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Descrição do evento. 

Os grupos do Programa de Educação Tutorial da SESu do MEC de Computação –                           
Instituto de Ciências Matemática e de Computação e de Química – Instituto de Química de                             
São Carlos, ambos da Universidade de São Paulo, organizaram o XVI Sudeste PET no intuito                             
de concentrar um conjunto de trabalhos realizados pelos grupos PET da Região Sudeste que                           
refletissem os objetivos elencados na Portaria MEC Nº 976, de 27 de julho de 2010, que foi                                 
modificada em 24 de abril de 2013 a fim de incluir as alterações introduzidas pela Portaria                               
MEC nº 343. Certamente estas modificações trouxeram o benefício da aproximação de                       
grupos PET com forte vocação à extensão universitária àqueles criados pela Lei Federal Nº                           
11.180, de 23 de setembro de 2006. 

Com a promulgação da Portaria Nº 976, em 27 de julho de 2010 estabeleceuse que                             
todos tutores após seis anos a partir dessa data deveriam completar as suas ações de                             
supervisor. Assim, ao se organizar o XVI Sudeste PET estabeleceuse como objetivo propiciar                         
a apresentação de trabalhos que fomentassem reflexões acadêmicas relativas à                   
indissociabilidade das vertentes ensinopesquisaextensão no estabelecimento de             
paradigmas que norteassem o ensino de graduação visando a formação de profissionais com                         
responsabilidade cidadã, concluindose esta fase de implementação do programa. 

O encontro foi arquitetado definindose temas dos grupos de trabalhos que                     
congregassem grupos de origens acadêmicas diversificados para se estabelecer debates                   
transversais entre as diferentes áreas de conhecimento. Para fomentar as discussões, dos                       
trabalhos inscritos, procurouse identificar aqueles que estabelecessem metodologias ou                 
sistematizações claras. Os grupos propositores dos trabalhos selecionados tiveram que                   
organizar coletivamente oficinas para alimentar as discussões nos grupos de trabalho. Após                       
as oficinas era a expectativa dos organizadores de que os grupos de trabalhos redigissem um                             
texto indicando proposições de ações para o PET em favor dos cursos de graduação. Apesar                             
de alguns grupos de trabalho não terem apresentado as proposições pontuais, a organização                         
considerou como momentos profícuos. Ou seja, ao serem apresentados os resultados em                       
plenária, estabeleceramse discussões esclarecedoras quanto a muitos conceitos. Para                 
maximizar o intercâmbio entre os diferentes grupos, buscouse distribuir os seus membros                       
em diferentes grupos de trabalho. 

Para a realização das classificações dos trabalhos nos diferentes temas e para a                         
indicação dos trabalhos que comporiam as oficinas foram convidados tutores sem se                       
restringir a grupos PET da Região Sudeste. Esta estratégia foi bemsucedida, resultando em                         
adesões de avaliadores de diferentes regiões do Brasil. 

Para o processo avaliativo reflexivo foram confeccionados formulários contendo                 
indicadores, tanto para os grupos de assessores bem como empregados pelos participantes                       
do encontro, permitindose análise objetivas. Era o objetivo da organização compilar os                       
dados coletados. De qualquer forma podese inferir que tenha sido instrutivo para que cada                           
um realizasse as suas próprias reflexões. 

Dos avaliadores. Para o sucesso da organização dos grupos de trabalho é preciso                         
enaltecer o trabalho voluntário dos seguintes tutores: Adeilson Pinheiro Sedrins (UFRPE),                     
Alex Sander Clemente de Souza (UFSCar), Alice Helena Campos Pierson (UFSCar), Andréa                       
Lúcia Teixeira de Souza (UFSCar), Claudia Regina Bonini Domingos (Unesp), Denise Ribeiro                       
De Melo (UFRR), Edilson Hiroshi Tamai (USP), Elis Regina Duarte (UTFPR), Elmano Pontes                         
Cavalcanti (UFCG, Paraíba), Eugenia Brunilda Opazo Uribe (UFMS), Fabiola de Sampaio                     
Rodrigues Grazinoli Garrido (UFRRJ), Flávia Paloma Cabral Borba (UFPB), Giédre Berretin                     
Felix (USP), Glaucia Maria da Silva (USP), Hidetake Imasato (USP), Iêda Maria Louzada                         



Guedes (UFPA), João Aristeu da Rosa (Unesp), João Luiz Franco (IFSP), Lérida Povoleri (UFF),                           
Linda Wang (USP), Lindolpho Oliveira de Araújo Junior (CEFETMG), Luciana de Souza                       
Gracioso (UFSCar), Luiz Eduardo R. de Carvalho (UFRJ),Luiz Henrique Pacobahyba (UFRR,                     
Roraima), Marcelo Ribeiro (USP), Maria Ester Ferreira Da Silva (UFAL, Alagoas), Mariangela                       
de Carvalho Bovolato (Unesp), Marta Cilene Gadotti (Unesp), Miguel Soares Palmeira (USP),                       
Orides Morandin Junior (UFSCar), Pablo Rodrigo Fica Piras (UEFS, Feira de Santana), Pedro                         
Ferreira Filho (UFSCar), Ramofly Bicalho dos Santos (UFRRJ), Regina Maria Queiroz deMello                         
(UFPR, Paraná), Renan Gonçalves Cattelan (UFU), Rosany Piccolotto Carvalho (UFAM,                   
Amazonas), Sarajane Marques Peres (USP), Sérgio Henrique Bernardo de Faria (UEM,                     
Maringá), Sueli Soldati Abranches (UFF), Suelídia Maria Calaça (UFPB, Paraíba), Valdo                     
Rodrigues Herling (USP). 

Para a finalidade formativa e também em consonância com a premissa estabelecida                       
pelo MEC de que o PET deve estar centrado nos discentes, os membros discentes da                             
comissão coordenadora também colaboraram na avaliação dos trabalhos. Esta avaliação foi                     
fundamental, pois permitiu a criação de grupos de trabalho que não tinham sido previstos                           
previamente ou para substituir grupos que não se constituíram.  

Como resultado destas avaliações, tanto dos tutores colaboradores como dos                   
discentes da comissão coordenadora, foram constituídos 14 grupos de trabalho: 1)                     
Importância da Pesquisa na vida profissional, 2) Passado, Presente e Futuro do PET, 3)                           
Extensão por meio da disseminação do conhecimento, 4) Intervenção imediata dos grupos                       
PET na sociedade, 5) Debate de temas acadêmicos com diferentes camadas sociais, 6)                         
Atuação do PET na escola, 7) Intervenção do PET na Saúde Pública, 8) Atividades                           
extracurriculares para graduandos, 9) PET como complemento escolar, 10) Troca de                     
experiências entre grupos PET de diferentes áreas do conhecimento, 12) Impacto do PET na                           
graduação, 13) Ação indireta do grupo PET na sociedade e 14) Desenvolvimento de                         
Habilidades Sociais do Petiano. 

A equipe organizadora foi constituída pelos seguintes discentes: Acsa Suellen de                     
Moraes, Adams Vietro C da Silva, Adriano Lopes Rodrigues, Alex Rogerio Medeiros, Aline                         
Mantuani Mitiue, Ana Paula dos Reis Lima, Anderson da Silva Aguiar, Antonio Pedro                         
Mazzarolo, Augusto Freitas, Bruna Uebelhart Grandino, Carlos Alberto Schneider Junior,                   
Carolina Teixeira Martins, Eduardo Brunaldi, Gil Barbosa Reis, Giovana Beline, Giovane                     
Cunha Mocellin, Giuliana de Cássia Relva Izzo Pinto, Guilherme Barranco Piva, Guilherme de                         
Oliveira Machado, Gustavo Augusto de Sousa, Helena Aravechia, João Gabriel Fontana, João                       
Paulo Bueno, José Augusto N de Menezes Neto, Leonardo Sampaio Ferraz Ribeiro, Leticia                         
Anjinho de Barros, Matheus dos Santos Barbosa, Murilo Gustavo Januário, Natalia Cardoso                       
Gallo, Pedro Felipe Garcia Martins da Costa, Plínio Santana de Brito, Rafael Bueno da Silva,                             
Rafael Hiroki, Rafael Sardeli de Oliveira, Raul Zaninetti Rosa eThais Bonafini Freitas. A equipe                           
foi completada pelos seguintes tutores: Hidetake Imasato, Marcelo Garcia Manzato eMoacir                       
Ponti. 

 
Esta edição do Sudeste PET foi suportada exclusivamente pelas taxas de inscrição                       

que cobriram a alimentação e infraestrutura complementar. O apoio institucional provido                     
pela EESC, ICMC, IQSC, Prefeitura do Campus da USP de São Carlos o os seus respectivos                               
setores de manutenção e CEFER foram fundamentais para o funcionamento logístico do                       
encontro. A administração financeira foi feita pela FAFQ de São Carlos. 

 
Comissão Coordenadora 
XVI Sudeste PET 
Universidade de São Paulo 
São Carlos  SP 
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RESUMO 
Neste trabalho, o Programa de 

Educação Tutorial de Administração 
(PET-ADM) da UFMG se propôs a 
descrever como se deu a realização da 
atividade de extensão “Formei, e agora?”. 
Esta teve por objetivo ampliar os 
conhecimentos dos alunos do 3° ano do 
ensino médio da Escola Estadual 
Professora Alaíde Lisboa de Oliveira no 
que tange as possibilidades e alternativas 
de dar continuidade aos seus estudos após 
sua conclusão. O projeto culminou no 
desenvolvimento não apenas dos alunos da 
escola pública, mas em grande medida dos 
petianos envolvidos reforçando a 
importância da realização de atividades de 
extensão.  
 
1- INTRODUÇÃO 

Como o PET tem a proposta de 
criar e desenvolver ações que estejam em 
conformidade com a tríade universitária e 
tem como objetivo garantir aos 
participantes vivenciar uma formação mais 
ampla, assumindo a responsabilidade de 
contribuir para uma melhor qualificação 
do(a) aluno(a) como pessoa humana e 
membro da sociedade (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2006), o projeto ao qual 
este trabalho faz referência é uma 
consequência desses propósitos.  

O “Formei, e agora?”foi um projeto 
de extensão, que surgiu como iniciativa do 
grupo em realizar atividades em parceria 
com uma escola pública, no caso, a Escola 
Estadual Prof. Alaíde Lisboa de Oliveira 

(EEPALO), que fica situada em uma 
comunidade que apresenta características 
de vulnerabilidade social. O objetivo do 
projeto foi apresentar caminhos e 
possibilidades que os alunos do terceiro 
ano do ensino médio possam seguir após 
concluírem sua formação. Outro ponto de 
destaque é que a proposta inicial, além do 
que foi exposto, era desenvolver 
discussões acerca de temas que estivessem 
relacionados com a realidade social dos 
alunos envolvidos no projeto como, por 
exemplo, drogas, gravidez na 
adolescência, relações de trabalho e de 
gênero e, outras afins.   
 Encarando a extensão universitária 
como um “processo educativo, cultural e 
científico que articula o ensino e a 
pesquisa de forma indissociável e viabiliza 
a relação transformadora entre 
universidade e sociedade" (FORPROEX, 
2001, p. 29), o grupo compreende a 
importância que a extensão tem na 
sociedade. Dessa forma, sendo considerada 
como um braço que pode levar o 
conhecimento construído na Universidade 
para fora de seus limites geográficos, 
contribuindo, assim, na disseminação do 
saber científico e na ampliação de novos 
olhares sobre a realidade social.  
 A escolha de uma escola pública se 
justificou pelo fato de estarmos em contato 
com jovens que estão inseridos na 
dinâmica de desigualdade social presente 
no país e por aspirarem melhores 
condições de vida, podendo a escola ser 
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um ponto referencial de transformação 
social para eles. 
 
2- OBJETIVOS 

A atividade partiu da necessidade 
de realizar ações em consonância com um 
dos pilares do PET, a extensão. Desse 
ponto de partida, o PET buscou atrelar 
conhecimentos relativos ao curso de 
administração, relacionando o pilar de 
ensino ao de extensão. Nessa perspectiva, 
a atividade “Formei, e agora?”teve por 
objetivo disseminar conhecimentos sobre 
possibilidades de continuação dos estudos 
para alunos considerados em 
vulnerabilidade social, bem como, 
desenvolveu as habilidades individuais e 
coletivas do grupo PET-ADM.  
 
3- METODOLOGIA 

Para cumprir com os objetivos 
propostos, o PET Administração realizou 
reuniões de planejamento, nas quais 
elaboramos o projeto. Após 
recomendações de escolas e entrando em 
contato com algumas, ficou decidido 
trabalhar juntamente com a EEPALO no 
bairro Taquaril, que fica situado na zona 
leste do município de Belo Horizonte - 
MG. Antes de chegar a um plano pré-
estabelecido, realizou-se reuniões na 
própria escola, procurando saber quais as 
reais necessidades desta. Percebeu-se que 
o projeto deveria contemplar apenas o 
compartilhamento de informações quanto 
às oportunidades após a conclusão do 
ensino médio, não realizando discussões 
sociais, uma vez que foram encontradas 
barreiras estabelecidas pela própria escola 
quanto a isso. 

Assim, o projeto compreendeu a 
apresentação de informações como: 
possibilidades de ingressar em uma 
faculdade (ENEM, Sisu, PROUNI, FIES, 
bolsas de faculdades particulares), 
apresentação de possíveis cursos, cursos 
técnicos (PRONATEC, CEFET, SENAI, 
SISUTEC) e concursos públicos. Tais 
apresentações ocorreram para cinco turmas 
de estudantes divididas nos turnos diurno 

(três) e noturno (duas), que contabilizaram, 
aproximadamente, 180 alunos, com idades 
entre 18 e 22 anos. A exposição do 
conteúdo foi feita por meio de 
apresentação de slides, com espaço para 
que os alunos tirassem dúvidas, tendo sido 
realizados quatro encontros na escola.  

No primeiro encontro com os 
alunos foi aplicado um questionário 
aplicados questionários cujas respostas nos 
orientaram a compreender as demandas 
dos estudantes e, assim, definir como 
seguiriam os próximos. Nos demais 
encontros, foram abordados os seguintes 
temas: as grandes áreas da graduação e as 
possibilidades de cursos, o que é e como 
funciona o ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio e o Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada), cursos técnicos e 
concursos públicos.  

Na última visita, foram abordadas 
orientações para a realização do ENEM. 
Na mesma oportunidade, foi aplicado 
outro questionário, dessa vez com o 
objetivo de os alunos avaliarem o 
desempenho do projeto na escola. No diz 
respeito aos fatores positivos que os alunos 
citaram, estiveram presentes as 
informações que foram passadas referentes 
ao conteúdo das apresentações, tais como 
ENEM, cursos, vagas em universidades e 
algumas dicas que foram passadas. Já em 
relação aos pontos negativos, alguns 
alunos relataram a postura negativa de 
certos colegas de sala (que, segundo eles, 
atrapalharam o andamento da 
apresentação), o tempo curto e a 
quantidade pequena de encontros.  

 
4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pela a análise dos questionários 
aplicados, percebeu-se a importância de 
aproximar a Universidade da realidade 
desses estudantes. Além disso, o grupo não 
teve grandes dificuldades em encontrar o 
conteúdo ministrado para os estudantes, 
uma vez que diversos sites na internet 
explicam o que é e para o que serve alguns 
sistemas de inscrição de cursos de 
graduação e técnicos, tais como SISU, 
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PROUNI, FIES, PRONATEC, entre 
outros. Apesar dessa facilidade, houve 
dificuldade quanto à mobilidade até o 
local, visto que a escola se localiza em 
uma região distante da Universidade. 

Em relação aos alunos, o projeto 
teve boa aceitação e alguns participavam e 
tiravam dúvidas. Contudo, em grande parte 
dos encontros ao mesmo tempo em que 
havia grupos interessados no conteúdo, 
outros estavam dispersos, o que 
atrapalhou, muitas vezes, a apresentação. 
Apesar desse desconforto, os alunos 
avaliaram positivamente o projeto e o PET 
evidenciou a importância da contribuição 
do projeto para que os alunos pudessem 
esclarecer questões para a manutenção do 
sonho de um estudo pós ensino médio. 
 
5- CONCLUSÃO 

Conforme Hennington (2005), os 
projetos de extensão universitária se 
mostram importantes, pois permitem a 
troca de experiências, conhecimentos entre 
professores, alunos e a população.  Devido 
às barreiras encontradas pelo grupo por 
parte da direção da escola na realização do 
projeto, não foi possível realizar a 
discussão de outros assuntos que o PET 
acredita ser importante, como as questões 
sociais, o que impactou na motivação do 
grupo para a condução do projeto.  

Os membros do PET concluíram 
ser viável utilizar o espaço para tratar de 
temas relacionados à permanência nas 
universidades públicas, bem como a oferta 
de bolsas em universidade privadas, a 
realização das provas, os cursos de 
graduação e técnicos disponíveis e as 
possibilidades de concursos públicos. O 
grupo qualificou a atividade como de 
extrema importância para a formação 
pessoal e profissional. Além do 
aprendizado em desenvolver um projeto de 
extensão fora da Universidade, cada 
membro do grupo foi impactado de forma 
subjetiva pelos resultados do projeto. 

Dessa forma, facilitar o acesso a 
informação, trocar experiências, 
conhecimentos e compreender a realidade 

de uma pequena parte da população, e 
quem sabe, auxiliar na manutenção de 
sonhos, faz com que a formação não seja 
apenas baseada em teorias, mas no 
desenvolvimento social que a prática no 
PET pode proporcionar. 
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Resumo 
Com o objetivo de estimular a 

reflexão acerca da política no âmbito das 
relações internacionais foram realizadas 
leituras, vídeo debates, discussões 
temáticas e uma visita técnica. Essa 
reflexão foi definida como o tema central 
do ano do Programa de Educação Tutorial 
em Administração, o que permitiu uma 
evolução na crítica pessoal sobre tal 
assunto nos membros do programa. 

Introdução 
Ter conhecimentos fundamentados 

e concretizados sobre política, no âmbito 
das relações internacionais, é de extrema 
importância para a vivência no contexto 
em que estamos inseridos. Conhecer e 
abordar diferentes conceitos, relacionando 
a política local com a internacional é um 
dos objetivos que o Programa de Educação 
Tutorial em Administração da 
Universidade Federal de Viçosa possui. 

Nesse sentido, visando ampliar os 
conhecimentos acerca do tema proposto, 
foi definida a leitura dos livros “Introdução 
as Relações Internacionais” (JACKSON; 
SORENSEN, 2013); “Estado e teoria 
política” (CARNOY, 2001); “Analise 
Política moderna” (DAHL, 1988) e Teoria 

geral da política: a filosofia política e as 
lições dos clássicos (BOBBIO, 2000). 
Estas obras apresentam as principais 
teorias e abordagens de política e relações 
internacionais relacionando os conceitos 
ao contexto histórico. Partimos das 
perspectivas mais tradicionais às análises 
dos novos temas do ramo. Além disso, foi 
programada uma visita técnica a um órgão 
governamental, de modo a possibilitar 
maior envolvimento dos alunos com a 
prática política no contexto legislativo. 

O objetivo foi disseminar conceitos 
teóricos e estimular o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos participantes. 
Muito se fala sobre política na atualidade, 
mas será que, de fato, sabemos o que é 
política? Conhecemos as origens e 
fundamentos desta? É esse tipo de lacuna 
que visamos preencher com a escolha 
desses temas.  

Metodologia 
Foi realizada a leitura da 

bibliografia sugerida, e, posteriormente, 
realizada mesa redonda com discussões 
que abordaram os assuntos tratados pelos 
autores. Ademais, para o enriquecimento 
das discussões, foi feita, também, a leitura 
de diversos artigos relacionados ao tema. 
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As discussões contaram com a 
participação de especialistas sobre os 
assuntos, que ministraram palestras e 
realizaram discussões sobre os temas 
propostos. A visita teve como destino a 
Assembleia Legislativa do estado de 
Minas Gerais, onde houve discussões 
acerca da história política estadual, através 
da visita ao centro de referência da 
memória do Parlamento mineiro, nos 
módulos legislativos mineiros na história, 
assembleia de Minas e sociedade civil, 
atuação parlamentar e parlamentares 
mineiros. Além disso, visitou-se a área das 
comissões tendo acesso aos plenarinhos, 
onde ocorrem as reuniões da assembleia; e 
ao plenário, onde os deputados mineiros se 
reúnem para discutir e votar projetos de lei 
de interesse da população.  

Resultados 
Os temas política e relações 

internacionais representaram parte das 
atividades desenvolvidas pelo grupo PET 
Administração previstas no seu 
Planejamento Anual de Atividades. Na 
qual os petianos realizaram a leitura de 
livros e artigos que possibilitaram aos 
integrantes do grupo um maior 
aprofundamento no tema. Além das 
leituras, foi realizado: um vídeo debate, 
visita técnica e três encontros para 
discussões. Essas atividades 
proporcionaram intensos debates e trocas 
de aprendizagem entre os petianos.  

O grupo PET ADM pretende 
realizar o I Seminário de política, que terá 
como tema: “Política – do local ao 
internacional e o internacional no local”. 
Espera-se que, com a realização desse 
seminário, os participantes possam 
desenvolver sua formação acadêmica, 
melhorando a qualidade da graduação 
através dessa atividade, formando senso 
crítico, e conhecendo de fato o que é 
política. Percebe-se a relevância do tema 
pelas diversas discussões existentes e, 
dessa forma, será possível trazer diferentes 
abordagens, além de tentar compreender e 

sanar as dúvidas existentes entre os 
estudantes. 

 

Conclusões 
Na execução das atividades do 

projeto, verifica-se o impacto que essas 
tiveram nos integrantes do programa do 
PET ADM, no qual se demonstraram 
interessados no projeto e desenvolveram 
conhecimentos diversos, adquirindo 
enriquecimento pessoal e profissional. 

Identifica-se que o projeto 
possibilitou a consolidação e difusão da 
educação tutorial como uma prática que 
contribui a formação da graduação, além 
de estimular o espírito crítico dos 
envolvidos na atividade, pautado pela 
cidadania e pela função social da educação 
superior. Demonstrando, assim, que o 
projeto pode acarretar mudanças positivas 
no âmbito da participação política jovem.  
Decorreu deste esforço a percepção da 
importância de continuação das atividades 
do projeto no planeamento do ano 
subsequente. 

Fontes Utilizadas na Atividade 
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da 
política: a filosofia política e as lições dos 
clássicos. Campus: 2000.  

CARNOY, Martin. Estado e teoria 
política. Ed. Campinas: Papirus, 2001. 

DAHL, Robert. Analise Política 
moderna. Brasília: UnB, 1988. 

JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg. 
Introdução as Relações Internacionais. 
Editora Zahar: 2013. 
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Resumo 
O Programa de Educação Tutorial – PET 
do curso de Administração em parceria 
com a Rádio Educativa UFMG realizam o 
programa “Gestão Educativa”. Este 
trabalho busca apresentar o programa de 
rádio que divulga o conhecimento em 
administração de maneira dialogada com a 
comunidade. Para isso, o programa busca 
trazer conteúdos que atendam às demandas 
de micro e pequenos empreendedores. 

1.Introdução 
O presente trabalho visa apresentar o 
programa de rádio “Gestão Educativa”, 
que é realizado através de uma parceria 
entre o PET Administração e a Rádio 
UFMG Educativa, e é veiculado através 
dessa última às 22h das quartas-feiras, 
durante a temporada, que ocorre 
normalmente, nos meses de setembro e 
outubro. Este projeto se justifica pela 
necessidade de realizar atividades que 
consigam, através de conhecimentos 
acadêmicos, impactar a sociedade de forma 
positiva.  Neste sentido, ao ser veiculado 
em um meio de comunicação de massa, 
como uma rádio universitária, o projeto 
possui grande potencial na promoção do 
desenvolvimento social. 

Devido a rádio ser um veículo de fácil 
acesso e grande abrangência, este meio se 
torna adequado como mecanismo de 
extensão universitária, tornando acessível 
os conhecimentos acadêmicos. 
Contrapondo uma rádio convencional, as 
rádios educativas se destacam pelo 
conteúdo educativo e cultural (AGERT, 
2010). Arce (2007) aponta que a rádio 
educativa possibilita uma formação de 

sociedade mais consciente através de um 
conteúdo mais aprofundado e crítico. 

O público alvo são os micro e pequenos 
empresários dada a importância destes para 
a economia nacional e geração de 
empregos. A cada ano, 1,2 milhões de 
novos empreendimentos formais são 
criados de acordo com estudo do Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE (NETO, 2003). 

Com a realização do programa de rádio 
buscamos levar conteúdo mais 
aprofundados e crítico para micro e 
pequenos empreendedores. Através de 
dicas que auxiliam a rotina da gestão, 
discussão de temas socialmente relevantes, 
indicações culturais, como filmes, livros, 
documentários, músicas, entre outros e 
casos reais e entrevistas que trazem uma 
perspectiva prática de micro e pequenos 
negócios, visamos alcançar de forma eficaz 
a comunidade externa.  

2. Objetivos 
2.1. Objetivo geral 

Por objetivo geral, o grupo definiu que 
deveria ser buscada a disseminação da 
informação e conhecimento que poderia 
não chegar às mãos dos micro e pequenos 
empreendedores – definido como nosso 
público-alvo – e do público externo à 
universidade, estendendo então os braços 
da universidade à comunidade externa. 

2.2.Objetivos específicos 
A fim de alcançar essa diretriz 
estabelecida, o grupo identificou alguns 
outros pontos, mais específicos, que devem 
ser cobertos também. 
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Por exemplo: os temas a serem trazidos 
devem ser presentes no cotidiano dos 
pequenos negócios, e devem ser expostos 
de forma dinâmica e simples. Cumprindo 
tais finalidades são apresentados os 
quadros: “Dia-a-dia da Gestão”, que trata 
de temáticas ligadas ao cotidiano prático 
de empreendimentos; “Na real”, que traz 
casos de sucesso e insucesso de empresas; 
“Papo Cultural”, que liga filmes, livros, 
músicas e afins à temas da administração; 
“Entrevista”, em que são trazidas pessoas 
externas ao grupo para tratar de temas 
correlatos à área; e o “Gestão ao Inverso”, 
que visa abordar temas tradicionais da 
administração sob uma ótica mais crítica.   
Tentamos, assim, ampliar a visão dos 
micro e pequenos empreendedores sobre a 
administração, através dos assuntos 
trabalhados, aplicáveis em suas rotinas, 
podendo utilizar-nos de livros, filmes, 
documentários, e outros. 

Os temas tradicionais da gestão a serem 
tratados, o serão de forma crítica nos 
momentos designados especialmente para 
tal. E, de ordem mais prática, o programa 
visa também divulgar notícias, cursos, 
curiosidades, e opções de lazer 
consideradas interessantes para o nosso 
público-alvo. 

 

3. Metodologia 
No primeiro momento é discutido quais 
quadros devem permanecer ou serem 
modificados e quais os novos quadros 
passariam a compor o programa. Os novos 
quadros são pensados e desenvolvidos pelo 
grupo assim como os temas que melhor 
atendem aos interesses do público-alvo.   

 
Em seguida foi realizado um treinamento 
com profissionais da rádio que instruíram 
como formular os roteiros de gravação da 
forma adequada, além de fornecerem dicas 
de entonação vocal.  
 
Após o treinamento passamos para a 
elaboração de roteiros, sendo os temas 

divididos entre os membros do grupo e 
cada roteiro revisado pelos mesmos e pelos 
funcionários da rádio.  
 
Após os roteiros serem finalizados, os 
alunos em conjunto com a rádio gravam o 
programa que são editados e transmitidos. 
 

4. Resultado e Discussão 
 
A elaboração do programa resultou no 
desenvolvimento da comunicação entre o 
PET Administração e a comunidade 
externa, além de integrar o PET com 
outros órgãos da instituição. 
 
Do ponto de vista dos integrantes, o 
programa desenvolveu habilidades de 
escrita e comunicação, além da busca e 
revisão de conhecimentos inerentes as 
necessidades dos micro e pequenos 
empresários. 
Já em relação à reformulação dos quadros 
componentes do programa, houve uma 
satisfação do grupo já que o programa de 
forma dinâmica conseguiu atingir os 
objetivos propostos.O PET recebeu 
retornos positivos de ouvintes e da equipe 
da rádio que relatou que o programa teve 
uma audiência satisfatória devido ao 
horário da transmissão. 
 

5. Conclusão 
O grupo entende a necessidade de estender 
os conhecimentos propagados em seu 
ambiente à comunidade externa – e o 
programa da rádio foi visto como forma de 
alcançar esse objetivo. Recebemos bons 
feedbacks pelo projeto, e até ouvintes que 
nos contactaram. 
 
Contudo, foi visto como empecilho o 
horário da transmissão – 22h das quartas-
feiras –, também conhecido como “horário 
do futebol”. O trade-off que o ouvinte 
enfrentaria ao resolver ouvir-nos poderia 
impactar negativamente a audiência. No 
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entanto, era bastante difícil alterar o 
horário. 
 
Considerando tudo isso, o projeto foi, no 
geral, positivamente avaliado, com 
algumas considerações negativas de ordem 
operacional.  
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RESUMO 
 
Visando a construção de um objetivo 

organizacional para o Grupo PETARA, essa 
atividade, essencialmente conscientizadora, 
foi proposta, para que integrantes de todos 
os PET's desenvolvam conhecimento 
através da visita aos outros grupos, 
utilizando-se de uma análise empírica para 
sua avaliação.   

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo Melucci, sociólogo italiano, os 

movimentos sociais são necessários hoje 
para que haja uma intervenção cultural, um 
laboratório onde o processo de discussão e                                                           
aprendizado seja maximizado. Um coletivo, 
grupo de pessoas que se reúnem com 
propósitos e identidades tanto culturais 
como ideológicas iguais, age na esfera de 
um sentido específico, o senso comum. 
Nele, os movimentos sociais interferem 
diretamente, desnaturalizando uma 
tendência hegemônica existente. Para que o 
processo de identidade ocorra, é necessário 
que os movimentos possuam tais 
identidades; a partir da injustiça objetiva 
constatada na sociedade, surge um critério 
de mobilização com fim de mudança social. 

É nesse aspecto que desenvolveremos essa 
atividade: o cunho social necessita ser 
resgatado dentro dos coletivos, no nível de 
estrutura de mobilização. Para isso, 
devemos realçar quatro aspectos essenciais: 
continuidade das atividades, a visão de 
injustiça, relações com o processo de 
mudança social e a identidade coletiva. Com 
isso, rompendo o continuum fronteiriço, há 
de se chegar a níveis de resgate e de força 
capazes de mobilização através desse 
sistema de ação. Temos como movimento 
de mobilização o PETARA, que consiste na 
realização de reuniões quinzenais, com a 
participação dos grupos PET UNESP 
Araraquara. Nelas são reproduzidos os 
mecanismos de gestão assim como num 
grupo individual, com formulação de atas e 
controle de presença. Por não termos um 
conhecimento amplo do pessoal participante 
e seus objetivos, nota-se certo receio 
tratando-se da proposição de atividades e 
suas realizações. Segundo Morgan, um 
ambiente em que se possa inovar e criar 
demandas é a principal busca das atuais 
organizações e dele é que são tiradas as 
maiores ideias em relação à cultura e a um 
perfeito sistema de informação. Na atual 
conjuntura em que se forma o PETARA, 
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essas demandas são latentes, visando criar 
um grupo com maior qualidade de trabalho. 

 
2. OBJETIVOS 

O núcleo central da atividade está em 
reformular o espaço de sociabilidade, 
onde os graduandos participantes dos 
Grupos PET - Araraquara tenham uma 
identidade coletiva que os motivem a 
agir conjuntamente, através da 
conscientização do objetivo singular, 
valorizando o sistema ao qual 
pertencem. Também, uma avaliação 
tanto técnica quanto metodológica do 
funcionamento dos outros grupos, por 
meio da participação de outro integrante 
em diferentes atividades, tendo o 
feedback como sistema retroativo e 
fazendo comparações profundas com o 
grupo a que se vincula. A reflexão 
disposta ao visitar outros grupos faz 
parte, da mesma forma, da construção de 
“movimento único”, transparecendo a 
todos a visão una de fazer parte de um 
movimento coletivo. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
A esfera metodologia é dividida em duas 

partes: a questão presencial, que é 
fundamental para observação e crítica do 
grupo analisado, e a discussão conjunta 
sobre o material recolhido, apresentando-o 
no “Para Pensar PET”. Os grupos do PET 
Administração Pública, PET Pedagogia, 
PET Letras, PET Sociais, PET Farmácia, 
PET Química e PET Odontologia farão um 
intercâmbio de alunos no período de 7 
semanas, dando tempo para que todos os 
grupos tenham conhecido a estrutura dos 
demais. O aproveitamento dessas semanas 
para a atividade se dará pela visita no locus 
de estudo (as reuniões administrativas dos 
PET’s). Com base nos horários das reuniões 
e no local onde são realizadas, foi gerida 
uma tabulação dessas informações, que 

pode ser conferida na Tabela 1. Mesmo as 
duas tabelas conversando entre si, a 
orientadora para nossa atividade será a 
primeira. Desenvolvimento: será nomeado, 
voluntáriamente, um resposável por cada 
grupo PET, que deverá perguntar/eleger 
pessoas interessadas e disponíveis para 
acompanhar a reunião do PET visitado da 
semana (local e horário podem ser 
identificados na tabela) .Caso algum grupo 
não consiga estar presente, deverá notificar 
o responsável do grupo PET anfitrião de sua 
ausência. E assim se seguirá nas demais 
semanas. Caso o PET anfitrião realize duas 
reuniões semanais, cabe ao grupo PET 
visitante determinar de qual reunião 
participará, considerando horários e datas. 

Executada a primeira parte do processo 
metodológico, seguimos com a segunda 
parte, onde recolheremos insumos 
informativos valiosos que serão levantados 
através de um pequeno relatório preenchido 
durante a visita dos integrantes dos grupos 
PET ao PET em que será recebida a 
atividade. Cada petiano visitante levará 
consigo o relatório impresso para efetuar o 
levantamento de dados e, ao concluir essa 
tarefa, o entregará ao responsável pela 
atividade em seu PET.  

Seu preenchimento deverá seguir de tais 
condutas, meramente orientativas: 

1. Análise ética perante o grupo 
estudado 

2. Embasamento comparativo, partindo 
da experiência de seu próprio grupo, ao PET 
analisado  

3. Propostas de melhorias e correções 
que devem aplicadas 

4. Comentários pertinentes em relação 
ao tripé universitário, gestão e orientação do 
grupo. 

Superada essa rotina, teremos, em um 
encontro final, a devolutiva dessas 
informações levantadas, onde serão 
discutidas e refletidas questões pertinentes 
ao ponto 3 e 4. 
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4. RESULTADOS 
 
Com a realização plena desse projeto, 

espera-se um amplo leque de benefícios, 
sendo o principal a integração dos grupos 
PET Araraquara através da disponibilidade 
comparativa na qual a atividade sustentou. 
Desse modo, a gestão do grupo terá reflexos 
positivos em suas reuniões conjuntas 
(PETARA), futuras atividades 
apresentações em encontros regionais e 
nacionais (SudestePET e EnaPET) e 
pesquisas coletivas, apenas fazendo uso da 
identidade recém-criada e fomentada pelo 
petiano. Tal resultado é esperado advindo 
do ganho de uma conscientização plena do 
que é o Programa de Educação Tutorial, 
mostrando a realidade de outros grupos e a 
real política de incentivo à educação da qual 
pertencemos. Além disso, deixar as reuniões 
mais eficientes e eficazes, dando um 
objetivo claro às reuniões, conhecendo a 
finalidade do que fazem no Programa. Com 
os dados levantados pela “Ficha de 
Avaliação” em mãos, não só o PETARA se 
beneficiará através dessa integração como 
também cada grupo desenvolverá uma visão 
crítica a outro PET, colaborando com o 
crescimento das equipes. 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 

A socialização, por Gilberto Freyre, é a 
condição do indivíduo (biológico) 
desenvolvido, dentro da organização social 
e da cultura, em pessoa ou homem social, 
pela aquisição de status ou situação, 
desenvolvidos como membro de um grupo 
ou de vários grupos. Tendo a atividade 
como estimuladora desse processo, não 
somente do indivíduo, mas também dos 
Grupos PET Araraquara, notou-se grande 
avanço entre a integração e produtividade 
dentro dos Grupos. Além de inspirar o 
Programa de Educação Tutorial com uma 
visão da totalidade política dentro da 

Instituição Educacional Unesp, muitos dos 
participantes, hoje, tem mais ambições em 
relação ao próprio grupo, assim como ao 
PETARA. O feedback foi positivo em 
relação à atividade, visto que todos 
interessados participaram ativamente, não 
só tendo presença nas reuniões dos outros 
grupos, como também dando sugestões 
durante estas. Foi proposto para o próximo 
ano, com caráter de reformulação, uma 
mudança no ciclo da atividade: além das 
visitas às reuniões, foi considerada também 
a participação em eventos promovidos pelos 
PET. 
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RESUMO 

 
O PET ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

realiza semestralmente o Seminário de 
Pesquisa, que consiste na apresentação das 
pesquisas realizadas pelos integrantes do 
grupo PET mediante uma mesa com 
participação do tutor e de professores 
convidados, no qual os petianos tem a 
oportunidade de discutir seus objetos de 
estudo, método de investigação científica, 
desafios e dificuldades na condução das 
análises, possibilidades e resultados das 
pesquisas em andamento, contribuindo com 
o processo de amadurecimento do estudante 
sobre o processo de pesquisa, incentivando-
o na busca independente pela especialização 
da área discutida.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa científica; 
Desenvolvimento pessoal.  

  
  

1. INTRODUÇÃO 
 

O Seminário de Pesquisa é desenvolvido 
pelo grupo desde 2007 e se iniciou com 
objetivo de incentivar as atividades de 
pesquisa, visto a grande resistência dos 
graduandos no envolvimento com 
atividades científicas e pela importância que 
esta traz ao desenvolvimento pessoal do 

petiano. Muitos autores defendem que os 
graduando que desenvolvem pesquisas 
científicas apresentam melhores coeficientes 
de rendimento nos seus cursos. Isso ocorre 
porque os alunos desenvolvem novas 
estratégias de aprendizagem, como 
consequência da vivência da pesquisa. Na 
perspectiva de Almeida (1996, p.22) parece 
claro que a pesquisa científica pode ser um 
excelente instrumento educativo na medida 
em que leva os alunos a lidarem com o 
processo de conhecer e não apenas com o 
produto desse processo. Dessa forma a 
iniciação científica promove um “melhor 
aproveitamento no curso de graduação, que 
passa a ser mais valorizado” ou “melhor 
aproveitamento das disciplinas de 
graduação, ampliando o âmbito das 
análises e conteúdos de ensino” (Caberlon, 
2003). Além disso, proporciona a formação 
abrangente, pela possibilidade de aquisição 
de conhecimentos científicos e específicos.   

 
2. OBJETIVOS 

 
O objetivo geral da atividade é 

proporcionar aos petianos um espaço para 
apresentação e discussão de suas pesquisas 
individuais. Especificamente, objetivamos:  
1. Oportunizar o intercâmbio de 

informações, valorizando-as e 
auxiliando na reflexão, elaboração, 
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articulação e construção do saber e das 
atividades científicas; 

2. Estimular os alunos bolsistas a 
habilidade de apresentar trabalhos em 
eventos e congressos científicos;  

3. Favorecer a divulgação dos resultados 
das pesquisas realizadas pelos 
integrantes do grupo PET;  

4. Permitir que suas pesquisas sejam 
avaliadas por diferentes pontos de vistas 
e tenham seus elementos estruturais 
corrigidos, caso seja necessário;  

5. Possibilitar o amadurecimento do 
estudante sobre o processo de pesquisa, 
incentivando-o na busca independente 
pelo conhecimento; 

6. Contribuir para a elevação da qualidade 
da formação acadêmica dos petianos do 
curso de Administração Pública  

7. Possibilitar ao tutor o acompanhamento 
das pesquisas dos integrantes do grupo, 
considerando sua obrigatoriedade 
prevista em regimento e embasada no 
tripé do programa de educação tutorial. 

 
3. METODOLOGIA 

A execução do Seminário de Pesquisa se dá 
anualmente em duas edições, ao final de 
cada semestre. Nestas sessões, participam os 
petianos do curso de Administração Pública 
apresentando suas linhas de pesquisa e 
demais interessados em conhecer os temas e 
pesquisas desenvolvidas. As apresentações 
ocorrem em dois dias seguidos, com 
duração de no máximo 15 minutos cada 
apresentação, seguida das considerações dos 
professores especialistas e da tutora do 
grupo.      

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O grupo considera fundamental a 

manutenção de encontros sistemáticos, com 
a banca especializada para compartilhar as 
atividades de pesquisa, discutindo temas, 
oportunidades, dificuldades e resultados 
obtidos por cada petiano em sua pesquisa 

individual. Além disso, a apresentação do 
andamento das pesquisas proporciona um 
maior grau de comprometimento por parte 
do grupo com as pesquisas individuais e 
aperfeiçoa as apresentações dos integrantes 
do grupo visando congressos e outras 
atividades de intercâmbio acadêmico. 

O grupo PET Administração Pública têm 
um consenso sobre o papel relevante que a 
iniciação científica e seu acompanhamento 
contínuo desempenha na formação dos 
graduandos, principalmente no que diz 
respeito às atividades realizadas no curso de 
graduação, ao desenvolvimento pessoal, à 
construção de uma visão crítica da ciência e 
à socialização profissional. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O Seminário de Pesquisa como atividade 

de desenvolvimento pessoal é pautada em 
estudos que apontam algumas qualidades e 
habilidades despertadas pela prática da 
pesquisa e interiorizadas para futura vida 
profissional, quer na prestação de serviços 
ou na academia, principalmente, dentre as 
quais estão o raciocínio e pensamento 
crítico, autonomia, criatividade, maturidade 
e responsabilidade. Compartilhamos com 
autores que destacam ainda que a iniciação 
científica favorece a “evolução intelectual 
do aluno, o fomento das capacidades 
interpretativas, analíticas, críticas e 
contributivas do aluno” (Caberlon, 2003), 
“induz a formar o seu próprio juízo, a 
tornar-se dono de seu trabalho e construir 
uma opinião própria” (Pires, 2002, p.130), 
e aprimora as “habilidades de liderança, 
facilidade nos relacionamentos 
interpessoais, desenvolvimento de valores 
altruísticos” (Fior, 2003).  
Por todas as razões apresentadas, o grupo 
PET Administração Pública da 
FCL/UNESP estimula a participação de 
todos os integrantes e valoriza essa 
atividade que integra o Planejamento Anual 
do grupo. 
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RESUMO 
 
O primeiro encontro entre os grupos de 

estudo da Universidade Federal de São 
João Del Rei - campus Sete Lagoas (UFSJ-
CSL), organizado pelo grupo PET 
Agronomia promoveu a interação entre os 
participantes permitindo a troca de idéias e 
a discussão de diferentes assuntos do meio 
acadêmico, além de permitir construção do 
perfil dos participantes e dos grupos 
apresentados.  

 
  

1. INTRODUÇÃO 
 
 A Universidade Federal de São João Del 

Rei - campus Sete Lagoas (UFSJ-CSL), 
conta hoje com os cursos de Engenharia 
Agronômica, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Florestal e Bacharelado em 
Biossistemas, com o objetivo de estender o 
conhecimento além da sala de aula, foram 
criados grupos de estudos e pesquisa que 
visam discutir assuntos variados dentro de 
uma sub-área relacionada com os cursos de 
graduação. 

As atividades realizadas por estes grupos 
são fundamentais para complementar a 
graduação dos discentes da UFSJ-CSL, pois 
além de ser uma oportunidade de obter 
conhecimento é também uma forma de 

despertar o senso crítico dos alunos que 
participam. 

Sabendo da importância dos grupos de 
estudo, o PET Agronomia realizou o 
primeiro encontro entre os grupos de estudo 
e pesquisa da UFSJ-CSL, com a finalidade 
de promover a interação entre os 
participantes, estimular novas parcerias para 
realização de trabalhos e conhecer o perfil 
dos participantes do evento. 

 
2. OBJETIVO 

Estimular parcerias no desenvolvimento 
das atividades entre os grupos de estudo e 
pesquisa da UFSJ, campus Sete Lagoas com 
o intuito de proporcionar a troca de 
experiências, a socialização, o aprendizado, 
bem como avaliar o perfil dos participantes. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O evento foi realizado na UFSJ, campus 

Sete Lagoas, aberto a toda comunidade 
acadêmica. Inicialmente realizou-se um 
levantamento dos grupos de estudo e 
pesquisa e em seguida, o convite ao 
coordenador e integrantes de cada grupo. Os 
grupos participantes por meio de um 
representante apresentaram as atividades 
que são desenvolvidas dentro e fora da 
comunidade acadêmica, com duração de 15 
minutos, entre as apresentações houve um 
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tempo para retirar as dúvidas a cerca do 
conteúdo abordado. Ao término do evento 
foi aplicado um questionário com o intuito 
de avaliar o perfil e a percepção do público 
participante. 

O questionário aplicado aos participantes 
do evento foi estruturado pelo grupo PET 
agronomia, contendo questões de múltipla 
escolha e de caráter dissertativo acerca do 
evento, no qual foram seguidos conceitos da 
ética social. 

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O encontro possibilitou a divulgação dos 

grupos, a socialização, debate entre os 
ouvintes, estímulo na elaboração de 
trabalhos, pesquisas e reflexões em conjunto 
dos seguintes grupos participantes. 

Participaram do evento os seguintes 
grupos Grupo de estudos em Entomologia 
(conhecimENTO), Grupo de Agroecologia 
(Guayi), Grupo de estudo em Fitotecnia 
(GEFIT), Grupo de estudos em Química 
(GEQUI), Grupo de estudos em 
Microbiologia (GEMA), Grupo de estudos 
em Arborização (GARBO), Grupo de 
estudos em Plantio Direto (GESPD), Grupo 
de estudos em Melhoramento 
(GEMelhorar), Grupo de estudos em 
Embalagens (GESEMB), Grupo de estudos 
em Anatomia Vegetal (GEAVA). 

O evento contou com a presença de 68 
participantes, sendo 49,3% estudantes do 
curso de Engenharia Agronômica, 35,8% 
estudantes do curso de Engenharia de 
Alimentos, 10,4% estudantes do curso de 
Bacharelado em Biossistemas e 4,5% 
estudantes do curso de Engenharia Florestal.  

 Observou-se que 22,06% dos 
participantes não fazem parte de nenhum 
grupo de estudo e pesquisa.  

Foram apresentados um total de 10 
grupos de estudo e pesquisa, no qual 79,6% 
desenvolvem atividades na linha de ensino, 

83,3% na linha de pesquisa e 85,2% na 
linha de extensão.  

 
 

5.  CONCLUSÃO 
 
O evento possibilitou a comunidade 

acadêmica conhecer as atividades 
desenvolvidas pelos grupos de estudo e 
pesquisa, troca de experiências, integração e 
construção do perfil dos participantes e dos 
grupos apresentados.  
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RESUMO 

 
 Oficinas prático-educativas 
foram ofertadas em laboratórios para 
crianças visando facilitar a integração 
comunidade-Universidade. Foram 
aplicados questionários, que 
demonstraram que poucos conheciam 
laboratórios e que todos querem fazer 
uma graduação. Dessa forma, a 
extensão estimula oferece novas 
oportunidades aos envolvidos.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 A desigualdade e a exclusão 
social são fatores que podem ser 
minimizados com o desenvolvimento de 
ações que visam o resgate da cidadania 
daqueles que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. Da mesma 
maneira, a extensão universitária pode 
ser utilizada como ferramenta no 
processo de acréscimo de conhecimento 
a nível técnico-científico, social e 
cultural quando aliada às demandas da 
sociedade.  
 O Programa de Educação 
Tutorial (PET) tem papel fundamental 
na Extensão, tendo como um dos 
principais objetivos a formação global 
do aluno ao assumir a responsabilidade 
de contribuir para melhor qualificação 
como membro da sociedade para que 
sejam profissionais dotados dos padrões 
éticos e com responsabilidade social, 
sendo capazes de atuar no sentido da 
transformação da realidade nacional e 

reforçando a cidadania e a consciência 
social. Além disso, uma das 
características do programa é manter 
contato com a comunidade acadêmica e 
externa para que haja troca de 
experiências para um processo de mútua 
aprendizagem (MEC, 2006). 
 A extensão por si só também 
tem como alguns dos princípios, 
estabelecidos pela FORPROEX (2012, 
p. 21-22), de que “a Universidade deve 
participar dos movimentos sociais, 
priorizando ações que visem à 
superação da desigualdade e da 
exclusão social existentes no Brasil”; e 
que “a atuação junto ao sistema de 
ensino público deve se constituir em 
uma das diretrizes prioritárias para o 
fortalecimento da educação básica 
através de contribuições técnico-
científicas e colaboração na construção 
e difusão dos valores da cidadania”. 
 Para mais, ao aliar o 
conhecimento obtido na vida acadêmica 
com a transferência de informação, há 
maior geração de oportunidades para a 
parcela da sociedade que apresenta 
vulnerabilidade social, a qual tem 
demonstrado cada vez mais interesse na 
obtenção de conhecimento a partir da 
integração entre a comunidade e a 
Universidade. 
 

2. OBJETIVO 
  
 O principal objetivo deste 
trabalho foi facilitar o acesso à 
informação da comunidade externa, 
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permitir a interação entre comunidade e 
Universidade e propiciar aos petianos o 
desenvolvimento de habilidades sociais 
como realização pessoal, acadêmica e 
profissional. 
 

3. METODOLOGIA 
  
 A atividade foi desenvolvida 
durante ano de 2015, junto à 
organização não governamental Projeto 
Local de Envolvimento Comunitário 
(PLEC), localizada nas proximidades da 
Universidade Federal de São João del-
Rei, campus Sete Lagoas. 
 Foram oferecidas oficinas 
prático-educativas para um grupo de 
crianças com idade entre 08 e 12 anos, 
pertencentes à uma comunidade carente, 
que frequentemente participam de ações 
dentro da organização. Os assuntos 
abordados nas oficinas foram 
previamente definidos de acordo com as 
ciências estudadas no ensino básico, as 
quais foram: Química, Física, Biologia 
Vegetal, Morfologia Animal (Classe 
Insecta) e Ciências (Pedologia). 
 A atividade foi realizada em 
laboratórios da Universidade, instituição 
da qual dispôs dos equipamentos e 
materiais utilizados. Os docentes e 
petianos com maior afinidade nas áreas 
em questão ministraram as oficinas com 
duração aproximada de 01 hora cada, 
tendo como base o nível de 
entendimento dos ouvintes. Logo após o 
término da atividade, as crianças foram 
convidadas a preencher questionários 
para a obtenção de informações sobre 
perfil dos participantes e assuntos 
inerentes ao ensino. Durante a 
aplicação, houve auxílio aos jovens na 
compreensão das perguntas para que 
não houvesse dúvidas ou possibilidade 
de indução de respostas pela 
assimilação errônea. A identificação foi 
opcional para que as avaliações fossem 
mais sinceras.  
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
 Verificou-se a partir das 
respostas obtidas nos questionários que 
83% das crianças nunca presenciaram 
aulas práticas em laboratório. 
Pesquisadores apontam que um dos 
fatores da redução da qualidade do 
ensino são escolas insuficientemente 
equipadas (Inep, 2014). Freitas & Silva 
(2014) em uma avaliação realizada com 
docentes e discentes de escolas 
públicas, afirmou que um dos pontos 
críticos do ensino básico é a baixa 
frequência no uso de laboratórios e 
recursos audiovisuais. Foi apontado, 
também nesta avaliação, como motivos 
de baixo desempenho nas avaliações, o 
desinteresse na participação das aulas e 
no aprofundamento do conteúdo das 
disciplinas. Apenas 17% das crianças 
participantes conheciam o conteúdo 
oferecido nas oficinas.  
 Notou-se que 100% das crianças 
se interessaram em fazer uma graduação 
futuramente, sendo que 58% vê a 
possibilidade de ser em ciências 
agrárias.  Pacheco & Araújo (2004), ao 
analisar a opinião dos pais sobre a 
qualidade do ensino público, obtiveram 
algumas respostas das classes mais 
pobres relacionando as comparações de 
motivação, rendimento escolar e aptidão 
de aprendizagem.  Foi afirmado que a 
grande inspiração da família brasileira é 
ver os filhos na universidade pública e 
graduando-se em uma área que lhes 
assegure o tratamento de doutor, apesar 
de ser uma realidade distante, com 
obstáculos de difícil superação e ensino 
de qualidade insuficiente para esta 
realização. Para mais, 58% das 
crianças conheciam a Universidade e 
100% tiveram interesse retornar. Todas 
as crianças acreditam que é interessante 
a interação Universidade-comunidade. 
 

5. CONCLUSÃO 
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 A extensão é fortalecida e 
barreira social existente entre a 
Universidade e a comunidade é 
minimizada por meio do vínculo criado 
nas atividades extensionistas que 
envolvem, principalmente, a 
responsabilidade social.  
 O desenvolvimento deste tipo de 
ação oferece novas oportunidades 
àqueles que apresentam deficiência no 
acesso à informação.  
 O contato com os laboratórios e 
estruturas gerais da Universidade 
estimula a criança na visão de futuro e 
na escolha da formação profissional. 
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RESUMO 
  

A atividade consistiu em levar aos idosos, 
por meio de aulas teóricas e práticas, 
noções sobre o cultivo de plantas 
ornamentais. Os temas abordados em cada 
aula foram desenvolvidos pelo grupo de 
alunos do PET – Agronomia (FCA-
UNESP/Botucatu) e trabalhados nas 
dependências da UNATI-Universidade 
Aberta à Terceira Idade /UNESP-Botucatu, 
no Distrito de Rubião Jr. Algumas aulas 
práticas foram conduzidas no Sítio 
Modelo, pertencente à Fazenda 
Experimental Lageado, e na Fazenda 
Experimental São Manuel, na cidade de 
São Manuel, ambas pertencentes à 
FCA/UNESP. As aulas aconteceram aos 
sábados, durante os meses de agosto, 
setembro e outubro de 2014, no período da 
manhã. Os alunos participantes, com idade 
a partir de 60 anos, foram selecionados 
pelo Projeto Institucional da UNESP 
Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI, do Campus de Botucatu.  
  
PALAVRAS-CHAVE: inclusão social, cidadania,  
capacitação técnica, metodologia de ensino.    
  
  

1. INTRODUÇÃO 
  

Embora o modelo de universidade 
pública brasileira estabeleça o tripé ensino-
pesquisa-extensão como sua função 
principal, tem-se observado, ao longo dos 
anos, a falta de integração destes 
elementos. Os reflexos destas distorções 
são vivenciados, principalmente, nas ações 

de extensão, historicamente 
desconsideradas pela comunidade 
acadêmica passando a assumir na 
universidade caráter assistencialista e 
estigmatizada como atividades de menor 
importância.  

Na Universidade, de modo geral, 
tem predominado a metodologia de ensino 
tradicional ou as aulas expositivas onde o 
aluno não é estimulado a ele próprio 
construir o conhecimento. O professor é o 
transmissor do conhecimento organizado e 
o aluno, um receptor, geralmente, passivo. 
Dessa forma, o aluno não é capacitado a 
problematizar ou relacionar as informações 
acadêmicas com a sua própria experiência 
e a realidade em seu entorno (Souza, 
2008). 

Neste contexto, convicto de que 
ações integradas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão viabilizam a transformação social 
e a produção do conhecimento através da 
prática, além de possibilitar o exercício da 
cidadania e a reflexão sobre questões 
relevantes à sociedade, como a inclusão 
social, o Grupo PET-Agronomia, da 
FCA/UNESP-Botucatu, tem procurado 
incorporar à sua prática atividades que 
busquem não só a articulação entre estes 
elementos basilares da Universidade, mas, 
também, a parceria com outros grupos de 
trabalho ou projetos acadêmicos, como a 
UNATI – Universidade Aberta à Terceira 
Idade, a fim de divulgar sua filosofia de 
trabalho. 

O fenômeno universal do 
envelhecimento das populações, 
decorrência do aumento do tempo de vida, 
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tem colocado na ordem do dia a questão 
dos idosos e dos aposentados. Embora a 
longevidade, processo inevitável e 
irreversível, constitua uma notável 
conquista da ciência, todas as pessoas 
sensatas são unânimes em afirmar que mais 
importante do que ter a existência 
prolongada é envelhecer com dignidade e 
qualidade de vida. (Souza et al., 2011).    

A UNATI, programa de extensão 
universitária na prestação serviço à 
comunidade idosa, tem o propósito de 
interagir com o idoso, possibilitando 
usufruir o espaço educacional e cultural da 
Universidade para a ampliação de 
conhecimentos, educação continuada, 
convivência social e troca de experiências 
de vida entre os participantes (Poltronieri, 
2011). O trabalho interdisciplinar, com 
novas formas de relacionamento, 
desenvolvido num ambiente diversificado 
culturalmente, reúne grupos de pessoas 
com interesses comuns através do acesso à 
Universidade (UNESP/PROEX, 2007). 

A valorização da questão social, 
por meio do trabalho com um público 
idoso e temática relacionada à floricultura 
tropical, normalmente, não é contemplada 
pelas atividades de extensão de uma 
Faculdade voltada para as Ciências 
Agrárias. A proposta de um curso de 
extensão sobre o cultivo de plantas 
ornamentais e arranjos florais, visando o 
desenvolvimento de competências pessoais 
dos idosos, seja para fins de entretenimento 
ou financeiros (composição do orçamento 
familiar), têm um comprometimento muito 
forte com o próprio Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Agronomia da 
FCA/UNESP-Botucatu que, em sua última 
adequação, prevê a formação de um 
profissional que atenda não somente uma 
demanda tecnológica, mas também social. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Diante do exposto, a atividade 
teve por objetivo levar à terceira idade da 
cidade de Botucatu, por meio de aulas 

teóricas e práticas, noções sobre o cultivo 
de plantas ornamentais, como cactos e 
plantas tropicais (orquídeas e bromélias). 
Pelo fato de se propor envolver os alunos 
da graduação (Grupo PET-
Agronomia/FCA-UNESP/Botucatu) como 
agentes de disseminação do conhecimento 
(professores), o Projeto teve como 
objetivos específicos: 

- desenvolver a formação técnica 
de todos os agentes envolvidos no 
processo; 

- ensinar aos idosos os cuidados 
básicos adequados em relação ao cultivo 
das plantas em questão; 

- possibilitar uma terapia 
alternativa, tendo em vista os benefícios, já 
comprovados pela Ciência, em manter os 
idosos envolvidos em atividades como a 
jardinagem; 

- maior contato do grupo de 
alunos da Universidade com questões 
pedagógicas e sociais, valorizando-as; 

- valorização do idoso na 
sociedade e sua inclusão social na 
Universidade; 

- proporcionar espaço de 
convivência e troca de experiências; 

- aproximação da Instituição (IES) 
com a Sociedade cumprindo os objetivos 
de uma atividade de extensão. 

 
  

3. METODOLOGIA 
  
              Esta atividade consistiu em levar a 
um grupo de idosos da cidade de Botucatu, 
selecionados pela UNATI/UNESP-
Botucatu, por meio de aulas práticas e 
teóricas, noções sobre o cultivo de plantas 
ornamentais. Os temas abordados em cada 
aula foram desenvolvidos pelo próprio 
Grupo PET Agronomia. 
Todos os temas planejados foram 
trabalhados nas dependências da 
UNATI/UNESP-Botucatu, em Rubião Jr. 
Algumas aulas práticas foram conduzidas 
no Sítio Modelo, na Fazenda Lageado, e 
na Fazenda São Manuel (FCA/UNESP). 
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As aulas eram ministradas pelos próprios 
integrantes do Grupo PET, aos sábados, 
durante os meses de agosto, setembro e 
outubro de 2014, no período da manhã. 
  Embora as aulas tenham sido 
iniciadas em agosto, esta Atividade teve 
seu começo em março de 2014, a partir da 
etapa de capacitação dos alunos do Grupo 
PET-Agronomia na temática do curso 
proposto. Esta fase compreendeu um 
treinamento específico em técnicas de 
propagação e cultivo de algumas flores, 
com o grupo se responsabilizando pela 
produção de mudas de plantas ornamentais 
numa estufa localizada na Fazenda 
Experimental de São Manuel. As plantas 
geradas nesta etapa foram utilizadas como 
material didático no Curso e o excedente 
foi exposto numa feira tradicional 
realizada há mais de 20 anos no município, 
a Feira do Verde de Botucatu, que o Grupo 
participa, há mais de 10 anos, como uma 
de suas atividades de extensão. 
  Além do treinamento prático, esta 
etapa de capacitação dos petianos contou 
com uma atividade teórica, denominada 
Seminários, na qual cada petiano 
apresentou, para o próprio grupo PET e 
para um grupo de especialistas da área de 
floricultura da FCA, sua aula a ser 
ministrada no Curso da UNATI. Cada 
"Apresentador/Professor" dispunha de 30 
minutos para apresentação, sendo 
reservados 10 minutos para 
críticas/questionamentos. Na fase de 
críticas, o procedimento adotado foi 
eleger, ao acaso, um membro da platéia 
(petiano) para tecer as considerações. A 
seguir, o tutor e os especialistas  faziam as 
suas considerações avaliando o 
apresentador. Os quesitos utilizados na 
avaliação foram (notas de 0 a 10): 
“Clareza do conteúdo”;  “Domínio do 
assunto”; “Utilização de recurso áudio-
visual”; “Postura em sala de aula”; 
“Adequação ao tempo disponível”. 
  Cada um dos oito módulos (aulas) 
em que o curso foi dividido (incluindo 
uma visita técnica), foi organizado e 

executado por duplas de petianos que se 
revezaram ao longo do período. Além da 
dupla, estavam sempre presentes, em cada 
aula, o tutor e mais dois ou três petianos 
que davam o suporte para a dupla nas 
atividades práticas. Antes de cada módulo, 
também era entregue a cada aluno uma 
apostila desenvolvida pelo Grupo, com o 
conteúdo que era abordado naquela aula. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  
  É importante destacar o consenso 
que existiu no Grupo PET-Agronomia para 
com a importância desta atividade, na qual 
o petiano percebeu que a sua evolução 
dependia basicamente do seu empenho e 
dedicação (aprendizagem ativa), além da 
participação nas aulas ministradas pelos 
seus colegas.   
  A integração entre as atividades de 
Ensino do Grupo ("Capacitação na 
produção de flores tropicais" e 
"Seminários") propiciou um maior 
envolvimento e aprofundamento teórico e 
prático no tema, fazendo com que o Grupo 
se sentisse suficientemente “maduro” e 
preparado para assumir a organização e 
execução do Curso de Extensão. 
  Por outro lado, o retorno dado pelo 
público-alvo (alunos da terceira idade), a 
partir de um questionário aplicado durante 
o último módulo, foi muito positivo, 
destacando não só o período de 
aprendizado, novas amizades e diversão, 
mas, também, o respeito, dedicação e 
carinho do Grupo PET-Agronomia para 
com eles.   
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5. CONCLUSÃO 
  
   Além dos resultados esperados 
terem sido plenamente alcançados, deve-se 
ressaltar: 
- muito interesse dos alunos da terceira 
idade pela atividade desenvolvida; 
- maior divulgação do curso de Agronomia 
na comunidade; 
- aprendizado e responsabilidade para os 
petianos ao atuarem como agentes ativos 
do processo (professores) 
- treinamento para os petianos visando 
futuras palestras e apresentações em 
público (didática e socialização); 
- maior contato do grupo com questões 
pedagógicas, valorizando-as;  
- maior envolvimento do grupo com 
questões técnicas, especificamente a 
floricultura, obtendo-se um domínio 
diferenciado do assunto. 
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Filho

Resumo: Tradicionalmente o 
Programa de Educação Tutorial realiza 
a Semana da Engenharia Agronômica 
(SEA). Tal evento consiste em um ciclo 
de palestras cujo tema é raramente 
abordado na grade curricular do curso, 
despertando o interesse de alunos e 
profissionais da área. Portanto, o 
objetivo do evento é oferecer um curso 
de qualidade sobre temas atuais, além 
de difundir o nome e a ação do grupo 
PET dentro da universidade e promover 
ação social, reservando uma parcela das 
participações do evento para produtores 
e profissionais da área. O evento 
ocorreu na Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias - UNESP de 
Jaboticabal, e foi composto por três 
ciclos de palestras, ministradas por 
profissionais, professores e pós-
graduandos que atuam 
profissionalmente na temática do 
evento, além de uma viagem técnica. 
Geralmente ocorre próximo a data de 12 
de outubro, quando se comemora o dia 
do Engenheiro Agrônomo. A 
organização geral do evento é realizada 
pelo grupo PET e por um grupo de 
apoio discente selecionado pelos 
próprios alunos petianos. Os custos do 
evento em relação à alimentação 
durante o Coffee Break, traslado e 
hospedagem de palestrantes, foram 
todos sanados com patrocínios de 
diversas empresas, garantindo que o 
grupo não usasse verba própria no 
evento. Contudo, conclui-se que esse 

tipo de iniciativa, além de ser uma 
grande oportunidade de conhecimento 
para os envolvidos com o curso, 
aperfeiçoa as habilidades de 
comunicação e organização dos 
petianos.   

Introdução: A Semana da 
Engenharia Agronômica (SEA) é um 
evento tradicionalmente realizado pelo 
grupo PET do curso de Agronomia da 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias- UNESP, situada na cidade 
de Jaboticabal, SP. 

A SEA consiste em um ciclo 
de palestras que alia o empenho de 
petianos, graduandos, professores e 
profissionais de diversas áreas que, 
juntos, desenvolvem desde a temática 
abordada até a realização do evento.  

Objetivos: o grupo PET 
Agronomia visa três grandes objetivos 
com a realização da SEA: 1) oferecer 
um curso de qualidade, sobre temas 
atuais e de interesse não apenas da 
comunidade acadêmica, como também 
do público de fora da instituição de 
ensino; 2) difundir o nome e a ação do 
grupo PET dentro da universidade, 
atraindo o interesse de possíveis novos 
integrantes; 3) promover ação social, 
reservando uma parcela das 
participações do evento para produtores 
e profissionais da área que, sem isso, 
não teriam acesso a um curso de 
qualidade dentro de uma universidade. 
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Metodologia: O evento é 
composto por três ciclos de palestras no 
período noturno, sendo a primeira 
inaugural e as demais para 
desenvolvimento do tema tratado no 
curso, além de uma viagem técnica que 
é feita na manhã de sábado. O curso é 
realizado anualmente, próximo a data de  
12 de outubro, em comemoração ao dia 
do Engenheiro Agrônomo, e tem como 
sede as dependências da FCAV. As 
palestras são ministradas por 
professores, pós-graduandos e 
profissionais que estejam ligados ao 
tema, com o intuito de agregar novos 
conhecimentos aos participantes. A 
organização geral do evento fica a cargo 
do grupo PET Agronomia e de uma 
equipe de apoio previamente 
selecionada pelo grupo dentre os alunos 
da graduação. 

Os custos do evento envolvem: 
confecção de diversos tipos de 
divulgação (banners, folders, faixas, 
camisetas), gastos com traslados e 
hospedagem de palestrantes, 
alimentação dos participantes durante o 
coffee break e alimentação dos 
profissionais após as apresentações. 
Esses gastos são financiados com a 
obtenção de patrocínios direcionados ao 
evento e a cobrança de uma taxa de 
inscrição dos participantes no valor de 
R$25,00. 

Resultados e Discussão: O 
curso foi realizado com sucesso nos dias 
e horários previstos e contou com um 

público de aproximadamente 60 
pessoas, que demonstrou bastante 
interessado e demonstrou satisfação 
com os conhecimentos e vivências 
adquiridas durante a SEA. Os gastos 
foram totalmente sanados com as verbas 
de patrocínio e inscrições, garantindo ao 
grupo o não uso de verbas próprias para 
custear o evento. Os certificados de 
participação foram confeccionados 
tanto para os participantes, que 
contaram com uma carga horária de 15 
horas, quanto para os organizadores 
(grupo PET Agronomia juntamente com 
a comissão organizadora), que contaram 
com carga horária de 45 horas.  

Conclusão: Com a realização 
do evento, concluiu-se que esse tipo de 
iniciativa, além de ser uma grande 
oportunidade de obtenção de 
conhecimento, tanto para os graduandos 
como para o público de fora da 
universidade, é uma grande porta de 
entrada para novas experiências dentro 
do grupo PET. Além do contato com as 
empresas, palestrantes e público, que 
permite aperfeiçoar as habilidades de 
comunicação e organização dos 
petianos, é uma ótima oportunidade de 
difundir e consolidar o nome do 
Programa de Educação Tutorial dentro e 
fora da universidade. 

Referências: Informações de 
integrantes e egressos do grupo PET 
Agronomia Jaboticabal. 

 

 

 

26



VITRINE DAS PRINCIPAIS 
CULTURAS BRASILEIRAS PARA 
INGRESSANTES EM ENGENHARIA 
AGRONÔMICA 

 

Autores: Augusto, Rafael Silva, 
rafa_augusto6@hotmail.com; Taveira, 
Aluísio Barbosa.  

Coautores: De Souza, Vinícius 
Fernandes; Cirilo, Gabriel Augusto Da 
Silva; Espoti, Clara Degli; Castelini, 
Carolina De Vasconcelos; Alves, 
Gabriela Mendes; Neto, Sérgio Mauro; 
Ferreira, Rafaela Guio; De Souza, 
Larissa Costa; Pereira, Juliana 
Marques; Detomini, João Victor Souza; 
Santos, Letícia Bernabé; Casado, João 
Victor Berçot Dos Santos; Sparapani, 
Vinícius Cazeloto; Silveira, Vinícius 
Talarico; Zanata, Renan Moisés 
Paneghini; Teles César Augusto 
Pompeo; Da Silva, Ana Luíza Pereira. 

 

RESUMO 

Um Programa de Educação Tutorial tem 
por finalidade levar o conhecimento e 
gerar uma melhoria nos cursos de 
graduação, despertando o interesse dos 
alunos em diversos aspectos e temas. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é 
despertar nos alunos ingressantes um maior 
interesse pelo curso escolhido e apresentar-
lhes algumas culturas de maior importância 
econômica como a soja, milho, arroz, 
feijão, amendoim, algodão, entre outras. A 
vitrine foi conduzida na Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias – UNESP. 
O plantio ocorreu no período de safra, 
sendo realizado em 2 épocas diferentes, 
afim de que os alunos diferenciassem o 
estágio vegetativo e reprodutivo das 
culturas. As apresentações das culturas 
foram realizadas pelos integrantes do 
grupo PET AGRO, na semana de ingresso 
dos alunos, quando foram discutidos os 
principais aspectos e características das 
culturas. Tais discussões proporcionaram 

assim, conhecimento aos ingressantes e, 
também aos membros do grupo. Além 
disso, concluiu-se que tal projeto gerou um 
interesse dos alunos pelas atividades 
extracurriculares que a faculdade oferece, 
além de servir como uma motivação extra 
para a continuidade no curso escolhido. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Anualmente, o grupo PET Agronomia da 
FCAV UNESP Jaboticabal realiza o evento 
voltado à apresentação de culturas de 
importância econômica no Brasil para que 
sejam apresentadas aos alunos 
ingressantes, visando mostrar a 
importância do Engenheiro Agrônomo e da 
agricultura para o desenvolvimento 
econômico do país. 

2.  OBJETIVO 

Apresentar para os alunos ingressantes, no 
curso de Engenharia Agronômica, as 
culturas de maior importância econômica 
cultivadas no Brasil. 

3. METODOLOGIA 

Após correção e preparo do solo, são 
semeadas em parcelas de 5 metros de 
largura por 5 metros de comprimento, 
seguindo as densidades e espaçamentos 
recomendados para as seguintes culturas: 
soja, milho, arroz, feijão, amendoim, 
tremoço, girassol, crotalária, milheto, trigo, 
algodão e sorgo. A semeadura é realizada 
manualmente em 2 épocas, de forma a 
assegurar que as culturas estejam no 
estádio vegetativo e reprodutivo na semana 
de ingresso dos alunos – quando serão 
apresentadas, pelos integrantes do grupo 
PET AGRO, mostrando suas principais 
características e informações relevantes. 
Todos os maquinários, insumos e 
operações são cedidos pela Fazenda de 
Pesquisa, Ensino e Extensão (FEPE). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apresentação das culturas proporcionou 
conhecimento básico para os ingressantes e 
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pode despertar interesse dos mesmos pelo 
curso escolhido, assim como em participar 
futuramente do grupo PET AGRO. 
Também serviu para os atuais integrantes 
do grupo como um treinamento de oratória 
e conhecimento técnico-prático sobre as 
culturas, pois estes tiveram que estudar 
sobre as culturas e aprenderam também na 
prática os principais aspectos de algumas 
culturas utilizadas no Brasil. 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

A vitrine de culturas proporciona 
aprendizado básico para os ingressantes, 
visto que muitos não tinham contato prévio 
com as culturas. Após a apresentação, os 
alunos se sentem motivados a continuarem 
no curso escolhido e, ainda, a participarem 
de atividades complementares na faculdade 
como, por exemplo, o grupo PET AGRO. 

6. REFERÊNCIAS 

Informações de integrantes e egressos do 
grupo PET Agronomia Jaboticabal. 
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CENÁRIOS URBANOS 

Breno Pilot, Carolina Dantas, José Camilo Júnior, Lucas Jansen, Renata Baesso Pereira (tutora) 
PUC-Campinas 

PET-Arquitetura e Urbanismo 
arquiteturapet@gmail.com 

RESUMO 
     O projeto Cenários Urbanos, do grupo 
PET-Arquitetura Urbanismo, faz parte do 
convênio entre a Pró-Reitoria de Graduação 
da PUC-Campinas e a Secretaria do Verde e 
do Meio Ambiente Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas-SP. 
     O objetivo é levantar dados sobre o 
centro da cidade de Campinas, e propor 
projetos de qualificação paisagística para a 
área definida pelo Plano Diretor de 2006 
como Polígono de Multiplicidade 
Ambiental.  

INTRODUÇÃO 

     A área definida pela Prefeitura de 
Campinas como Polígono de Multiplicidade 
Ambiental, aparece no Plano Diretor da 
cidade como foco de intervenções a fim de 
aumentar a presença do verde na área 
central. 
     Para levantamento e projetos, o grupo faz 
um novo recorte, interno ao Polígono, para 
estudar o centro histórico de Campinas e 
levar qualidade paisagística aos usuários e 
moradores do local, e assim reformular a 
área como espaços não só de fluxo, mas de 
permanência, lazer e pertencimento. 
     Tomando como partido as características 
principais do centro da cidade de Campinas 
– grande densidade urbana, enormes fluxos 
de pedestres e automóveis, multiplicidade de 
usos, entre outros – foram selecionadas 
quatro vias da área:  Rua Barão de Jaguara, 
Av. Benjamin Constant, Av. Senador 
Saraiva e Rua Conceição.  
     A escolha das vias está fundamentada na 
importância que representam para o  sistema 
viário da região, e na necessidade mudanças 

para alcançar maior qualidade de vida 
urbana e conforto aos pedestres. 
     A partir do estudo das características do 
espaço, em termos urbanísticos, de clima, 
arborização, iluminação, segurança e 
conforto, são formulados projetos para cada 
um dos trechos.  
     O resultado esperado é a construção de 
uma paisagem urbana mais agradável para o 
cidadão, qualificando os espaços de uso 
público - particularmente as calçadas – e 
levando a ele o sentimento de pertencimento 
à cidade. 

METODOLOGIA 

     A principal metodologia de referência 
para este projeto é a produção do escritório 
do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan 
Gehl. Seus estudos se baseiam no 
comportamento das pessoas em 
determinados espaços públicos, e em como 
propor tais espaços pensando na escala 
humana.  
     Dessa forma, o arquiteto questiona o 
motivo da produção arquitetônica 
contemporânea valorizar demasiadamente os 
arranha-céus, as grandes vias e o automóvel, 
em detrimento das relações interpessoais 
cotidianas. 
     São estudadas as suas análises de centros 
urbanos em diversas cidades do mundo, bem 
como a metodologia de potencializar os 
espaços de uso coletivo, com a esperança de 
obter a resposta para a pergunta levantada 
por Jan Gehl: “que cidade queremos?” 
     O próprio arquiteto responde que 
devemos querer uma “cidade para pessoas”. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
     A Rua Barão de Jaguara foi o primeiro 
trecho a receber um projeto de intervenção 
do grupo PET-Arquitetura e Urbanismo, por 
isso serviu como objeto de metodologia para 
os projetos das outras vias.  
     A rua tem fundamental importância para 
o funcionamento do sistema viário do centro 
da cidade de Campinas. Paralelamente à Av. 
Francisco Glicério, recolhe o fluxo da Av. 
Aquidabã (limite do Polígono de 
Multiplicidade Ambiental) e o traz para 
dentro do centro. 
     Apesar de receber intenso fluxo de 
automóveis, por estar conectada a grandes 
vias, a Barão de Jaguara tem características 
clássicas de vias locais – leito carroçável e 
calçadas estreitas, trechos em 
paralelepípedo, entre outras, o que resulta 
em conflitos. 
     Ao longo de seu percurso, é possível 
observar a situação crítica da via em aspetos 
como: 

• Existem duas faixas de leito 
carroçável, porém uma delas é 
eventualmente usada para paradas 
rápidas de veículos; 

• O fluxo de automóveis não é 
suportado pelas dimensões da via; 

• Os equipamentos urbanos de 
abastecimento de luz e energia 
ocupam grande parte dos passeios, 
que não são mantidos em boas 
condições físicas, tornando-os hostis 
aos pedestres; 

• O excesso de sinalização viária 
vertical e fiação, além de fachadas 
dos edifícios cobertas por placas e 
anúncios, resultam em poluição 
visual; 

• A sinalização viária horizontal, 
destinada a pedestres, não é mantida 
em boas condições visuais; 

• Algumas edificações  apresentam 
gabaritos demasiadamente altos 
comparados às dimensões da via; 

     Apesar do contato direto da via com o 
Largo do Pará, o Largo do Rosário e a Praça 
Bento Quirino – classificadas como áreas 
verdes, mas bastante impermeabilizadas – a 
ausência generalizada de arborização e 
equipamentos destinados à permanência e ao 
lazer,  caracteriza a rua Barão de Jaguara 
como hostil aos pedestres e às relações 
interpessoais cotidianas. 
     Com base nos dados levantados pelo 
grupo, foi possível o desenvolvimento de um 
projeto de melhorias na via em questão, a 
fim de adaptá-la à escala humana sem que 
isso prejudique o funcionamento do sistema 
viário local. 
     Dessa forma, a partir de imagens de 
simulação, plantas e cortes da via, o grupo 
propõe a criação de um corredor verde 
presente no trecho da rua Barão de Jaguara 
inserido entre a Av. Dr. Moraes Salles e o 
Largo do Rosário, a partir das seguintes 
intervenções: 

• Revitalização e ampliação dos 
passeios em 1,8m do lado esquerdo e 
0,7m do lado direito da via, criando 
faixas de fluxo, de permanência e de 
transição; 

• Redução do leito carroçável em 2,5m 
no total, abolindo as eventuais vagas 
paradas rápidas; 

• Implantação de arborização com 
espaçamento de 10m durante o 
trecho de intervenção; 

• Implantação de equipamentos do 
mobiliário urbano, desenvolvidos 
pelo próprio grupo, com associações 
entre si e com a vegetação proposta, 
como bancos, espaços de 
permanência, postes, lixeiras e 
sinalização; 

• Equipamentos de abastecimento de 
luz e energia com fiação enterrada; 

• Revitalização de fachadas; 
• Redução no número de sinalização 

viária destinada aos automóveis; 
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• Humanização da sinalização viária 
destinada aos pedestres. 

     A partir das intervenções propostas, a 
intenção do grupo, baseada nas referências 
de Jan Gehl, é tornar a rua Barão de Jaguara 
mais amistosa aos pedestres. 
     Com a implantação de árvores, bancos e 
espaços de permanência, além de novos 
modelos de postes, lixeiras e sinalização, o 
esperado é que a via deixe de priorizar os 
automóveis e esteja adaptada à escala 
humana, em aspectos como: 

• Segurança: associada às condições de 
passeio, luminosidade e uso 
constante; 

• Conforto térmico: associado à 
presença de arborização que resulta 
em sombras e na amenização do 
microclima; 

• Conforto visual: associado à redução 
de elementos desnecessários, 
resultando em um ambiente mais 
limpo visualmente; 

• Valorização de relações cotidianas: 
potencialidades associadas ao novo 
mobiliário urbano proposto; 

• Fluxo de automóveis liberado com 
controle da velocidade e exclusão das 
áreas de estacionamento ao longo da 
via. 

     Assim, foi possível partir para os projetos 
de intervenção nas ruas Conceição e 
Benjamin Constant, e na avenida Senador 
Saraiva. 
     A rua Conceição tem características 
parecidas às da Barão de Jaguara, uma vez 
que se articula perendicularmente a ela. Com 
dimensões físicas de vias locais, recebe 
muitos automóveis e pessoas, levando o 
fluxo de dentro do centro para fora. 
     Para a Conceição, a proposta seria a 
regularização do espaçamento da 
arborização, além da proposta de limpeza 
visual de fachadas e enterramento da fiação. 
     A rua Benjamin Constant, por sua vez, 
tem dimensões maiores, assim como seu 

comprimento. Ela cruza o centro, 
conectando-o com outros bairros.  
     Por ser uma via já consolidada 
estruturalmente, a proposta seria, também, a 
limpeza visual e arborização junto à Praça 
Bento Quirino, indicando a proposta de criar 
corredores verdes na cidade. 
     A avenida Senador Saraiva tem grande 
importância para o funcionamento dos 
fluxos na área central de Campinas, uma vez 
que conecta duas outras avenidas, a 
Orosimbo Maia e a Dr. Moraes Salles. 
     De grande dimensão, possui leito 
carroçável separado por um canteiro central, 
que funciona como corredor de ônibus.  
     A proposta do grupo foi a qualificação do 
canteiro central como espaço de 
permanência e convivência.  
     Seriam implantados mobiliários de 
permanência, como bancos, associados à 
arborização, que seria regularizada em seue 
espaçamento. Além disso, os pontos de 
ônibus seriam substituídos por um 
desenhado pelo próprio grupo, que 
funcionaria, além de sua função principal, 
como convivência. 

CONCLUSÃO 

     A conclusão dos trabalhos se dá em 
dezembro de 2015, fim da primeira edição 
do convênio entre a Pró-Reitoria de 
Graduação da PUC-Campinas e a Secredaria 
do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura 
de Campinas-SP. 
      A apresentação dos projetos do grupo 
PET-Arquitetura e Urbanismo conta com a 
mostra de contextualização urbana, dados 
levantados sobre os trechos escolhidos, 
implantação de mobiliário e arborização, 
além de detalhamento do mobiliário 
desenhado pelo próprio grupo. 
      A mesma metodologia é aplicada nos 
outros três trechos escolhidos pelo grupo – 
ruas Conceição e Benjamin Constant e 
avenida Senador Saraiva, que também são de 
grande importância para o funcionamento da 
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área central da cidade de Campinas – a fim 
de propor uma linguagem na paisagem do 
centro da cidade. 
     O resultado visado é a proposição de 
conceitos para que os órgãos responsáveis 
por tais intervenções, possam realizar 
mudanças que efetivem tais intenções. Tais 
conceitos são reflexos da necessidade de 
espaços urbanos que priorizem o convívio 
cotidiano, tornando mais humanas as 
relações interpessoais.  
     Tais proposições buscam tornar os 
espaços públicos existentes abertos à 
população, a fim de trazer o ser humano de 
volta à cidade, fazendo-o pertencer a ela, e 
ela à ele. 
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RESUMO 

     O projeto Parque Linear, do grupo PET-
Arquitetura Urbanismo, faz parte do 
convênio entre a Pró Reitoria de Graduação 
da PUC-Campinas e a Secretaria do Verde e 
do Meio Ambiente Sustentável da Prefeitura 
Municipal de Campinas-SP. A proposta visa 
a execução de um parque linear com uma 
rede de áreas livres entre os bairros Jardim 
São Marcos , Jardim Campineiro, Santa 
Mônica e Vila Esperança, da cidade de 
Campinas, SP para maior integração e 
requalificação dos espaços livres urbanos. 
Uma das premissas do grupo era a 
necessidade de contato com os moradores 
dos bairros da área de projeto, para conhecer 
suas demandas e desejos. O projeto 
elaborado envolve a mobilidade dos 
moradores a partir de alternativas de 
transporte não motorizado ao longo do 
parque e equipamentos de lazer e esporte.  

 

INTRODUÇÃO 

    O projeto envolve as contradições das 
políticas públicas ambientais voltadas para 
os espaços livres urbanos. Uma 
oportunidade de elaborar uma reflexão 
crítica sobre a criação de um parque linear 
como estratégia de requalificação da 
paisagem urbana, contribuindo para a 
estruturação do sistema de espaços livres da 
cidade de Campinas. O projeto do Parque 

Linear da Lagoa, situado na região Noroeste 
de Campinas, SP (Macrozona 9), junto ao 
Córrego da Lagoa, um afluente do Ribeirão 
Quilombo contempla as diversas instâncias 
do urbanismo na escala do município: 
planejamento, gestão, desenho urbano, 
projeto paisagístico. O contato direto com a 
comunidade da região permitiu melhor 
entendimento e desenvolvimento de 
estratégias interdisciplinares de pesquisa e 
projeto, além disso, os parques lineares tem 
funções diversas que serão incorporadas no 
projeto como alternativa de uso das áreas de 
fundo de vale para contemplação e lazer, 
estratégia de planejamento municipal, 
requalificação da paisagem urbana, 
conectividade social e ambiental ao 
relacionar os bairros da região, melhoria da 
drenagem de águas pluviais, microclima e 
prevenções de ocupações irregulares em 
áreas de fundo de vale urbanas municipais.  

OBJETIVOS 

Uma das premissas do grupo era a 
necessidade de contato com os moradores 
dos bairros da área de projeto, para conhecer 
suas demandas e desejos. A partir de então, 
foi feito um plano de necessidade que 
envolve a mobilidade dos moradores a partir 
de alternativas de transporte (bicicleta e 
caminhada), equipamentos públicos de 
esporte, lazer e cultura, a melhoria na 
qualidade do ar, bem como buscar a reversão 
do estado de poluição e degradação dos 
cursos d’água e principalmente estratégias 
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para prevenir as ocupações irregulares em 
áreas de fundo de vale. 
 

METODOLOGIA 

A metodologia do projeto foi pautada em 
três etapas: Fundamentação conceitual e 
levantamentos da área de estudo com 
discussões teóricas, sobre casos implantados 
no Brasil e no exterior, seguida pelas 
diretrizes de projeto e finalizadas por uma 
proposta. A equipe realizou registros 
fotográficos, gráficos e descritivos além de 
pesquisas apoiadas na legislação relacionada 
às áreas de fundo de vale, levantamento 
documental e levantamento de campo. Após 
a coleta dos dados, percebeu-se que a 
extensão da área compatibilizava as 
possibilidades de se desenvolver um projeto 
que discutisse questões na escala do 
planejamento e do desenho urbano e 
paisagístico, com a seleção de espécies 
arbóreas e equipamentos urbanos 
compatíveis com o local. Uma das premissas 
sustentadas pelo grupo era a necessidade de 
contato com os moradores dos bairros da 
área de projeto para conhecer as demandas e 
desejos da população em relação aos espaços 
livres, sendo assim, foram realizadas 
algumas reuniões para melhor entendimento 
dos problemas enfrentados na região. 

. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com todos os estudos e dados levantados 
pelo grupo PET-Arquitetura e Urbanismo 
delineou-se a proposta com áreas de 
recreação arborizadas, garantindo melhoria 
microclimática e paisagística, academias a 
céu aberto para o uso público, assim como 
quadras poliesportivas, uma pista de skate, 
situada em uma região alagável, tornando-se 

uma bacia de retenção de água pluvial. Além 
de potencializar a conectividade da rede de 
espaços verdes houve também a 
preocupação do grupo para a recomposição 
da mata ciliar com arborização nativa nas 
margens do Córrego da Lagoa  

     Outra Proposta do grupo seria a 
implantação de uma ciclovia com cerca de 
2km de extensão associada a uma pista de 
corrida as quais juntas formam circuitos em 
toda a extensão do parque, melhorando a 
acessibilidade dos próprios moradores e 
ligando o bairro ao equipamento de 
comércio atacadista (CEASA- Centrais de 
Abastecimento de Campinas S/A) que fica 
próximo e onde vários moradores da região 
trabalham. 

 

CONCLUSÃO 

     A conclusão dos trabalhos se dá em 
dezembro de 2015, fim da primeira edição 
do convênio entre a Pró Reitoria de 
Graduação da PUC-Campinas e a Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura 
de Campinas-SP. 
      A apresentação dos projetos do grupo 
PET-Arquitetura e Urbanismo conta com a 
mostra de contextualização urbana, dados 
levantados sobre os bairros, implantação de 
equipamentos e arborização, além de 
detalhamento dos materiais utilizados como 
pisos e mobiliários urbanos.  
    O resultado visado é a proposição de 
conceitos para que os órgãos responsáveis 
por tais intervenções, possam realizar 
mudanças que efetivem tais intenções. Tais 
conceitos são reflexos da necessidade de 
requalificação de espaços livres que 
priorizem o convívio cotidiano e o lazer 
tornando mais humanas as relações 
interpessoais. 
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RESUMO 
 
A Escola Avançada de Engenharia 

Mecatrônica (EAEM) trata-se de um 
projeto no qual seus participantes são 
convidados a vivenciar uma semana de 
aulas na Escola Politécnica da USP 
(EPUSP), simulando a experiência de um 
universitário da instituição, possibilitando o 
uso de diferentes métodos e estratégias de 
ensino. Dessa forma, geram-se resultados 
aplicáveis no aprimoramento do curso de 
graduação. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Ao longo da história, a universidade 

assumiu diferentes funções em sua relação 
com a sociedade, e graças a essa interação 
direta, as transformações históricas, às 
quais a sociedade está submetida, tiveram 
reflexos no sentido de provocar mudanças 
nos objetivos que norteiam as Instituições 
de Ensino Superior (IES). A partir disso, é 
valido destacar que no contexto atual, a 
procura pela formação superior e pela 
continuação dos estudos é elevada, 
resultado da crescente demanda do mercado 
de trabalho [1]. 

Nesse sentido de crescimento do total de 
pessoas prosseguindo em seus estudos, ou 
buscando por isso, surgem outras questões, 
uma vez que “o ingresso ao ensino superior 
apresenta-se como um dos momentos mais 

marcantes na vida das pessoas que 
frequentam esse nível educacional” [2]. 

É nesse contexto, que o PET Automação 
e Sistemas busca, com a realização da 
EAEM, apresentar aos estudantes pré-
vestibulandos uma introdução ao que seria 
estudar numa IES, com ênfase para um 
curso de Engenharia, e de alguns dos 
desafios que são inerentes a essa mudança 
de ambiente e, consequentemente, de 
alguns hábitos. 

Além disso, o ensino superior depara-se 
com uma nova gama de desafios, oriundos 
da evolução histórica, que culmina 
atualmente na sociedade do conhecimento, 
alicerçada pelas novas tecnologias e pelas 
possibilidades de relação entre informação, 
conhecimento e saber [3]. A união dessas 
tecnologias emergentes com o surgimento 
de metodologias alternativas em termos 
educativos e organizacionais resultou em 
novas oportunidades e paradigmas de 
ensino e aprendizagem [3].   

O ensino superior depara-se com a 
constante necessidade de evolução para 
acompanhar a dinamicidade da sociedade. 
A EAEM propõe-se a ser um ambiente de 
simulação e verificação de novas 
abordagens em termos de modelos de 
ensino e aprendizagem, especialmente 
voltados para a Engenharia. As avaliações 
têm como objetivo verificar a validade e 
adequação do modelo. 
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2. OBJETIVOS 
 

Os objetivos da Escola Avançada de 
Engenharia Mecatrônica podem ser 
elencados como: “(i) o aumento da 
motivação para cursar engenharia, (ii) a 
ampliação de seu conhecimento científico, 
(iii) o esclarecimento sobre o curso e (iv) 
um primeiro contato com a Universidade” e 
“de servir como um laboratório do curso de 
graduação de Engenharia Mecatrônica, 
possibilitando experimentar diferentes 
abordagens e estratégias de ensino” [4]. 

  
3. METODOLOGIA 

 
A EAEM, desde sua primeira edição em 

2006, é realizada durante o mês de julho, 
para comportar as férias escolares, tendo 
duração de 8 dias, contando ao todo com 25 
participantes. A princípio, o público-alvo da 
Escola se estendia a todo o ensino médio, 
contudo, a partir de 2014, dada a grande 
demanda, optou-se por se restringir a 
estudantes do terceiro ano, ou equivalente, 
ou de cursos pré-vestibular, sendo parte das 
vagas reservadas a estudantes provenientes 
de escolas públicas, apesar de até o 
momento não haver tido a necessidade de 
utilizar tal cota.  

 Durante a semana, os participantes 
vivenciam a realidade de um estudante da 
EPUSP, em virtude da estrutura didática 
elaborada com aulas teóricas e práticas 
lecionadas por professores da instituição. 
Além disso, foram realizadas atividades em 
oficina e laboratório com auxílio de 
técnicos e monitores e palestras envolvendo 
grupos de extensão e/ou professores sobre 
temas pertinentes à formação do engenheiro 
mecatrônico. Nesse contexto, os membros 
do PET desempenham a função de gestão e 
assistência durante toda a semana, seja com 
monitorias, seja com suporte aos 
participantes. 

Em 2015, para a elaboração da carga 
didática que seria oferecida, formou-se uma 
comissão estratégica composta por três 
professores do Departamento de 
Mecatrônica e Sistemas Mecânicos (PMR) 
da EPUSP, com visões diferenciadas: o 
coordenador de curso da Engenharia 
Mecatrônica; um professor que participou 
do processo de implantação da habilitação 
em Engenharia Mecatrônica na EPUSP; e o 
terceiro, que é egresso do próprio curso de 
Engenharia Mecatrônica oferecido pela 
EPUSP e que integra o corpo docente desde 
2013. Assim, a comissão aliada à equipe de 
integrantes do PET obteve a seguinte grade 
horária, representada a seguir na Fig. 1:       

                         

 
Fig. 1. Carga didática EAEM 2015 

 
Dessa forma, a EAEM é estruturada para 

introduzir um após o outro os pilares da 
Mecatrônica: Mecânica, Eletrônica, 
Computação e Controle, e por fim englobá-
los todos no desenvolvimento de um 
projeto, ratificando a coesão das quatro 
grandes áreas para formar a Mecatrônica 
[5]. 

Além disso, foi utilizada uma das 
metodologias alternativas difundidas entre 
os teóricos sobre ensino e aprendizado, o 
“Project Based Learning” (PBL), no qual a 
aprendizagem é baseada em projetos [6]. 
Esses irão variar em complexidade e em 
necessidade de tempo, mas todos se 
relacionarão de alguma forma com teorias 
fundamentais e técnicas de uma disciplina 
específica da Engenharia. Assim, projetos 
menores envolverão apenas uma área 
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específica, enquanto projetos maiores serão 
multidisciplinares, de tal forma que a 
realização bem-sucedida do projeto requer a 
integração de todas as áreas em questão. 

Nesse sentido, a aplicação do que foi 
exposto na teoria não se dará apenas pelo 
projeto final, mas também pelo 
desenvolvimento de um projeto específico a 
cada aula. Por meio dessa prática, busca-se 
evidenciar que o engenheiro é um 
solucionador de problemas, que visa 
atender às demandas da sociedade. E a fim 
de fechar o ciclo de aprendizado, é 
elaborada pelos participantes uma 
apresentação do projeto desenvolvido, 
abordando toda a metodologia aplicada [5].   

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao todo, 177 estudantes já participaram 

da EAEM, ao longo de suas nove edições. 
A partir de uma Pesquisa de Egresso feita 
com esses, obtiveram-se diversas 
informações relevantes para avaliar se os 
objetivos do projeto estão sendo alcançados 
e se as mudanças que ocorreram no 
decorrer dos anos estão se mostrando tanto 
significativas como adequadas. 

Assim, um dos resultados mais evidentes 
provenientes dessa pesquisa diz respeito à 
motivação dos estudantes a cursar 
Engenharia no ensino superior. Na Fig. 2, 
mostra-se um gráfico obtido através do 
banco de dados de informações dos 
egressos, no caso da amostra em questão 
foram considerados 152 participantes, visto 
que ainda não há dados sobre vestibular 
para os egressos de 2015. 

Observando-se o gráfico (Fig. 2) fica 
bastante nítida a diferença do número de 
pessoas que optam por cursos relacionados 
à Engenharia ou tecnologia, totalizando 
mais de 76%, enquanto que a opção por 
outros cursos soma apenas 16%. Esses 
dados estatísticos indicam que a Escola atua 
de forma positiva no sentido de transmitir 

aos participantes uma convicção de 
interesse pela área. 

 

 
Fig. 2. Gráfico dos Aprovados EAEM 

 
Além disso, outro ponto que fica 

bastante claro ao se analisar o histórico de 
ocorrência da EAEM, e que ficou ainda 
mais evidente na edição de 2015, é a 
possibilidade de serem verificados com os 
alunos do Ensino Médio projetos 
multidisciplinares que podem ser utilizados 
na graduação. Nesse contexto são avaliados 
tópicos como dificuldade, tempo, 
adequação aos conhecimentos. E quanto à 
questão multidisciplinar, a EAEM 
constituiu-se em um meio de propor 
metodologias de ensino e aprendizagem, 
como o PBL, além de diferentes formas de 
organizar a carga didática apresentada aos 
alunos. 

Dessa forma, a EAEM assume o papel 
que esse trabalho busca destacar, de relação 
direta com a graduação, uma vez que os 
resultados obtidos com a análise de 
desempenho dos participantes e os 
posicionamentos dos egressos podem ser 
utilizados para propor mudanças e/ou 
adequações em disciplinas que apresentem 
tarefas similares.  

Um exemplo de resultado obtido em 
2015, diretamente relacionado à busca de 
aprimoramento contínuo do curso de 
graduação, foi o fato de ter sido proposto 
aos estudantes um projeto similar ao 
desenvolvido em uma disciplina do 
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segundo ano (3o semestre) da Engenharia 
Mecatrônica. Essa oficina permitiu 
constatar que todos os participantes, 
divididos em cinco grupos, conseguiram 
executar com maior ou menor êxito a tarefa. 
Esse resultado foi um indicativo para os 
professores da disciplina de graduação que 
o projeto era plausível para alunos do 
segundo ano. Na Fig. 3 são mostrados os 
projetos finais resultantes da tarefa em 
questão, realizada na EAEM 2015. 

 

 
Fig. 3. Projetos Finais EAEM 2015 

 
5. CONCLUSÃO 

 
No contexto apresentado, percebe-se que 

a EAEM demonstra sinais bastante 
concretos de possibilitar aos seus 
participantes uma primeira experiência 
universitária, bem como de estímulo ao 
ingresso na área de Engenharia. Além disso, 
a Escola tem se mostrado a cada edição 
como um ambiente propício para novas 
experiências de ensino que podem acarretar 
em melhorias na graduação, e os primeiros 
resultados já estão sendo obtidos. 

 Essa realidade vem sendo possível em 
virtude do engajamento dos professores do 
departamento, que podem avaliar com 
maior discernimento a exequibilidade de 
novos modelos de ensino e aprendizagem 
de caráter multidisciplinar. Por sua vez, os 
membros do PET utilizam esse ambiente 
para desenvolverem suas habilidades para a 
Pesquisa de Egresso, além da aplicação do 
método SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) para análise crítica 
dos pontos fortes e fracos, oportunidades e 
ameaças após cada edição do evento, 
associado ao método PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) para garantir uma melhoria 
contínua no projeto [7]. 

Dessa forma, considerando-se aquilo 
levantado nesse trabalho, a EAEM revela 
cada vez mais consolidados seus objetivos 
iniciais, e direciona-se gradativamente, com 
a aplicação de metodologias alternativas e 
novos paradigmas de ensino e práticas de 
gestão de conhecimento, para firmar-se 
como um Laboratório da Graduação. 
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Resumo

Este  artigo  explicita  sete  atividades

desenvolvidas no PET-BCC que visam

complementar  a  formação  dos  alunos

desenvolvendo  habilidades  pessoais  e

técnicas.  Os  principais  resultados

alcançados  foram:  i)  desenvolvimento

de  atividades  em  grupo;  ii)  maior

capacidade  de  aprender  novas

tecnologias  e  iii)  melhora  técnica  do

aluno no ambiente de trabalho.

Introdução

O mercado de trabalho, tanto acadêmico

quanto na indústria, está cada vez mais

dinâmico  e  competitivo,  demandando

profissionais com especialização técnica

e  interpessoal  cada  vez  melhores.  Na

área  de  computação  essa  concorrência

muitas  vezes  é  oriunda  do  rápido

desenvolvimento  das  tecnologias

computacionais.  Por  outro  lado,  a

formação  propiciada  pelos  cursos  de

graduação muitas vezes deixa a desejar

em  alguns  aspectos  primordiais

necessários para que o egresso alcance

sucesso  profissional,  como  por

exemplo: falta de aplicação envolvendo

as  diversas  disciplinas  e

interrelacionando todas  às áreas,  baixo

contato  com  empresas  e  pouca

preocupação  em  desenvolver

habilidades  como,  proatividade  e

 trabalho  em  grupo,  atividades

essenciais para a formação profissional.

Neste  artigo  são  apresentadas  sete

atividades desenvolvidas pelo PET-BCC

da  UFSCar  que  visam  potencializar  a

formação  do  petiano  de  forma  que

obtenha  melhores  oportunidades  de

trabalho  e  condições  de  concorrer  a

posições de destaque tanto na academia

quanto  na  indústria.  As  atividades

desenvolvidas cobrem aspectos técnicos

e  pessoais  abordando  e

exercitando/desenvolvendo as seguintes

capacidades/habilidades  no  petiano:

capacidade  de  trabalhar  em  grupo,

proatividade,  responsabilidade  e

acompanhamento  do  desenvolvimento

tecnológico.

Objetivos

Com relação à formação do petiano, os

objetivos (identificados pela letra O) das

atividades atualmente desenvolvidas no

PET-BCC são:

 O1 - Melhorar a capacidade de

trabalhar em  grupo.  Trabalho

em  grupo  é  essencial  para  a

formação do indivíduo. Realizar

trabalhos  em  grupo  ajuda  a

desenvolver características como

saber ouvir, colocar-se no lugar

do  outro  e  acolher  melhor  as

ideias e pensamentos, atividades

essenciais e que não podem ser

trabalhadas  individualmente.

Durante  a  graduação,  esse  tipo

de  habilidade  não  é  totalmente

desenvolvida nos alunos porque

as  disciplinas  possuem  curta

duração  e  objetivos  bastante

pontuais  do  ponto  de  vista  do

conteúdo  ministrado.  Além

disso, geralmente o enfoque não

é  melhorar  esse  tipo  de

habilidade, mas sim desenvolver

algum projeto técnico. 
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 O2 - Melhorar a pró-atividade

do  petiano. Essa  habilidade  é

uma das mais  esperadas de um

profissional  da  atualidade  e

proporciona  que  ele  cresça  em

sua  carreira,  já  que  o

profissional  pró-ativo  busca  as

melhores maneiras para resolver

as  tarefas  a  ele  atribuídas,

somado  a  isso,  ele  busca

complementar  suas  atividades,

muitas  vezes  executando

atividades  além  daquelas  que

foram  a  ele  atribuídas.

Dificilmente  há  atividades  na

graduação  que  possuem  o

objetivo  de  melhorar  a  pró-

atividade  dos  alunos,  uma  vez

que os problemas e as formas de

resolução  geralmente  são

fornecidos pelos professores. 

 O3  –  Aprimorar  senso  de

responsabilidade.  Novamente,

a  maior  parte  das  atividades

desenvolvidas  durante  a

graduação não possuem enfoque

principal  em aprimorar  o  senso

de  responsabilidade  do  aluno.

Embora isso acabe acontecendo

naturalmente em decorrência da

vida  acadêmica,  o  nível

esperado  de  responsabilidade

demandado  pela  vida

profissional é maior.

 O4  –  Acompanhar  o

desenvolvimento tecnológico  e

serem capazes  de  desenvolver

novas tecnologias.  A graduação

é mais focada em fornecer bases

teóricas,  mas  na  área  de

computação  a  quantidade  de

tecnologias  que emergem todos

os anos é muito grande. Assim, é

quase  que  impossível  possuir

disciplinas  focadas  e

direcionadas  ao  ensino  de

tecnologias  específicas.  Muitas

vezes  isso  também  não  é  o

objetivo do curso que é fornecer

base  teórica  de  modo  que  o

aluno consiga  acompanhar  esse

desenvolvimento.

 O5 - Ambientar o petiano com

o  mercado  de  trabalho.

Embora  muitas  vezes  haja  o

esforço do curso em aproximar o

estudante  com  a  vida

profissional,  a  real  experiência

de  conhecer  uma  empresa  e

sentir um pouco da vivência de

seus profissionais só é fornecida

quando  o  aluno  vai  para  o

estágio.  Essa  experiência  em

períodos iniciais do curso fazem

com  que  o  estudante  veja,  na

prática,  o  que  ele  está

aprendendo  no  curso  além

ajudá-lo a traçar seus objetivos,

uma vez que está em contato e

conhecendo  diversas  áreas  em

que ele pode atuar.

Metodologia

Nesta  seção  são  apresentadas  as

atividades desenvolvidas pelo PET-BCC

para atingir os objetivos citados acima.

Cada  atividade  descrita  abaixo  possui

uma descrição e uma lista dos objetivos

que ela contempla. 

1. Visitas  técnicas  a  empresas

{O5}.  Permite  ao  petiano

conhecer o dia-a-dia de trabalho

e a aplicação prática de técnicas

e tecnologias em situações reais.

Nas  visitas  (foram  realizadas

três  a  uma  empresa  de

desenvolvimento  de  software

israelense  que  está  em  São

Carlos)  o  petiano  conhece  a

empresa de uma forma geral, ou

seja, ramo de atuação, história e

número  de  funcionários,  etc.

Somado  a  isso,  tem  a

oportunidade  de  conversar  com
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os funcionários para conhecer o

dia-a-dia de trabalho, como são

realizadas as atividades, se elas

são  em grupos,  como é  feita  a

delegação de tarefas e os prazos.

Em um segundo momento,  eles

podem conhecer boas práticas de

desenvolvimento,  ferramentas  e

linguagens  que  estão  sendo

utilizadas naquela empresa.

2. Organização  de  eventos  {O1,

O2, O3, O4}. A participação na

organização  da  Universidade

Aberta, o aluno tem de organizar

um  cronograma  da  atividade

com antecedência, para que nao

ocorram imprevistos ou para que

eles  sejam  sanados  de  forma

rápida.  Além disso,  ele  tem de

pensar  em  possíveis  assuntos

para conversar com os visitantes

e na melhor forma de organizar

o  estande  para  que  esse  fique

atrativo. Também participam da

organização  da  Semana  da

Computação  da  UFSCar

(SeComp),  a  organização  desse

evento inicia-se com um ano de

antecedência (ao término de uma

edição),  os  petianos  envolvidos

auxiliam  na  criação  do

cronograma  de  atividades,  na

divisão  das  equipes  e  na

atribuição de tarefas, conforme o

evento se aproxima auxiliam na

construção  do  cronograma  de

atividades, o qual será derivado

das empresas e palestrantes que

foram  contactados  e  aceitaram

participar. Durante a semana, os

participantes  tiveram  a

oportunidade  de  participar  de

minicursos,  onde  aprendem

técnicas e ferramentas não vistas

em sala  de  aula,  participam de

workshops  com  empresas  e

processos  seletivos  realizados

por  algumas  empresas  que

patrocinaram o evento.

3. Participação  na  realização  de

processos  seletivos  {O1,  O2,

O3}. O grupo realiza processos

seletivos  para  a  escolha  de

novos integrantes do PET-BCC.

Os  alunos  tem  de  construir  o

edital  do  processo,  definindo

critérios  e  atividades  de

avaliação  (normalmente  uma

dinâmica e uma entrevista) além

de  criarem  o  cronograma  da

atividade.  Trabalham  então  no

processo  de  avaliação,

analisando  a  desenvoltura  dos

candidatos  na  dinâmica  e  na

entrevista,  pautados  pelos

critérios  definidos  no  edital.

Além  disso,  para  entrarem  no

grupo eles são avaliados em um

processo  semelhante,  o  que

proporciona  ao  aluno  uma

experiência  semelhante  aos

processos  seletivos  para  a

indústria  e  para  a  academia,

preparando  o  então,  como

participante e como organizador.

4. Desenvolvimento  de  sistemas

{O1,  O4,  O5}.  Atualmente  o

grupo  desenvolve  um  software

de  prontuário  eletrônico  para  a

Unidade  Saúde  Escola1,  um

aplicativo  (para  a  dinâmica

chamada  Saúde  em  Jogo2)  em

conjunto  com o  PET Produção

da UFSCar e  também cuida da

manutenção do  website do PET

BCC3.  Durante  o

desenvolvimento de sistemas os

petianos aprendem conceitos de

modelagem,  técnicas  e  boas

práticas  de  programação,  além

de trabalharem em grupo. Tudo

isso, em conjunto, contribui para

a  formação  profissional.  Além

de proporcionarem ao petiano a

aplicação prática da teoria vista

em  aula  e  o  contato  com  as
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tecnologias e técnicas utilizadas

atualmente.

. 

5. Organização  e  oferta  de

minicursos{O1,  O2,  O3,  O4}.

Os  petianos  organizam  e

participam de minicursos, sendo

que  o  último  realizado  teve  o

intuito de apresentar tecnologias

de IoT (Internet of Things), além

de  desenvolver  aplicações  que

usam  essas  tecnologias.  Para

isso,  o  aluno  deve  estudar  o

conteúdo,  organizar  um

cronograma  para  a  atividade  e

organizar  a  apresentação  e  as

falas.

6. Desenvolvimento  de  projetos

científicos (mini IC’s) {O2, O3,

O4}.  O  aluno  tem  a

oportunidade de desenvolver um

projeto de pesquisa em uma área

de  interesse  própria  e  sob  a

orientação  de  um  professor,

fazendo  com  que  ele  adquira

mais  conhecimentos  em  uma

área específica, além de que será

exigido que ele se organize a fim

de  se  dedicar  a  graduação  e  a

mini  IC,  além de que ele  deve

estudar  os  conceitos  a  ele

expostos e escrever artigos, tudo

isso  baseado  em  um

cronograma. 

7. Apresentação  de  seminários

{O1, O2, O3, O5}. Os petianos

se dividem em grupos, nos quais

pesquisam  sobre  um  tema

determinado  pelo  tutor  e

apresentam para  toda  a  equipe.

Os alunos neste aspecto também

buscam  um  conteúdo  teórico

para  o  estudo,  organizam  a

apresentação  e  a  expõem  aos

colegas.  O  que  normalmente

gera  um  debate  e  discussão

sobre  a  viabilidade e eficiência

daquela técnica.

Resultados e Discussão

Por meio da observação da melhora da

qualidade  dos  projetos  conduzidos

atualmente,  é  possível  notar  o

desenvolvimento   das  habilidades  dos

petianos. Exemplos:

 Ao  organizar  eventos  como  a

SeComp  e  a  Universidade

Aberta,  houve  melhora  na

capacidade  de  organização,  das

habilidades  de  comunicação,

além de promover  contato  com

profissionais da area;

 O desenvolvimento de  software

promoveu  o  aprimoramento

tecnológico  e  técnico  dos

alunos,  além  da  melhora  do

trabalho  em  grupo  e  da

ambientalização com o mercado

de trabalho. 

 Os  petianos  egressos  alcançam

boas  posições  no  mercado  de

trabalho, tanto na indústria (em

empresas como a Amdocs, Uol e

Itaú,  por  exemplo)  quanto  na

academia. 

Conclusão

A  aplicação  das  metodologias  vem

sendo  efetivas  na  potencialização  da

formação  profissional  dos  petianos:

podemos  observar  uma  evolução  nos

quesitos  responsabilidade,  organização,

capacidade  de  resolução  de  problemas

ao longo da participação dos alunos no

PET.

Além  disso,  o  aluno  que  tem  a

oportunidade  de  participar  desse

programa  tem  melhores  referências  e

competências  no  mercado  de  trabalho,

como já foi dito por alguns ex-petianos

inseridos no mercado de trabalho.

.
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RESUMO 

 
O Programa de Acompanhamento do 

PET-BCC UFSCar teve início no primeiro 
semestre de 2014 e é aplicado até os dias 
atuais. Dividido em dois semestres, o 
programa no primeiro semestre tem 
enfoque em auxiliar o calouro no início da 
sua vida acadêmica e o segundo no 
conhecimento técnico. Nesse modelo os 
resultados obtidos até agora são a adaptação 
dos calouros à nova rotina, a diminuição no 
número de evasão do curso e a participação 
dos alunos em projetos extracurriculares. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Durante os primeiros meses de um curso 

de graduação, é comum que alunos 
enfrentem dificuldades com a adaptação. A 
maioria delas são atreladas a uma mudança 
brusca de vida em outra cidade, distância 
familiar e o contato com situações novas e 
desafiadoras. Em consequência disso, 
muitos alunos não se adaptam a esse novo 
contexto e, assim, acabam obtendo muitas 
reprovações e até perdendo a vaga na 
universidade. Muitas vezes, tal problema 
pode ser resolvido com apoio tanto 
emocional quanto técnico. 
 

Dessa forma, o PET-BCC da UFSCar 
desenvolveu o Programa de 
Acompanhamento que visa orientar alunos 
ingressantes do curso de Bacharelado em 
Ciência da Computação em suas atividades 
como alunos de graduação. O programa é 
aplicado desde 2014 e até assumir o 
formato atual que, em última análise, 

engloba orientação emocional, no primeiro 
semestre, e orientação técnica no segundo 
[1]. 

 
Essas orientações não podem ser 

confundidas com transferir aos veteranos a 
responsabilidade de resolver ou solucionar 
listas de exercícios, implementar programas 
e fazer trabalhos ou projetos. Mas de ajudar 
os calouros na busca de soluções para 
problemas recorrentes de sua vida 
acadêmica, ajudá-los com suas dificuldades, 
compartilhar dicas de estudo e de 
organização, orientar na solução de dúvidas 
técnicas, e prover uma visão geral das 
oportunidades extracurriculares durante a 
graduação. 
 

2. OBJETIVOS 
 

O Programa de Acompanhamento do 
PET-BCC UFSCar tem como objetivos: 
 
1. Diminuir a evasão voluntária e perdas de 
vaga.  Há um número razoável de alunos 
que evadem do curso ou perdem sua vaga 
por não conseguirem acompanhar 
adequadamente as disciplinas e/ou não 
obterem o número mínimo de créditos 
exigidos semestralmente. 
 
2. Diminuir o número de reprovações. 
Nota-se atualmente que o número de 
reprovações obtidas pelos calouros no 
início do curso é elevado por causa da 
grande diferença na rotina de estudos 
durante o ensino médio e na universidade. 
Muitas vezes os conteúdos abordados são 
algo que os alunos nunca tiveram contato e 
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a vida acadêmica cobra dos alunos uma 
dedicação alta de horas de aulas e horas de 
estudo. 
3. Aumentar a satisfação do aluno com 
relação ao curso. Algumas vezes nota-se 
incoerência entre os conteúdos ministrados 
nas disciplinas e os conteúdos cobrados em 
avaliações, o que desmotiva os alunos em 
desempenhar atividades em determinadas 
disciplinas do curso.   
  
4. Melhoria na qualidade do curso de 
Ciência da Computação da UFSCar. Os 
alunos sentem a necessidade de levar 
opiniões e sugestões relevantes para 
melhoria do curso, mas muitas vezes 
sentem-se inseguros para falar diretamente 
com o coordenador e professores. 
 

3. METODOLOGIA 
 

O Programa de Acompanhamento, em 
sua versão atual, é composto pelas 
seguintes atividades: 
 
1. Recepção de Calouros: o grupo PET-
BCC busca, desde a primeira semana do 
calouro na universidade, tornar o ambiente 
agradável e amigável, realizando passeios 
pelo campus, bate-papos com os 
ingressantes e apresentação dos laboratórios 
de aulas e pesquisa do Departamento de 
Computação. Além disso, o PET-BCC 
participa da apresentação da coordenação 
do curso, da chefia do departamento e dos 
professores, mostrando sua atuação como 
um dos projetos de extensão em que o aluno 
pode se envolver. Ainda como parte das 
atividades de recepção, o PET-BCC 
apresenta-se em uma disciplina obrigatória 
aos alunos do curso de Ciência da 
Computação levando aos alunos maiores 
informações sobre as atividades 
desenvolvidas no PET e como essas 
atividades podem contribuir na formação 
dos alunos participantes do grupo. 
 
2. Atendimentos Gerais e Individuais: 
durante o primeiro semestre, o grupo 
disponibiliza horários de atendimento geral 

e a possibilidade de agendamento de 
atendimentos individuais para os calouros. 
Com estes atendimentos, o grupo se dispõe 
a auxiliar os alunos ingressantes em dúvidas 
que se referem à adaptação dentro do 
ambiente da universidade, tais como dicas 
de organização de estudos e atividades que 
possam tornar mais fácil a vida do calouro 
na Universidade. 
 
3. Dojôs Técnicos: como atividades do 
segundo semestre letivo, o Programa de 
Acompanhamento foca em incentivar o 
calouro a desenvolver as aptidões 
necessárias a um aluno de Ciência da 
Computação, de forma a ajudá-lo a concluir 
seu curso no tempo ideal. Para tal, é 
utilizada a dinâmica de dojôs. Dojô é uma 
dinâmica de programação em grupo que 
funciona da seguinte forma: a programação 
é feita em duplas, sendo que cada dupla é 
formada por um piloto e um copiloto. 
Ambos pensam em como resolver o 
problema, mas apenas o piloto digita. O 
desenvolvimento é dividido em turnos de 
cerca de 5 a 10 minutos, e as duplas são 
intercaladas nestes turnos. A parte do grupo 
que não está programando é a plateia e pode 
dar sugestões [2]. Utilizando esta dinâmica, 
o PET-BCC ajuda os alunos a desenvolver 
o raciocínio lógico, habilidades técnicas de 
programação e trabalho em grupo. Os dojôs 
ocorrem semanalmente, com duração média 
de 1h30, abordando conteúdos de duas 
disciplinas de segundo semestre do curso: 
Programação de Computadores e Circuitos 
Digitais. No caso da disciplina de Circuitos 
Digitais, a dinâmica é adaptada por se tratar 
de uma disciplina mais teórica. Ao invés 
dos alunos programarem, eles desenvolvem 
a resolução de exercícios teóricos. Estas 
duas disciplinas foram escolhidas para o 
Programa de Acompanhamento porque são 
disciplinas com alto índice de reprovação e 
essenciais para a maioria das disciplinas 
cursadas no período seguinte. 
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4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
Durante o primeiro semestre de 2015, 

houve uma baixa procura pelo programa, o 
que contribuiu para a reformulação do 
formato do projeto. Com esse pequeno 
número de participantes foram reunidas 
informações pertinentes à qualidade das 
atividades do programa.  

 
Segundo esse levantamento, os 

principais motivos que levaram os alunos a 
participarem do projeto foram as seguintes 
possibilidades: conhecer e se aproximar dos 
veteranos; expandir a visão sobre a 
universidade e curso; ter noção de outros 
tópicos e matérias da grade do curso; ter 
noção de outras oportunidades e atividades 
extracurriculares disponíveis no 
departamento e na Universidade; aprender a 
se organizar melhor em relação aos estudos; 
ter alguém para recorrer em caso de 
dúvidas. 

 
Ao final do semestre, o programa: 

ajudou o calouro a ter mais disciplina, a 
organizar o tempo e os estudos; motivou a 
permanecer no curso e a estudar mais; e 
facilitou a mudança e adaptação à nova 
rotina acadêmica. 

 
Visto as alterações no programa para o 

segundo semestre para algo mais técnico, o 
número de participantes aumentou e até o 
momento, como resultado obtido, houve 
uma melhoria no desempenho dos alunos 
nas atividades avaliativas. Espera-se ainda 
que o programa aumente a quantidade de 
alunos atingidos e que o número de 
reprovações seja o mínimo. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A dinâmica de atendimento realizada no 

primeiro semestre se mostrou eficiente para 
aqueles ingressantes que participaram, 
ajudando na organização e motivação do 
calouro e seus estudos no curso. Esses 
alunos procuraram o Programa de 

Acompanhamento do PET-BCC com a 
finalidade de se aproximar dos veteranos e 
buscar ajuda, tanto para as disciplinas 
quanto para dúvidas sobre a vida 
acadêmica. 
 

Já no segundo semestre, com objetivos 
mais técnicos, o programa mudou o formato 
dos atendimentos para dojôs, onde os 
alunos podem resolver exercícios e tirar 
dúvidas em conjunto, os ajudando nos 
estudos e desenvolvendo o trabalho em 
equipe. Comparado ao semestre anterior 
houve um aumento considerável na procura 
do programa de acompanhamento, além da 
visível melhora dos alunos nas disciplinas 
trabalhadas nos dojôs.  
 

Apesar de bons resultados obtidos com 
os alunos participantes até o momento, uma 
grande dificuldade para o programa é atrair 
um número maior de alunos para 
participarem dos atendimentos oferecidos 
pelos petianos. Embora no segundo 
semestre tenha ocorrido um aumento na 
quantidade de alunos interagindo com os 
veteranos, ainda existem calouros que se 
beneficiariam com o acompanhamento. 
Assim, como próximo passo para o 
programa, espera-se entender o que 
desmotiva os alunos que, mesmo com 
dificuldades, não buscaram a ajuda do PET-
BCC UFSCar. 
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RESUMO

Entende-se que indivíduos que se
relacionam mais intensamente com textos
e/ou bases de cunho científico, desenvolvem
uma envoltura destacada tanto no cotidiano
organizacional como acadêmico. Portanto o
estudo procurou entender como as pesquisas
realizadas no âmbito acadêmico contribuem
para o desenvolvimento do aluno no
contexto ensino-aprendizagem e auxiliam o
desdobramento da prática docente. O
objetivo foi verificar a relação existente
entre o desenvolvimento da pesquisa
coletiva e o rendimento acadêmico dos
integrantes do grupo PET. A abordagem do
estudo é qualitativa de natureza exploratória
e analítica. Como resultados finais observa-
se que conforme ocorre o aumento de
participação dos alunos em eventos
científicos, paralelamente existe o aumento
de coeficiente de notas da graduação.

1. INTRODUÇÃO

A experiência de participar do Programa
de Educação Tutorial (PET) de
Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia
e Ciências (FFC)/UNESP instiga a
criatividade e a formação do pensamento
crítico decorrente da integração dos alunos
com a abordagem de temas observados em
sala de aula e acompanhados através do
Projeto Político Pedagógico do curso.

Percebe-se que indivíduos que se
relacionam mais intensamente com textos
e/ou bases de cunho científico, desenvolvem

uma envoltura destacada tanto no cotidiano
organizacional como acadêmico. Parece
ocorrer um maior entendimento do contexto
detalhado em eventos, palestras e no
ambiente do ensino.

É preciso medir as implicações do
crescimento dos campos ofertados nas
universidades para se verificar as diferenças
de crescimento institucional e sua qualidade
na formação dos participantes deste
processo [1].

Portanto o estudo procura entender como
as pesquisas realizadas no âmbito
acadêmico contribuem para o
desenvolvimento do aluno no contexto
ensino-aprendizagem e auxiliam o
desdobramento da prática docente.

O grupo PET de Biblioteconomia da
UNESP/ FFC, possui em seu relatório de
atividades a “pesquisa coletiva”. Tal
atividade consiste no levantamento de
textos em bases de dados (Scielo,
Periódicos Capes, Google Acadêmico)
pelos integrantes do grupo e que serão
posteriormente discutidos em reunião. O
tema normalmente investigado pelos alunos
são os que possuem interlocução com os
seus trabalhos de conclusão de curso
inseridos em linhas de pesquisa do
departamento de Ciência da Informação.

A reunião foi uma reivindicação dos
alunos na atividade e assim, ocorre uma
aula ministrada pela tutora com o conteúdo
de metodologia do trabalho científico (MTC)
sendo demonstrado o passo a passo de
realização de uma pesquisa científica, o
cuidado com o plágio e a importância da
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normalização. A reunião é motivada por
questionamentos levantados e ocorre a
participação de todos os envolvidos. Alguns
membros descreveram a ocasião como
“uma oportunidade” e “respeito” aos seus
trabalhos.

Quando necessário e requerido pelo
integrante PET, as orientações são
individuais, entretanto nas próprias reuniões
de pesquisa deve ser desenvolvido o texto
científico.

A pesquisa coletiva tem se demonstrado
no decorrer da observação dos relatórios de
atividades do grupo PET, uma mola
propulsora de integração entre a sala de aula,
o desenvolvimento da pesquisa científica e a
avaliação conjunta de um desdobramento
para a escrita de textos e a publicação destes
em anais de evento ou periódicos
institucionais. Destaca-se ainda um fator
diferencial na ação docente uma vez que os
integrantes do PET têm participado mais
efetivamente tanto do auxílio a execução
das atividades universitárias como em
debates requeridos nas aulas para fluência
do pensamento crítico. Fomenta-se portanto
uma qualidade na formação do aluno

2. OBJETIVO

Verificar a relação existente entre o
desenvolvimento da pesquisa coletiva e o
rendimento acadêmico dos integrantes do
grupo PET de Biblioteconomia da FFC.

3. METODOLOGIA

A abordagem do estudo é qualitativa, de
natureza exploratória e analítica. Para Gil
(2008) este tipo de pesquisa deve identificar
os fatores que determinam ou que
contribuem para a ocorrência dos
fenômenos pois explica a razão de
existência dos mesmos.

A metodologia utilizada foi a pesquisa
documental. O levantamento dos dados foi
realizado nos relatórios de atividades do
PET de Biblioteconomia salvaguardados
através do projeto: ArquivoPET.

O ArquivoPET foi um projeto realizado
durante os anos de 2012 e 2013. Para além
de descrever a tipologia documental, como
forma de recuperação da informação,
ocorreu a digitalização do material e o
descarte de ítens que não participavam dos
objetivos de existência do grupo.

Assim levantou-se nos relatórios de
atividades, informações acerca do
coeficiente de rendimento do aluno e as
publicações realizadas entre os anos de
2012 e 2014. O período de tempo foi
selecionado, diante do material existente
pois o conteúdo deste é realizado pela atual
tutora que solicita os dados dos alunos junto
a seção de graduação e descreve cada
publicação e/ou apresentação de trabalho
científico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade da pesquisa coletiva
realizada no âmbito do PET de
Biblioteconomia da UNESP é empreendida
no intuito de descobrir e construir novos
conhecimentos a fim de fortalecer o
entendimento e reconhecimento do aluno
acerca do motivo e razão de sua presença na
universidade.

A pesquisa é a construção de
conhecimento original [...] É um trabalho de
produção de conhecimento sistemático, não
meramente repetitivo mas produtivo, que
faz avançar a área de conhecimento a qual
se dedica[3].

Se o contexto da aprendizagem é o meio
de integralizar o ensino, então a pesquisa
torna-se um benefício fundamental na
existência da universidade para propiciar o
crescimento e desenvolvimento da
sociedade. Tais localidades deveriam ser
laboratórios da cidadania, da democracia e
do empreendedorismo através do
envolvimento dos alunos.

Pelo fato de que as organizações são
geralmente complexas, ambíguas e repletas
de paradoxos, faz-se necessário aprender a
lidar com esta complexidade, o que acaba
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gerando o benefício de se encontrar novas
maneiras não só de organizar, mas também
de equacionar e resolver os problemas
organizacionais pois identificar
especificidades pode significar melhores
condições para o desenvolvimento de novos
estudos, com base num melhor e maior
entendimento conceitual do processo,
alinhado aos respectivos paradigmas.

Ocorre ainda uma motivação em realizar
pesquisas por parte dos alunos Foi relatado
durante o levantamento dos dados deste
estudo por um integrante do PET:

...“se eu não participasse deste grupo eu
teria desistido da faculdade”...

Assim, os alunos do PET realizam suas
pesquisas procurando uma aproximação de
seus estudos com a oportunidade de estarem
em um ambiente acadêmico. Em momento
posterior, realizam um calendário de
eventos anual que ocorrerão em suas áreas
de pesquisa.

Posteriormente realiza-se o
encaminhamento das pesquisas para serem
disseminadas e divulgadas em fórum
propício.

A pesquisa científica e a divulgação de
seus resultados são atividades inseparáveis.
Divulgar resultados é uma das etapas
essenciais do trabalho de investigação pois
proporciona a evolução da ciência e da
humanidade [5].

Na observação do ano de 2012, conforme
destaca o gráfico 1, o coeficiente de notas
dos integrantes do grupo PET foi de 8,2
enquanto que oito deles escreveram
pesquisas para publicar em anais de eventos
na condição de resumos. Talvez este dado
ocorreu pois existe a preocupação da
universidade de divulgação as pesquisas dos
alunos em Congresso de Iniciação
Científica (CIC) local.

No ano de 2013, com a implementação
das reuniões de MTC no grupo, e o apoio da
tutora, as publicações realizadas, foram em
anais de eventos científicos, não apenas em
resumos mas em resumos expandidos e
texto completo.

Em 2014, observou-se o expressivo
aumento do coeficiente de notas e as
pesquisas científicas realizadas já eram
publicadas em periódico, anais de texto
completo e resumos expandidos. Ocorreu
inclusive, a oportunidade do grupo viajar
para evento internacional a fim de realizar
apresentação oral.

Gráfico 1 - Coeficiente notas frente as
publicações realizadas

Ao analisar o calendário de eventos do
ano de 2014, o grupo percebeu que haveria
um evento de referência na área da Ciência
da Informação, porém em eixo internacional.
O texto científico foi trabalhado entre os
pares e depois encaminhado para tradutor.
Após isto foi analisado por parecerista e
julgado apto de apresentação e publicação.

A investigação com orientação busca
melhorar as práticas da organização e do
meio de vivência dos indivíduos mediante a
produção de conhecimentos. Ocorre uma
identificação e envolvimento social que
indica como pode-se existir as
manifestações de questionamentos críticos
em prol da melhoria dos indivíduos que
compartilham a vivência em sociedade [7].

Talvez o enfoque à realização da
pesquisa científica também seja reflexo da
tutoria atual. A docente tutora, participa de
Programa de Pós-Graduação de
desempenho de alto padrão internacional
destacado pela CAPES, portanto torna-se
provável a importância de integrar o aluno
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no desenvolvimento da pesquisa desde sua
entrada na universidade.

Inclusive verificou-se no relatório de
atividades que no primeiro semestre de
2014 uma bolsista do grupo foi selecionada
para realizar intercâmbio internacional
diante de sua destacada atuação acadêmica.

5. CONCLUSÃO

Na verificação de desenvolvimento da
pesquisa coletiva acompanhada
paralelamente com o rendimento acadêmico
dos integrantes do grupo PET de
Biblioteconomia da FFC, observou-se o
abrupto diferencial ocorrido na permanência
de participação do aluno em escrever
relatórios de cunho científicos e a
comparação com seu quadro de notas.
Parece existir uma aproximação entre estas
duas condições.

A ciência somente é possível através de
estudarmos exaustivamente os fenômenos
investigativos (tradução nossa) [4] [6].

Contribuir com a projeção da qualidade
acadêmica do curso de graduação por meio
da aprendizagem ativa complementa a
perspectiva convencional do ensino
relacionado a educação universitária. Ao
participar do desenvolvimento de uma
pesquisa científica, o aluno atenta ao fato de
que é participante do processo investigativo
do coletivo de construção do conhecimento
social.

Sugere-se estudos futuros que analisem o
impacto do desenvolvimento de pesquisa
científica por parte dos alunos da graduação
como forma de combater a evasão escolar.
Ficou percebido ainda neste estudo que os
alunos que realizam e apresentam suas
investigações, demonstram-se mais
satisfeitos com sua presença na
universidade.

Com a globalização e a aproximação de
um crescimento internacional dos países
demonstrado em relatórios nacionais e
internacionais, percebe-se que o processo de
acesso ao conhecimento torna-se cada vez
mais estratégico e valioso.
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RESUMO 
 
Objetivou-se mapear o perfil do egresso do 
Curso de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação da UFSCar, para identificar a 
absorção do formando pelo mercado de 
trabalho. Realizou-se um estudo de caso 
com base na netnografia, pesquisa 
bibliográfica e documental. Procurou-se 
analisar o vínculo empregatício dos 572 
egressos do curso formados entre 1997 a 
2014. Nesta análise foi dado destaque aos 
ex alunos que atuaram no PET BCI, a fim 
de verificar seu atual vínculo empregatício 
em comparação aos egressos que não 
participaram do PET BCI. 
 
Palavras-chave: egressos, perfil 
profissional, petianos. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O curso de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), teve sua 
origem em 1994 e passa atualmente pela 
quarta reformulação curricular causa 
especialmente pela necessidade de reflexão 
e atualização do profissional. As 
reformulações curriculares são importantes 
para a formação dos novos discentes, 
levando em conta sempre o principal 
objetivo do curso de formar profissionais e 
pesquisadores com habilidades e 
competências aptos às questões da área.  
Esse objetivo se cumpre por meio da 
juntura entre ensino, pesquisa e extensão, 
propondo a formação de profissionais 
conhecedores da sua conduta ética no 
oficio da profissão, além de serem 

flexíveis às modificações sociais, 
científicas e tecnológicas.  

Se faz necessário, diante deste 
contexto o conhecimento em Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) para 
facilitar o tratamento da informação para 
diferentes fins. Em determinados contextos 
a informação tratada pode ser utilizada 
como vantagem competitiva, no auxílio de 
tomadas de decisões e envolve: selecionar, 
organizar, classificar, recuperar e 
disseminar a informação. Para tanto, se faz 
necessário profissionais que tenham tais 
conhecimentos e habilidades. Devido a 
interdisciplinaridade na formação do 
bibliotecário, o mesmo possui 
conhecimento técnico e crítico ao que se 
refere o tratamento da informação. 

O que tem se observado 
recentemente em pesquisas como as de 
Fonseca et all (2005), Lucena & Silva 
(2006), Maimone & Tálamo (2008), 
Silveira & Gonçalves (2009), Pires & 
Fernandes (2012) e Silva & Sales (2012), 
relacionadas ao tema de incorporação do 
bibliotecário no mercado de trabalho, é que 
este profissional possui competências 
necessárias a muitos segmentos, como 
também, que a interdisciplinaridade da 
área e seu constante aperfeiçoamento 
potencializa a diversificação do seu 
cenário de atuação. 

Diante disto, em 2010, foi 
implementado ao curso o Programa de 
Educação Tutorial de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação (PET BCI), 
primeiro Programa da Área de Ciências 
Humanas e Sociais da UFSCar, mediante 
aprovação de projeto apresentado ao 
MEC/SeSU, Edital  N° 09 – PET 2010, 
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pela Profa. Vera Regina Casari Boccato. A 
elaboração desse projeto contou com a 
colaboração das Profas. Luzia Sigoli 
Fernandes Costa e Luciana de Souza 
Gracioso. 

O PET BCI UFSCar, tem por 
objetivo capacitar alunos de graduação em 
atividades integradoras de ensino, pesquisa 
e extensão, na confluência temática “A 
multiplicidade de atuação do profissional 
da informação em Biblioteconomia e 
Ciência da Informação na sociedade 
contemporânea”, agregando os campos 
básicos de sua formação: a) análise e 
representação informação; b) disseminação 
da informação; c) gestão de unidades e 
serviços de informação; d) gestão e 
preservação do patrimônio e das 
referências histórico-cultural; e) uso de 
tecnologias da informação e da 
comunicação e conteúdos correlacionados. 
Segundo o MEC (2006, p. 4), os alunos 
pertencentes ao PET, são alunos que 
demonstram potencial e habilidades 
destacadas em cursos de graduação das 
Instituições de Ensino Superior. Desde 
2010 o PET BCI UFSCar teve a 
oportunidade de ter ao todo 37 alunos que 
demonstraram tais qualidades. 

A partir disto analisou-se os 
egressos do curso de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação da UFSCar desde 
1997 a 2014, onde foi destacado os 
egressos que atuaram no PET BCI, a fim 
de verificar seu atual vínculo empregatício 
em comparação aos egressos que não 
participaram do PET BCI. 
  

2. OBJETIVOS 
 
Considerando as novas demandas do 
bibliotecário contemporâneo, realizou-se 
um trabalho de pesquisa em conjunto que 
teve por objetivo mapear o perfil do 
egresso de alunos do Curso de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação 
da UFSCar, com o intuito de constatar a 
atuação dos mesmos no mercado de 
trabalho e no cenário acadêmico, 

destacando e comparando o perfil do aluno 
egresso com o egresso que atuou no PET.   
 

 
3. METODOLOGIA 

 
O trabalho possui carácter 

exploratório e se utiliza de pesquisa 
bibliográfica e documental para 
composição de referencial teórico. Para a 
coleta de dados empíricos serão utilizados 
os procedimentos indicados no âmbito da 
netnografia, que consiste no uso de 
recursos online, como redes sociais, para 
identificação de amostra e coleta de dados. 
Segundo Kozinets (1997), a Netnografia 
pode ser utilizada entre outras maneiras, 
como ferramenta exploratória para estudar 
diversos assuntos e as vantagens para sua 
utilização está em consumir menos tempo, 
ser menos dispendiosa, menos subjetiva e 
invasiva, já que pode se comportar como 
uma janela para o pesquisador, com 
comportamentos naturais, sem a 
interferência do mesmo no espaço e 
processo como participante fisicamente 
presente (KOZINETS, 2002). As seguintes 
redes sociais foram selecionadas para 
consulta: Linkedin, Facebook, a 
Plataforma Lattes e o Google. 

Os egressos do curso, formados 
desde 1997, foram identificados junto a 
coordenação de curso e separados para a 
coleta entre um total de 12 alunos 
pesquisadores, pertencentes ao grupo PET 
BCI e cadastrados no Grupo de Pesquisa 
credenciado no CNPq intitulado “Estudos 
convergentes em Ciência da informação 
pela UFScar”. Tecnicamente foi aplicado 
um roteiro estruturado para identificar se o 
egresso do curso possui cadastro em 
algumas das redes sociais selecionadas e 
qual o último registro de emprego 
registrado nestas redes. Não foi feito 
contato direto com o egresso e também 
optou-se metodologicamente pela coleta 
dos dados que estão disponíveis 
publicamente nestas redes, isto é, que não 
demandam o estabelecimento de vínculos 
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do pesquisador com o egresso seja via 
cadastro na rede social ou algo do gênero.  

Para realização da coleta de dados 
dos petianos egressos, além das 
informações provindas da pesquisa 
netnográfica, contamos com um breve 
estudo de caso. Posteriormente estes dados 
foram cruzados e analisados para 
estabelecer a atuação do profissional 
formado em BCI pela UFSCar com os 
egressos do curso que participaram do PET 
BCI .  

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
  

Da população de 572 egressos 
foram identificados com algum vínculo 
384 (67,13%). Destes, 40 (10,4%) estão na 
carreira acadêmica. Dentre os egressos 168 
(43,75%) atuam como bibliotecários, 
desempenhando outras funções 105 
(27,3%). Não foram identificados os 
cargos de 71(18,4%) egressos. Como 
resultados mais efetivos, podemos indicar 
que há uma absorção do profissional no 
mercado, de modo geral, e que há um 
percentual de egressos que alcançaram 
outros espaços não convencionais. Mesmo 
assim a maioria dos formados atua como 
bibliotecário. Ainda há um percentual 
pouco expressivo dos egressos que estão 
na área acadêmica, talvez pelo fato da 
UFSCar ainda não dispor de um Programa 
de Pós-Graduação - PPG em Ciência da 
Informação. 

Em relação aos egressos petianos, 
que desde sua sua criação em 2010 até 
2014 conta com 11 egressos, foram 
identificados 9 (81,8%) ex-petianos com 
algum vínculo empregatício. Destes, 
apenas 1 (9%) segue a carreira acadêmica, 
sendo que 3 (27,2%) estão atuando como 
bibliotecários e 5 (45,4%) exercem outro 
tipo de profissão. É possível identificar que 
a grande maioria dos egressos petianos tem 
uma absorção pelo mercado, mas em áreas 
diferentes, bem como possuem um baixo 
índice de ingresso na carreira acadêmica, o 
que pode ser justificado pela não existência 

de um Programa de Pós-graduação em 
Ciência da informação na UFScar.  
 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Com a análise dos dados obtidos 
pela pesquisa netnográfica sobre os 
egressos do curso, como também dos 
egressos do grupo PET BCI, observou-se 
que em sua grande maioria os profissionais 
da área formados pela UFSCar tem uma 
grande porcentagem de ingresso no 
mercado de trabalho no geral, e até mesmo 
na área do curso. Uma problemática que 
pode ser observada é a baixa aderência a 
carreira acadêmica em ambos os egressos. 
Uma possível explicação, seria a falta de 
um Programa de Pós-Graduação - PPG em 
Ciência da Informação na UFSCar. 

 É possível que esse percentual 
aumente após a implementação do PPG. 
Uma ação que está em andamento no 
Departamento de Ciência da Informação 
da UFSCar. 
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Impactos do Grupo PET na Sociedade 

Memória viva: histórias de vida de população em situação de rua como patrimônio 
da Humanidade. 

Dra. Carla Regina Silva, Dra. Luciana de Souza Gracioso, Felipe Santos, Fernanda 
Parolo de Mattos Nogueira, Julio Cesar Silveira Tauil, Marília Wilkler de Moraes, 

Murilo Vinicius Alves, Paulo Roberto Cintra, Rubia Diana Mota, Thais Ariane Amorim 
Correia, Vinicius Gianeis de Souza 

Resumo 

O projeto Memória Viva articula 
pesquisa, ensino e extensão. Configura 
como atividade transdisciplinar 
desenvolvida em conjunto pelo campo 
da Terapia Ocupacional e da 
Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. Trata-se de atividade 
direcionada a coleta, registro e 
divulgação de memórias de pessoas em 
situação de rua que frequentam a Casa 
de Passagem na cidade de São Carlos 
(SP). Estas memórias farão parte do 
acervo de patrimônio imaterial do 
Museu Virtual da Pessoa em Situação 
de Rua, interface web que será criada 
como principal produto do projeto. Tem 
como base teórica e procedimental a 
metodologia Dragon Dreaming e se 
utiliza de orientações da Fenomenologia 
e da História de vida para construção e 
aplicação das entrevistas. Almeja-se 
como resultado dar visibilidade as 
memórias invisíveis, porém vivas, de 
pessoas que por diferentes motivos 
deixaram de ser ouvidas. 

Palavras-chave: memória, pessoa em 
situação de rua, historia de vida. 

INTRODUÇÃO 

No Brasil a população em 
situação de rua não é incluída nos 
censos demográficos, pois as coletas de 
dados são realizadas com base 
domiciliar. Contudo em 2008, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome em parceria com a 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), realizou a Pesquisa 
Nacional sobre a População em 

Situação de Rua, que fez um 
levantamento abrangendo um conjunto 
de 71 cidades brasileiras, exceto quatro 
capitais (Belo Horizonte, Recife, Porto 
Alegre e São Paulo) e identificaram que 
há 31.933 pessoas em situação de rua, 
na sua maioria composta por homens 
(82%) com idade entre 25 e 44 anos, na 
qual as três principais razões que os 
levaram as ruas são álcool e outras 
drogas (35,5%), desemprego (29,8%) e 
desavenças com a família (29,1%). 
Importante pensar que 88,5% dessa 
população não recebe nenhum benefício 
governamental (BRASIL, 2008).  

Para Pereira (2013) os 
atendimentos às pessoas em situação de 
rua na cidade de São Carlos (SP) 
tiveram início em 2006, impulsionados 
pelas reivindicações populares após as 
mortes de algumas pessoas em situação 
de rua nos anos de 2004 e 2005. Dessa 
forma, o município passou a estruturar o 
atendimento a essa população. Em 
2007, foi realizada a primeira contagem 
populacional e análise de prontuários, 
sendo contabilizadas 93 pessoas, 79 
homens e 14 mulheres, das quais 25 
haviam nascido em São Carlos e 57 
possuíam familiares na cidade. A 
estimativa é que esse número tenha 
aumentado, frente os atendimentos 
mensais que os serviços, direcionados 
para este grupo, executam atualmente.  

O CREAS POP foi inaugurado 
em julho de 2008 localizado próximo a 
rodoviária da cidade, sendo, em 
seguida, transferido para a região 
central onde se encontra até os dias de 
hoje. No início de 2010, houve a 
segunda análise do perfil de 65 
moradores em situação de rua de forma 
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continuada, sendo que apenas oito não 
eram naturais ou tinham familiares 
residindo na cidade. Assim, houve a 
priorização de critério para o público 
alvo de atendimento continuado no 
CREAS. Segundo Pereira (2013), os 
critérios das pessoas com o perfil para 
serem atendidas eram: ambos os sexos, 
com idade entre 18 e 60 anos, situação 
de risco pessoal e social que utilizam a 
rua como moradia, natural de São 
Carlos ou proveniente de outra cidade 
que esteja no mínimo há 06 meses 
contínuo em situação de rua na cidade, 
vivendo e dormindo em logradouros 
públicos, casas abandonadas ou no 
Albergue Noturno. Estabelecendo, 
portanto, uma mudança significativa na 
gestão dos moradores de rua em São 
Carlos, em comparação com o que se 
tinha nas décadas de 1980 e 1990 
(PEREIRA, 2013).  

A população em situação de rua 
é vista pela sociedade como inadequada 
ao padrão, haja visto que não foram 
capazes de alcançar os objetivos sociais 
esperados, justificados pela lógica de 
que todos possuem a mesma 
oportunidade e aqueles que não 
conseguem ascender social, econômica 
e emocionalmente são incapazes ou não 
se esforçaram o suficiente. Além desses 
estigmas, a sociedade também 
reconhece essa população como “pobres 
coitados”. Segundo Mattos e Ferreira 
(2004, p. 51) é onde se encontram os 
discursos religiosos e dignos de pena, 
favorecendo assim o assistencialismo 
que reforça e mantém a situação e não 
possibilita real melhora na qualidade de 
vida. Assim surge o conflito: por um 
lado a sociedade naturaliza a situação e 
por outro hostiliza, higieniza e usa-se da 
violência para “corrigir o problema”. 

Por isso, vimos a necessidade de 
compreender melhor a situação das 
pessoas que tem sua sociabilidade nas 
ruas, nas quais trazem consigo 
experiências de vida de extremo valor. 
Assim como tornar possível que suas 
próprias expressões possam ter 

divulgação e alcance à sociedade como 
um todo, pois grande parte das rupturas, 
problemáticas e sofrimentos pelos quais 
passam advém da incompreensão, do 
estigma, do desconhecimento e do 
preconceito da sociedade para com este 
grupo. Além disso, a preservação e 
divulgação da memória deste grupo 
socialmente excluído permitirá que eles 
se expressem por sua própria voz, que 
se sintam valorizados e, 
consequentemente, poderá conectá-los à 
própria história local, diminuindo as 
distâncias sociais existentes. 

OBJETIVOS 

Coletar e produzir acervo de 
patrimônio imaterial através das 
histórias de vida relatadas pela 
população em situação de rua na cidade 
de São Carlos (SP). Para tanto são 
objetivos específicos do trabalho: 
realizar a escuta e a seleção sensível e 
estética das histórias de vida da 
população em situação de rua; produzir 
plataforma para a divulgação da cultura 
digital a fim de ampliar sua 
acessibilidade e visibilidade; promover 
a reflexão crítica, ética e estética, sobre 
demandas emergentes no país, tais 
como, a desigualdade social e a 
complexidade do viver nas ruas.  

METODOLOGIA 

Todo o projeto, desde sua 
idealização, planejamento e execução 
são orientados pelo Dragon Dreaming 
que se caracteriza enquanto um sistema 
integrado e um método completo para a 
realização de projetos criativos, 
colaborativos e sustentáveis. Esta 
metodologia tem sido  estudada pela 
Dra. Carla Regina Silva, docente 
envolvida com o projeto. Nesta 
metodologia estão previstos processos, 
que são sintetizados em: a estruturação 
da busca individual por teorias que 
embasem o sonho; o fortalecimento da 
confiança individual na busca por 
congregar outras pessoas ao sonho, a 
transformação do sonho individual em 
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um sonho coletivo, a interação com o 
mundo através da prática; a sábia 
elaboração das respostas do mundo; o 
fortalecimento do projeto e dos 
indivíduos envolvidos (DRAGON 
DREAM, 2015). Munidos desta 
concepção teórica e metodológica, são 
estruturadas as demais etapas de 
execução do projeto, de modo 
colaborativo.  Ao mesmo tempo, os 
princípios que regem o 
desenvolvimento de pesquisa 
fenomenológica, que envolvem o 
registro de histórias de vida também são 
seguidos. Pontualmente, como campo 
de pesquisa, atuaremos junto a Casa de 
Passagem de São Carlos. Serão sujeitos 
de pesquisa, todas as pessoas em 
situação de rua que frequentam a Casa 
de Passagem de São Carlos, sendo que 
em média circulam 70 pessoas no local.  
As entrevistas serão feitas na Casa de 
Passagem com equipamentos 
específicos para esta finalidade. O 
principal instrumento para coleta e 
registro das memórias será a entrevista. 
Para tanto, foram desenvolvidos roteiros 
semiestruturados para coleta de dados 
demográficos e roteiro aberto para 
depoimentos sobre as memórias. Todos 
os depoimentos coletados são gravados 
em vídeo e áudio e posteriormente serão 
tratados, descritos e disponibilizados em 
interface Web desenvolvida 
especificamente para este fim, 
denominada “Museu Virtual da 
Pessoa em Situação de Rua”. Todos os 
participantes assinarão Termos de 
Consentimento Livre Esclarecido para 
participarem do projeto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Projeto Memória Viva: 
histórias de vida de população em 
situação de rua como patrimônio da 
Humanidade, está em andamento. 
Contudo, muitos resultados já foram 
alcançados, mesmo antes de 
finalizarmos a coleta das memórias e a 
criação da interface web do Museu da 
Pessoa. O desenvolvimento de pesquisa 
transdisciplinar, o uso da metodologia 

Dragon Dreaming, o contato com o 
campo e os sujeitos de pesquisa, a 
convergência da pesquisa para a 
sociedade, a identificação e o 
espelhamento do pesquisador com seu 
objeto de pesquisa, configuram-se como 
resultados intangíveis e, portanto, não 
mensuráveis neste momento. Ao final 
do projeto, previsto para 2016, teremos 
o quantitativo das entrevistas coletadas 
e disponibilizadas na Web, e estes 
resultados concretos serão devidamente 
quantificados, descritos, analisados, 
avaliados e celebrados.  
 

CONCLUSÃO 

Entendemos como essencial o 
contato de estudantes e profissionais 
com a população de rua, em especial 
para o terapeuta ocupacional, que tem 
produzido práticas e saberes frente às 
problemáticas sociais concernentes aos 
sujeitos com os quais trabalha, 
protagonizado possibilidades de criação 
de novas tecnologias de cuidado para 
populações específicas, e também para 
o estudante de ciências da informação, 
pois este conteúdo é pouco abordado em 
sua formação e todo trabalho desde a 
participação da elaboração da proposta 
até a produção de produtos como 
resultados finais, certamente 
incrementará a formação técnica, mas 
também humanizada deste futuro 
profissional. No campo social, o foco 
volta-se para as pessoas em processos 
de exclusão e vulnerabilidade social, 
sendo necessária e urgente a busca por 
estratégias e ações neste universo 
complexo de interações e interconexões 
(BARROS et al, 2002; LOPES et al, 
2010). 
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RESUMO
O PET de Biblioteconomia da FFC/UNESP preocupa-se em desenvolver ações que integrem o
ensino, a pesquisa e a extensão em prol de uma destacada formação acadêmica. A área da
Ciência da Informação forma profissionais habilitados para a gestão de centros informacionais
como bibliotecas, arquivos e museus. As visitas técnicas realizadas pelo grupo, dialogam com a
comunidade e o ambiente. A proposta de estudo procurou entender como a visita técnica, no
contexto da prática profissional, contribui para a construção do conhecimento no âmbito
acadêmico. Objetivou-se analisar as experiências nacionais e internacionais das visitas técnicas.
O estudo é de natureza exploratória e qualitativa com enfoque no estudo de caso e na pesquisa
documental. Na verificação dos acervos visitados, percebeu-se vertentes de motivação e
excelência de aprendizagem perfazendo o processo de construção do conhecimento.

1- INTRODUÇÃO
O Programa de Educação Tutorial (PET)

de Biblioteconomia, da Faculdade de
Filosofia e Ciências (FFC) da UNESP, atua
no âmbito da universidade e preocupa-se em
desenvolver ações que integrem o ensino, a
pesquisa e a extensão em prol de uma
destacada formação acadêmica. Solidifica-se
com a formação de um profissional crítico e
atuante, orientado tanto pela cidadania
quanto pela função social da educação
superior.

A área da Ciência da Informação
compreende um campo interdisciplinar que
preocupa-se com a análise, coleta,
classificação, armazenamento, recuperação e
disseminação da informação, formando
profissionais habilitados para a gestão de
centros informacionais como bibliotecas,
arquivos e museus.

O grupo PET de Biblioteconomia,
planeja e realiza anualmente atividades que
dialogam com a comunidade e o ambiente ao
qual se insere. Neste contexto, foi idealizada
a atividade das visitas técnicas que atuam em

prol de integrar o (re)conhecimento de
centros de referência informacional.

Entende-se que a atividade “visita
técnica” para este grupo, visa propiciar a
construção de conhecimento por meio da
verificação de locais que se destacam como
centros informacionais uma vez que através
da interlocução com a organização de tais
centros, acabam por corroborar com a
excelência na formação acadêmica.

Para tanto, a proposta de estudo
procurou entender como a visita técnica, no
contexto da prática profissional, contribui
para a construção do conhecimento no
âmbito acadêmico. Assim, objetivou-se
analisar as experiências nacionais e
internacionais dos relatórios e planejamentos
no que tange as visitas técnicas do Programa
de Educação Tutorial de Biblioteconomia da
UNESP/FFC.

A informação é um recurso fundamental
para a sociedade e deve ser disponibilizada
corretamente. Dessa forma, surgem os
serviços de disseminação da informação,
para minimizar os esforços na busca e
recuperação de informações relevantes.
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Para Barros (2003, p. 56), a
disseminação pode ser considerada como um
“processo e ação, definida por atividades,
serviços e produtos informacionais”. A
qualidade da disseminação da informação e
do conhecimento depende da maneira de
atuar do mediador. Com o avanço das
tecnologias o profissional necessita
aprimorar sua formação. O que parece em
questão é um novo perfil do “trabalhador” do
conhecimento, um individuo que testa suas
experiências, que recebe positivamente
novos aprendizados.

Disseminar a informação supõe tornar
público a produção de conhecimentos
gerados ou organizados. Portanto, após a
realização de uma visita técnica, é necessário
relatar as experiências vividas durante essa
atividade, dessa forma existe a necessidade
de tais informações serem disseminadas
interpondo recursos para o processo de
construção do conhecimento.

Buscar o aprimoramento de ações
acadêmicas através da observação da prática
profissional, oferece entrar em contato com a
área de atuação e testificar as teorias
discutidas na sala de aula. Além disto,

[...] o aprendizado é muito mais
eficiente quando é obtido através da
experiência; na prática o conhecimento
é assimilado com muito mais eficácia
(MOLINARI; SCABRIN, 2013, não
paginado).

A metodologia do estudo é de natureza
exploratória e qualitativa com enfoque no
estudo de caso e na pesquisa documental.

Como resultados, percebeu-se que a
experiência de participar das visitas técnicas
realizadas pelo grupo PET de
Biblioteconomia instiga a criatividade e a
formação do pensamento crítico decorrente
da integração com a abordagem de temas em
sala de aula, das pesquisas em
desenvolvimento de bolsistas e não-bolsistas
e da ação interligada com as atividades de
atuação do PET.

2- OBJETIVO
Elucidar as experiências nacionais e

internacionais vivenciadas em visitas

técnicas realizadas pelos integrantes do PET
de Biblioteconomia da UNESP.

3- METODOLOGIA
O estudo de caso consiste em analisar

exaustivamente uma determinada realidade a
fim de compreender suas características,
processos, fenômenos e particularidades em
seus múltiplos aspectos (GIL, 2002, p. 54).
Enquanto que a pesquisa documental
fundamenta-se na análise de documentos
oriundos de fontes primárias, tais como o
fichas, mapas, formulários, relatórios,
cadernetas, documentos pessoais, cartas,
bilhetes, fotografias, fitas de vídeo e discos
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 174). O
corpus de análise da presente pesquisa são os
relatórios gerados pelas visitas técnicas que
contém informações sobre a natureza,
cronograma e descrição da atividade,
promotores e parceiros, justificativa,
resultados esperados e alcançados e
comentários.

Nas visitas técnicas, o grupo PET
observa as ações dos profissionais com o
propósito de compreender a dinâmica,
organização e funcionamento das unidades
de informação a partir dos relatos do
profissionais que atuam nestes equipamentos
informacionais.

Para a organização das visitas técnicas,
os integrantes do PET encarregam-se de
escolher o lugar a ser visitado, de contatar o
profissional responsável pelo local da visita,
de agendar o transporte de ida e volta e a
hospedagem, quando necessário. Toda esta
sistematização possibilita preparar o aluno
para a consecução deste tipo de atividade
atribuindo-lhe comprometimento no âmbito
profissional, além de acarretar experiências
através dos profissionais contactados.

Existe o planejamento da atividade: As
questões antecedentes a realização de uma
visita técnica devem se basear no objetivo
que esta pretende atingir. Entende-se que
planejar “é a tarefa de traçar as linhas gerais
do que deve ser feito e dos métodos de
fazê-lo” [...], de forma que se estude,
organize e execute tarefas essenciais para
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promover a visita. (CHIAVENATO, 2003, p.
87).

Entende-se que, mediante identificação
do objetivo de uma visita técnica também se
direcionará as questões relacionadas as
práticas de aprendizagem, portanto definir o
local a ser visitado é ferramenta estratégica de
construção do conhecimento. Assim,
consultam-se informações referentes aos
conteúdos que as instituições oferecem aos
usuários para se estabelecer contactos com as
mesmas. Posteriormente, agendam-se
horários. Há questões como orçamento,
meios de locomoção e estadias que também
compõem o planejamento de uma visita
técnica, além de serem pesquisados locais
que agreguem conhecimento relacionado a
cultura local.

4- DISCUSSÃO
Em visita técnica realizada no contexto

internacional em 2014, o grupo PET de
Biblioteconomia esteve na cidade de
Santiago (Chile). Ocorreu a interligação de
atividades para que além das visitas fosse
possível a participação dos integrantes em
apresentação oral na XVIII Conferencia
Internacional de Bibliotecología. Posterior
ao evento, realizaram-se as seguintes visitas
técnicas: Museu Nacional de História Natural
do Chile, Biblioteca de Santiago e Biblioteca
Nacional do Chile.

Por meio das visitas obteve-se o
conhecimento sobre outras ambiências,
formas de trabalho e suas perspectivas
profissionais. No Museu Nacional de
História Natural do Chile o grupo teve acesso
aos objetos da reserva técnica, processos de
exposição e a gestão dos materiais,
disponibilizando também aos visitantes
conhecer mais sobre a história, as paisagens
naturais e culturais do Chile. Na Biblioteca
de Santiago foi possível verificar as
atividades cotidianas dos profissionais que
estão atuando na biblioteca pública de outro
país, inclusive realizar uma comparação entre
os contextos Brasil e Chile. No tangente a
Biblioteca Nacional do Chile, o grupo
transitou por diversos espaços e identificou a
história do local por meio de um guia.

Proporcionou-se o conhecimento de todo o
acervo e como é realizado o tratamento
documental.

Pode-se considerar que a visita técnica
em âmbito internacional possibilitou a
expansão dos conhecimentos do grupo sobre
os diversos ambientes de trabalho dos
profissionais da informação. As visitas
técnicas tornaram possível a aproximação
das relações pessoais e profissionais com os
gestores, pesquisadores e docentes da área da
Ciência da Informação da América Latina.

No contexto da visita técnica em âmbito
nacional, foi selecionado o estado de Mato
Grosso do Sul por condicionar dois fatores
importantes: Ser pertinente a estada do grupo
em um ambiente diferenciado ao eixo do
estado de São Paulo e integrar sua
participação em evento científico. Assim, foi
planejado em reunião administrativa as
visitas nas cidades de Campo Grande e
Dourados. Ressalta-se que foram
apresentados três resultados de estudos
investigativos - na Universidade Estadual do
Mato Grosso do Sul (UEMS) e na
Universidade Federal de Grande Dourados
(UFGD).

Os centros de informação visitados na
capital do estado de Mato Grosso do Sul
foram: Arquivo Público do Estado; a
Biblioteca Pública Estadual; o Museu de
Arqueologia (MuArq); o Museu das Culturas
Dom Bosco; o Memorial da Cultura Indígena;
o CentroAmbiental Pontal das Águas Parque
do Prosa; o CRAS (Centro de Reabilitação de
animais Silvestres) e a Casa do Cacique da
Tribo Terena.

O grupo pôde observar que a recente
história do Estado, a riqueza ecológica e a
grande preocupação com os aspectos
culturais indígenas tornaram a capital do
estado um grande centro cultural.
Observou-se que tais direcionamentos
proporcionam ao cidadão daquela localidade,
um diferencial na procura pelos centros
informacionais.

Assim, percebeu-se que para além da
vivência e da prática profissional, as visitas
técnicas, bem como eventos científicos
favoreceram ao estudante a oportunidade de
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crescimento pessoal e intelectual, tendo em
vista que esses contextos proporcionam
grandes trocas de informações.

Durante a visita foram observados
aspectos históricos e a dinâmica de
funcionamento da instituição como o método
de trabalho e as atividades desempenhadas
pelos profissionais na gestão administrativa.
Este contato direto com a rotina administrativa
e o desenvolvimento da instituição auxiliou na
expansão da visão profissional, até mesmo
para o conhecimento das diferenciadas áreas
de atuação futura. (Figura 1).

Figura 1- Impacto das Visitas Técnicas

Fonte: Autoria própria

5- CONCLUSÕES
Os objetivos do estudo foram

alcançados. Foi possível através da análise
dos planejamentos e relatórios das visitas
técnicas do grupo PET de Biblioteconomia,
verificar a construção do conhecimento e seu
reflexo no contexto da prática profissional
vislumbrada pelos discentes em sua
formação acadêmica. As questões
antecedentes a realização de uma visita
técnica devem se basear no objetivo que esta
pretende atingir.

Observa-se que realizar o planejamento
das visitas técnicas é uma estratégia que
possibilita vincular os conhecimentos
teóricos e práticos acadêmicos adquiridos em
sala de aula transformando-os em aspectos de
vivência profissional. Desenvolve-se no
discente a habilidade de contatar
profissionais de excelência na área de

atuação o que propõe reflexões acerca da
importância de ser integrante de um
Programa de Educação Tutorial.

A atividade possibilitou através do
reconhecimento de centros de excelência da
informação no eixo nacional e internacional,
o entendimento da consolidação conjunta do
ensino, pesquisa e extensão.

Com a verificação dos acervos visitados
em arquivos, bibliotecas e museus, o grupo
realiza a percepção do conteúdo adquirido
em sala de aula como vertentes de motivação
e excelência de aprendizagem perfazendo o
processo de construção do conhecimento.
Auxilia ainda a visualizar as práticas de um
mercado de trabalho e o dia a dia do
profissional e sua tomada de decisão o que
facilita ainda na escolha de temas para o
desenvolvimento da pesquisa científica no
Trabalho de Conclusão de Curso da área.
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RESUMO

A interdisciplinaridade é atualmente entendida

como  uma  condição  fundamental  para  a

prática do ensino e da pesquisa.  No entanto,

este  conceito  tem  sofrido  usos  excessivos.

Partindo  da  compreensão  de

interdisciplinaridade  enquanto  fenômeno

concreto  e  ressaltando  a  importância  das

experiências  individuais  para  este  propósito,

apresentamos  as  estratégias  interdisciplinares

do PET-BICE.

1. INTRODUÇÃO

A  interdisciplinaridade  é  atualmente

compreendida  como  uma  condição

fundamental  para  a  prática  do  ensino  e  da

pesquisa. No entanto, para iniciar este assunto,

devemos ressaltar,  conforme Leis  (2005) [1],

que  o  conceito  de  interdisciplinaridade  tem

sofrido  usos  excessivos.  O  termo

interdisciplinaridade  tem  sido  utilizado,  em

diversos  contextos,  de  forma  polissêmica.

Além disso, a busca por uma definição precisa

tem gerado amplas discussões epistemológicas

e  metodológicas  para  se  estruturar  a

interdisciplinaridade.  Estas  tentativas  atentam

contra a prática interdisciplinar [1], visto que

uma definição unívoca pressupõe a perspectiva

de alguma cultura disciplinar já existente.

Dado estas considerações, para os propósitos

deste  trabalho,  partimos  da  compreensão  de

interdisciplinaridade  enquanto  fenômeno

concreto  [1].  Compreender  a

interdisciplinaridade como fenômeno significa

reconhecer  as  diferentes  tentativas

experimentais  de  construção  interdisciplinar.

Neste sentido, podemos reconhecer, conforme

Almeida Filho (2008) [2], como movimentos

interdisciplinares  marcantes  no  Brasil  as

reformas  universitárias  brasileiras,  após  a

reforma de 1968, as quais, influenciadas pelo

Processo de Bolonha – processo unificador do

conhecimento  europeu  através  dos  ciclos  de

formações  –,  procuraram  romper  com  o

modelo  disciplinar  anteriormente  existente.

Assim surgiram, com auxílio do Programa de

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão

das  Universidades  Federais  –  REUNI,  os

Bacharelados Interdisciplinares no Brasil [2].

No  contexto  deste  movimento,  podemos

evidenciar  alguns  problemas  para  a

concretização  da  prática  interdisciplinar,  a

exemplo  do  caso  do  Bacharelado

Interdisciplinar  em  Ciência  e  Economia

(BICE),  conforme  explicitado  em  Gambi,

Consentino  e  Gaydeczka  (2013)  [3].  A

estrutura curricular do BICE, por si só, não é

suficiente para alcançar a interdisciplinaridade,

visto  que  é  preciso  transcender,  através  da

prática,  os  saberes  compartimentados  [3].

Nesse  intuito,  foram criados  dois  programas

no  BICE:  o  Programa  Integrado  de  Ensino,

Pesquisa e Extensão (PIEPEX) e o Programa

Tutorial  Acadêmico  (PTA).  O  PIEPEX

resumidamente tem por objetivo possibilitar a

construção  de  projetos  integrados  de  ensino,

pesquisa  e  extensão,  sob  orientação  do

docente, desde o ingresso do discente até sua

formação. E o PTA baseia-se em estratégias de

integração, com o objetivo de potencializar os

saberes e oportunidades dos discentes. 

No  entanto,  conforme  Ramos  (2013)  [4],
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alguns  problemas  práticos,  como  o  reduzido

tempo  livre  dos  alunos  do  período  noturno,

limitam  as  possibilidades  destes  programas.

Na tentativa de contribuir para o atingimento

desta  proposta,  ressaltamos  a  distinção  entre

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. A

interdisciplinaridade,  conforme  Fazenda

(2013)  [5],  pode  ser  compreendida  como  o

resultado da interação dos  conhecimentos  de

diversas  áreas,  conforme  a  utilização  do

indivíduo  para  algum  propósito.  A

multidisciplinaridade,  por  sua  vez,  pode  ser

compreendida  como  os  conhecimentos  de

diversas  áreas  que  podem,  não

necessariamente,  serem  relacionados.

Percebemos  com  isso  que  a

interdisciplinaridade depende amplamente das

experiências  individuais  de  apropriação  do

conhecimento.

Em  relação  às  experiências  individuais,

Carvalho  (2006)  [6]  expõe  duas  esferas  de

aprendizado humano: a vivência sociocultural

fora  das  instituições  de  ensino  e  a  vivência

dentro  destas  instituições  –  a  formação

acadêmica.  Ambas,  conforme  esta  autora,

convergem para a educação dos indivíduos de

maneira  formal  ou  informal  e,

concomitantemente,  não  sendo  totalmente

separadas ou independentes.

Desta  forma,  percebendo  a  interdependência

entre  a  vivência  sociocultural  dos  alunos  e

professores  e  a  organização  do  trabalho

pedagógico,  consideramos  importante  incluir

experiências  vividas,  normalmente  fora  das

salas de aula das universidades, nos métodos

pedagógicos  utilizados  para  a  formação  de

futuros  profissionais.  Este  é  o  princípio

orientador  das  estratégias  interdisciplinares

utilizadas  pelo  grupo  PET  do  Bacharelado

Interdisciplinar em Ciência e Economia (PET-

BICE), que aqui pretendemos apresentar, quais

sejam:  Projeto  Desafio  Interdisciplinar  e

Projeto CinePET.

2. OBJETIVOS

Com  este  trabalho  temos  por  objetivo

apresentar  as  estratégias  interdisciplinares

utilizadas  pelo grupo PET-BICE no curso de

Bacharelado  Interdisciplinar  em  Ciência  e

Economia (BICE) da Universidade Federal de

Alfenas  –  UNIFAL-MG,  Campus  Varginha-

MG, a saber: o Projeto Desafio Interdisciplinar

e  o  Cine  PET.  Além  disso,  procuraremos

evidenciar  os  resultados  obtidos  até  então

através destas estratégias. 

3. METODOLOGIA

O  projeto  Desafio  Interdisciplinar  é  voltado

aos discentes do BICE. Este projeto é dividido

em duas etapas: (1) conceitual e (2) aplicação

da metodologia da problematização, de acordo

com  a  proposta  de  Charlez  Maguerez  –  a

metodologia do arco (BERBEL, 1995) [7]. Na

etapa  conceitual,  propomos  uma  reflexão,

através de leituras e aulas expositivas, sobre a

interdisciplinaridade,  de  modo  que  os

participantes  possam  compreender  a  origem,

importância  e  os  desafios  para  sua

concretização  no  BICE.  Na  etapa  2,  como

ferramenta  complementar  aos  propósitos

interdisciplinares do curso, procuramos aplicar

a  metodologia  da  problematização,  seguindo

as orientações expostas em Berbel (1995) [7].

Esta metodologia é dividida em 4 etapas: (1)

Observação da  realidade para  formulação  de

problemas (atividade realizada na Unidade de

Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, MG);

(2)  Identificação  das  causas  (pontos-chaves),

através de discussões em sala e com auxílio de

alguns professores (cobrindo as três áreas do

BICE:  Administração  Pública,  Ciências

Atuariais  e  Ciências  Econômicas);  (3)

Teorização: estudo das causas, com orientação

dos  professores,  e  desenvolvimento  de

hipóteses  explicativas;  (4)  Formulação  de

hipóteses de solução.

O projeto Cine PET, voltado aos discentes e,

em algumas ocasiões, à comunidade externa, é

baseado  na  exibição  de  filmes,  curta-

metragens  e  documentários  sobre  assuntos

relevantes  para  o  curso  e,  também,  para  a

formação cidadã dos participantes, através de

questões  sociais  brasileiras  que  estimulem

debates.  Os  materiais  a  serem  exibidos  são

pesquisados pelos petianos sob orientação da

tutora  e,  para  o  debate,  são  convidados

professores  da  UNIFAL-MG,  Campus

Varginha, MG.
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Após as exibições, são levantadas questões e

considerações  sobre  o  filme,  de  modo  a

estimular o livre pensamento e o debate. Com

isso,  temos  por  objetivo  resgatar  diferentes

experiências  individuais,  enriquecendo  a

construção  do  entendimento  do  assunto

abordado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ambos  os  projetos  ainda  se  encontram  em

desenvolvimento, porém, já apresentam alguns

resultados.  No  que  se  refere  ao  Desafio

Interdisciplinar, pode ser observado, por meio

de  questionários  aplicados  aos  participantes,

após  a  etapa  conceitual,  avanços  na

compreensão da importância e dos meios que

dispomos  para  a  concretização  da  proposta

interdisciplinar  no  BICE.  Apesar  disso,

também  constatamos  uma  dificuldade  em

compreender  a  distinção  entre

multidisciplinaridade,  interdisciplinaridade  e

transdisciplinaridade. A etapa de aplicação da

metodologia da problematização ainda não foi

concluída.

O Projeto Cine PET já conta com os seguintes

temas abordados: maioridade penal, o trabalho

dos catadores de resíduos sólidos recicláveis e

desenvolvimento econômico.  Como resultado

destas  exibições,  constatamos  um  baixo

envolvimento  nos  debates  de  modo  geral.

Apesar  disso,  recebemos  críticas  positivas

pelos professores e alunos do campus, devido

à  relevância  dos  assuntos  selecionados  e  às

informações trazidas para o debate.

5. CONCLUSÃO

Ambos os resultados nos indicam que a prática

pedagógica  interdisciplinar,  através  da

utilização das experiências individuais, ainda é

estranha  aos  alunos  de  modo  geral.

Interpretamos  este  resultado  como  uma

consequência  da  bagagem  de  experiências

trazidas  do  ensino  fundamental  e  médio,

baseado  na  estrutura  multidisciplinar,  e,

também, resultante da experiência disciplinar

de  formação  do  corpo  docente.  Com  isto,

constatamos  a  necessidade  de  ampliar  as

discussões  sobre  a  interdisciplinaridade,  de

modo a fomentar a incorporação deste tipo de

cultura.

Em relação ao Cine PET, concluímos que, para

alcançarmos  melhores  resultados,  devemos

ampliar  e  repensar  os  meios  de  fomentar  a

participação nos debates. 

Por fim, concluímos que repensar os métodos

pedagógicos,  implica,  com  bases  nestas

experiências, romper com antigas instituições,

como o papel central e exclusivo do professor

como  formulador  de  problemas  a  serem

trabalhados.
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Resumo: Atendendo as diretrizes do Plano 
Nacional de Extensão e as do Programa de 
Educação Tutorial, o grupo PET-BICE 
desenvolve projetos de extensão com a 
intenção de melhoria da qualidade de vida 
e a colaboração a problemas sociais 
enfrentados pela sociedade, como a falta de 
uma boa educação pública. O objetivo 
deste trabalho é indicar e analisar a 
interação entre a universidade e alunos da 
rede pública de ensino básico através de 
projetos de extensão do grupo PET-BICE.  

1 – Introdução 

 A extensão universitária tem se 
consolidado enquanto espaço de 
aprendizagem, sendo reconhecida 
institucionalmente dentro da academia. De 
acordo com o Plano Nacional de Extensão 
(2000, p. 6) a “extensão universitária é o 
processo educativo, cultural e científico 
que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre a Universidade e a 
Sociedade”. 

Desse modo, deve ser de 
conhecimento e de referência para todos 
que articulam com a extensão universitária, 
desde os coordenadores dos projetos, os 
participantes, gestores intermediários e a 
equipe de pró-reitorias, as diretrizes do 
“conceito de extensão”, que podem ser 
colocadas, didaticamente, em quatro 
prospectivas de acordo com as quais toda e 
qualquer ação de extensão deve ser 
orientada: a relação social de impacto, a 
bilateralidade, a interdisciplinaridade e a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-
extensão. 

Dentro dessas prospectivas 
entende-se primeiramente por relação 
social de impacto entre universidade e a 
sociedade, como uma intenção 
transformadora, ou seja, um instrumento de 
mudança em busca de melhoria da 
qualidade de vida. A atuação deverá ser 
intencional, voltada a interesses e 
necessidades da maioria da população, 
aliada a movimentos de superação de 
desigualdades e exclusão e 
implementadora do desenvolvimento local 
e de políticas públicas (FORPROEX, 
2000). 

A outra prospectiva, bilateralidade, 
pode ser interpretada como uma relação de 
mão dupla entre a universidade e outros 
setores da sociedade, aplicando 
metodologias participativas e 
possibilitando a democratização do 
conhecimento e a efetiva participação da 
comunidade na atuação da universidade 
(CORRÊA, 2003). 

Em relação à terceira prospectiva 
para a orientação das ações da extensão, a 
interdisciplinaridade, conforme apontado 
por Corrêa (2003) é a interação de modelos 
e conceitos complementares, de material 
analítico e de metodologias, buscando uma 
coerência teórica e operacional que dê base 
para o trabalho dos atores do processo de 
extensão.  

 Por fim, a última prospectiva, 
indissociabilidade ensino-pesquisa-
extensão, traz que a participação do aluno 
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nas atividades de extensão possibilite a 
investigação e a disseminação de novos 
conhecimentos e o avanço conceitual. 

Nesse contexto, podem-se destacar 
os Programas de Educação Tutorial (PET) 
que apresentam em uma das suas diretrizes 
o desenvolvimento de atividades que 
promovam o contato dos membros do 
programa com a realidade social que o 
grupo ou a Instituição de Ensino Superior 
(IES) esteja inserida, estimulando o 
desenvolvimento de uma consciência do 
papel do aluno/IES perante a sociedade. 

É em busca de atender a essa 
diretriz e de acordo com o Plano Nacional 
de Extensão, que o grupo PET Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Economia 
(BICE) da Universidade Federal de 
Alfenas (UNIFAL) – Campus Varginha – 
PET BICE se desenvolve, em especial por 
meio de dois projetos, a saber, o cursinho 
pré-vestibular Aprendendo a Aprender e o 
projeto PETbol. 

O Aprendendo a Aprender é um 
cursinho social pré-vestibular destinado a 
alunos de escolas públicas que estejam no 
último ano do ensino médio e para aqueles 
que já terminaram o ensino médio e que 
almejam ingressar no ensino superior. E, o 
PETbol é um projeto que realiza atividades 
esportivas com os alunos do ensino 
fundamental e médio da escola do bairro 
onde situa-se o campus a fim de apresentar 
aos estudantes o meio acadêmico e 
incentivá-los a prosseguirem nos estudos. 

2 – Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo 
apresentar as possibilidades de interação 
universidade-alunos/egressos da rede 
pública de ensino básico através de 
projetos de extensão do grupo PET BICE. 

3 – Metodologia 

No que se refere aos processos 
metodológicos, o projeto Aprendendo a 
Aprender iniciou suas atividades no ano de 

2012 e desde então tem sido coordenado 
pelo PET BICE. No ano de 2015, o projeto 
conseguiu atender a todas as escolas 
públicas de Varginha oferecendo-as vagas 
em proporção do número de alunos 
matriculados. No total foram distribuídas 
120 vagas para os alunos que cursavam o 
terceiro ano do colegial e 30 vagas para 
aqueles que já haviam concluído o ensino 
médio, que pretendiam ingressar no ensino 
superior. 

As aulas são ministradas aos 
sábados no período das 08h às 13:20h no 
campus Varginha da Universidade Federal 
de Alfenas- MG pelos próprios discentes 
da universidade e por alguns membros do 
PET BICE. Os professores do projeto 
participam voluntariamente e passam por 
um processo de seleção, no qual há um 
tema proposto para analisar a didática do 
candidato e uma entrevista com os 
membros do PET BICE que coordenam o 
projeto para saber seu grau de 
comprometimento com as atividades 
propostas. 

As aulas são preparadas com base 
nas habilidades e conhecimentos exigidos 
pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e pelas necessidades dos alunos 
participantes. Há também, como forma de 
acompanhar o desenvolvimento dos alunos 
do cursinho um simulado no primeiro 
semestre e outro na semana que antecede o 
ENEM.  Outro fator importante do 
cursinho, é que além do incentivo ao 
ingresso no ensino superior, os alunos da 
rede pública tem contato com o campus de 
uma universidade pública que pode gerar 
uma motivação para os mesmos quererem 
continuar seus estudos.  

 Já o projeto PETbol ocorre 
semanalmente, as terças-feiras no período 
da tarde das 15h às 17h, na quadra 
poliesportiva do campus Varginha tendo o 
acompanhamento de discentes membros do 
PET BICE e uma professora de educação 
física disponibilizada pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer de Varginha 
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– SEMEL. O referido projeto oferece um 
momento de esporte e lazer para cerca de 
30 alunos do ensino fundamental e médio 
da Escola Estadual São Sebastião, tendo 
como objetivo incentivá-los a investir em 
sua formação educacional, por meio do 
contato e vivência com a universidade 
pública. Esse incentivo ocorre por meio de 
conversas informais, palestras realizadas 
na escola parceira do projeto e também por 
atividades desenvolvidas pelo grupo PET 
BICE, onde os alunos são convidados para  
conhecerem melhor o ambiente do ensino 
superior. 

Outro ponto importante é que o 
PETbol incentiva os alunos a  manterem a 
frequência na escola,  sendo que os que 
não frequentarem regularmente as aulas 
são suspensos das atividades do projeto por 
tempo ilimitado e aconselhados a 
regressarem aos estudos. 

 4 – Resultados e Discussões  

 É importante ressaltar que os 
projetos ainda se encontram em 
desenvolvimento, no entanto, alguns 
resultados já podem ser apontados. 

 No projeto Aprendendo a Aprender, 
desde seu início em 2012, vários alunos 
que participaram foram admitidos em 
universidades públicas. Teve-se 
aprovações no próprio campus da UNIFAL 
em Varginha, na Universidade Federal de 
Itajubá (UNIFEI), na Universidade Federal 
de Lavras (UFLA) e em institutos públicos, 
como o Centro de Educação Federal 
Tecnológica (CEFET), além de cursos 
técnicos no Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC). Atrelado a isso, pode ser 
observado também através de pesquisas 
qualitativas, o aumento do interesse do 
aluno em prosseguir nos estudos, o que 
pode ser considerado um resultado 
positivo. 

Também são resultados do cursinho 
pré-vestibular, a oportunidade de 

ampliação do conhecimento, anualmente 
são 150 jovens, que na maioria das vezes 
encontram-se em situações de grande 
vulnerabilidade social. Esse conhecimento 
pode possibilitar os jovens de terem 
melhores perspectivas sobre suas 
formações e, consequentemente, melhores 
oportunidades de acesso ao ensino superior 
e ao mercado de trabalho.  

No que se refere ao processo de 
formação dos discentes da UNIFAL-MG, 
que atuam como professores voluntários do 
cursinho são também resultados o processo 
de aprendizagem proporcionado pelo 
projeto, uma vez que os mesmos tem a 
possibilidade de se desenvolverem dentro 
da sala de aula, através das suas 
experiências, aperfeiçoamento da didática, 
a perda da timidez, etc. 

Em relação aos resultados do 
PETBol, é importante salientar que o 
mesmo teve  início em abril de 2015, 
porém alguns resultados já podem ser 
observados, como a demonstração da 
importância da atividade física para o bem 
estar social. Além disso, há uma integração 
entre a UNIFAL – MG e a sociedade 
externa próxima ao campus. 

Outro resultado é que no início do 
projeto, a grande maioria dos alunos 
tinham a impressão de que o ingresso no 
ensino superior era uma alternativa 
completamente distante de suas realidades. 
Também desconheciam a possibilidade do 
uso do espaço da universidade pública para 
realização de ações de interesse da 
comunidade local. Porém, já é possível 
perceber uma mudança no comportamento 
dos alunos participantes quanto ao 
reconhecimento de seus direitos em relação 
à utilização do espaço físico da 
universidade.   

Além disso, podem-se observar 
influências do PETbol também no 
desenvolvimento dos alunos na Escola 
Estadual São Sebastião, uma vez que, após 
a participação no projeto vem aumentando 
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a frequência nas aulas, e a prática 
adequada de esportes durante as aulas de 
educação física da escola.  

No longo prazo, espera-se que a 
consolidação do PETbol possa contribuir 
para uma melhor consistência e integração 
entre estes dois projetos. Ou seja, fazer 
com que exista um processo de migração 
entre eles, englobando assim, não só os 
alunos que estão em processo de 
finalização do ensino médio, mas também 
os mais novos e com menos perspectivas.  

  Com isso, espera-se auxiliar num 
maior contato entre os alunos oriundos da 
rede pública de ensino básico e a 
universidade.  

5 – Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi 
apresentar as possibilidades de interação 
entre a universidade e os alunos/egressos 
da rede pública de ensino através dos 
projetos de extensão desenvolvidos pelo 
grupo PET BICE.  

Com base no Plano Nacional de 
Extensão e seguindo as principais 
diretrizes do Programa de Educação 
Tutorial, analisa-se que através das 
metodologias dos dois projetos 
extensionistas do grupo PET BICE, está 
ocorrendo a interação entre alunos da rede 
pública e a universidade. 

Tal interação proporciona tanto 
para os alunos do aprendendo a aprender 
quanto para os participantes do PETbol um 
estimulo a continuidade dos estudos. Essa 
experiência também enriquece a formação 
acadêmica e social dos discentes 
participantes dos projetos, pois ao entrar 
em contato com a realidade da comunidade 
adquirem a possibilidade de intervir e 
promover o desenvolvimento social.  

Os resultados alcançados até o 
momento sugerem que os dois projetos 
estão ocorrendo de maneira adequada com 
a interação desejada, indicando suas 

potencialidades na superação da 
vulnerabilidade social e exclusão da 
comunidade local e a inserção dos alunos 
de escolas públicas na universidade. 

 Espera-se que os projetos atinjam 
seus objetivos propostos e nos próximos 
anos ocorra uma melhoria na qualidade do 
atendimento, além de aumento na oferta de 
vagas para ambos os projetos.   
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RESUMO 

 
O presente trabalho foi idealizado para 
ampliar o debate sobre a sexualidade, em 
especial do tema corpo, com alunos do 7° 
ano de escolas públicas do município de 
Ituiutaba. Os debates foram encaminhados 
durante visitas didático-pedagógicas, que 
despertaram o interesse, a curiosidade e a 
interação dos alunos.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O estudo do corpo humano é um 
tema que deve ser abordado no âmbito 
escolar, pois tem grande importância no 
desenvolvimento de crianças e jovens, que 
muitas vezes sequer compreendem as 
modificações que seus corpos sofrem. 
Considerando também, que essa temática 
nem sempre é debatida na escola como se 
deve. Disto decorre, portanto, que o corpo 
e a sexualidade são características 
essencialmente humanas, não podendo ser 
reduzidas e impulsionando a investigação 
das formas pelas quais o corpo e a 
sexualidade se constituem em modelo 
hegemônico6. 

No interior da escola, o corpo às 
vezes é considerado assunto menos 
importante, como algo que pode ser 
deixado “do lado de fora”, permitindo-se 
apenas a entrada da mente, que será 
educada segundo as determinações dos 
educadores8. 

Foucault4 relatou em sua clássica 
obra “Vigiar e Punir” o quão é possível 
perceber as inúmeras estratégias e técnicas 
inventadas para esquadrinhar os corpos, 
para conhecê-los e escolarizá-los; para 

produzir gestos, posturas e movimentos 
educados, cristãos, civilizados, 
urbanizados, dóceis; para construir hábitos 
saudáveis, higiênicos, adequados, dignos e 
assim formar cidadãos de acordo com os 
parâmetros determinados pela sociedade. 

Com essas determinações, 
influências e civilizações impostas, fazem 
com que os indivíduos tomem posturas em 
modificar seus corpos, fazendo do mesmo 
um modelo de corpo “ideal”. Valendo-se, 
inclusive, de certas técnicas como: 
modificações cirúrgicas, implantes, 
piercings e tatuagens, para identificarem 
seus próprios corpos, como “perfeitos”1. 

Ao se falar sobre o corpo pode-se 
suscitar curiosidade sobre a sexualidade, 
que muitas vezes é uma temática evitada 
na educação escolar. A sexualidade, em 
certas instituições, é tratada como um tabu 
e associado à coisas feias, impuras e/ ou 
abjetas. Falar sobre corpo e sexo pode ser 
polêmico, especialmente para crianças e 
adolescentes ainda mais quando alguns 
professores têm dificuldade em trabalhar 
essa temática, deixando este trabalho à 
cargo de outros profissionais e não 
assumindo tal responsabilidade5. 
 

2. OBJETIVO 
 

O objetivo desse trabalho foi 
abordar o tema corpo com alunos do 
Ensino Fundamental de uma Escola 
Pública da cidade de Ituiutaba- MG, pelo 
grupo PET Biologia Pontal. 
 

3. METODOLOGIA 
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Para o desenvolvimento deste 
trabalho o grupo PET Bio Pontal organizou 
visitas didático-pedagógicas a, 
aproximadamente, 100 alunos do 7º ano, 
de uma Escola Estadual da cidade de 
Ituiutaba- MG, para debater o tema corpo. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Durante as visitas didáticas a alunos 
do 7º ano do Ensino Fundamental notou-se 
grande interesse por parte deles pelo tema 
corpo. Inicialmente, os mesmo 
participaram de uma dinâmica chamada 
“Caixa dos segredos”, que contou com 
uma caixa de madeira onde os alunos 
depositaram perguntas anônimas com 
dúvidas sobre seus corpos. A partir das 
questões colocadas pelos estudantes, o 
grupo PET realizou discussões para 
estruturar a atividade segundo as dúvidas e 
necessidades apontadas pelos alunos. 
Durante as discussões, algumas perguntas 
foram selecionadas e trabalhadas com os 
estudantes, posteriormente. No decorrer da 
atividade os alunos foram questionados a 
respeito de “o que eles entendem sobre 
Corpo?”. As respostas foram semelhantes e 
direcionadas ao que é ensinado na escola, 
ou seja, entendido como "organismo 
humano", fragmentado e “biológico” 
evidenciou, o fascínio e o estado de 
“corpolatria” característico da sociedade 
em que vivemos. Segundo o mesmo esse 
processo nos remete ao fato de que, em 
outros momentos históricos, a apreciação 
estética do corpo, se dava de uma forma 
menos fragmentada, na qual não estava em 
jogo pedaços/ recortes da anatomia 
humana, sendo valorizado um corpo todo 
harmônico3. 

Diante das crenças dos alunos o 
grupo discutiu o fato de sermos submetidos 
à outras influências: familiares, amigos, 
sociedade, religião, e principalmente da 
mídia no processo de compreensão 
biológica do Corpo e psicológica do Ser. 
Estas influências, geralmente, fazem 
referência a uma padronização corporal, 

sugerindo ou até mesmo impondo um 
modelo de corpo perfeito. 

Nesse contexto os petianos 
apresentaram uma capa de revista 
retratando um corpo feminino “perfeito”, 
parcialmente construído por programas de 
edição computadorizada para estimular o 
debate. A ideia de um corpo perfeito pode 
causar uma sensação de desconforto social 
e até mesmo vergonha naqueles que não o 
tem. Esse desconforto é proveniente da 
insatisfação do indivíduo pelo próprio 
corpo diante do que é tachado “belo” ou 
“feio”, a ponto de não se aceitar7. 

A busca pela perfeição corporal 
pressionada por influências externas pode 
interferir na saúde do indivíduo, causando 
diversas patologias como: anorexia e 
bulimia. Os alunos demonstraram 
interesse, em especial, pelo 
desenvolvimento desses transtornos, que 
possuem condutas próprias e podem levar 
a vítima à óbito. A doença é um fenômeno 
que afeta não apenas o indivíduo, mas 
também a sociedade que o cerca9. 

Ainda sobre o culto ao corpo 
também se abordou o uso de anabolizantes, 
consumido para acelerar o crescimento e a 
definição dos músculos em busca de um 
corpo perfeito. O grupo PET apontou os 
malefícios que esses anabolizantes podem 
causar para a saúde de seus usuários. 
Exemplificou-se o caso de um jovem, 
conhecido como “Ken humano”, que se 
submeteu à diversos procedimentos 
estéticos e cirúrgicos para ficar com a 
aparência de um boneco e foi à óbito. 

O tema “corpo” é amplo, rico e 
pode ter diferentes abordagens, entre essas, 
questões de gênero. Assim, houve um 
debate sobre a homossexualidade. Os 
petianos ressaltaram que as pessoas têm 
opiniões e escolhas diferentes, contudo é 
fundamental que haja respeito entre as 
pessoas. O corpo social pode simbolizar 
uma subjetividade, pois todo ser humano, 
para ser reconhecido, precisa que outro ser 
o perceba. O que desencadeia 
consequências, às vezes, prejudiciais, 
considerando que há um modelo estético 
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social pré-estabelecido. Este padrão gera 
no imaginário coletivo uma imposição 
psicológica de alcançá-lo. Entretanto, é 
óbvio que nem todas as pessoas atingirão 
este padrão, o que pode acarretar 
problemas emocionais: angústia, baixa 
autoestima, ansiedade, medo de exclusão, 
dentre outros problemas. 

O padrão de um corpo ideal, 
disseminado socialmente, cria uma falsa 
ideia do que é “belo” e “feio”, causando 
rejeição e autorrejeição. Por isso, foi 
importante conversar sobre bulling. Uma 
das crianças relatou o que ocorre com as 
vítimas de bulling. Essas podem sofrer 
traumas que interferem na sua vida, tanto 
na escola como fora dela. Em casos 
extremos o indivíduo pode se sentir tão 
violentado a ponto de adoecer e se 
deprimir profundamente. 

Cada indivíduo tem o direito de ter, 
expressar e vivenciar suas próprias 
opiniões, crenças, opções e desejos, 
cabendo a todos o respeito ao próximo, 
sem distinção ou exceção. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Essa temática do corpo foi proposta 
para retratar como o nosso visual interfere 
nas opiniões e discussões da sociedade, 
com isso vê-se através das práticas e 
comentários dos alunos, que eles 
reconhecem que existem vários tipos de 
corpos, e que ao contrario do que a mídia 
impõe não existe um modelo de corpo 
perfeito, e sim o corpo que cada um tem e 
se vê satisfeito e confortável com o 
mesmo. Observa-se que os alunos além de 
reconhecerem os diversos corpos 
existentes, demonstraram conhecer a 
importância do respeito ao outro. 
 
Palavras-chave: Ensino fundamental; 
Corpo humano; Sexualidade; Biólogo 
 

6. REFERÊNCIAS 
 
[1] ARAWAY, D. Onna H; UNZRU, H 
Ari K. Antropologia do ciborgue: As 

vertigens do pós-humano. 2. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 129 p. 
Tradução de: Tomaz Tadeu. 
 
[2] BARBOSA, M. R., MATOS, P. M., & 
COSTA, M. E. (2011). Um olhar sobre o 
corpo: o corpo ontem e hoje. Psicologia 
&Sociedade, 23(1), 24-34. 
 
[3] COURTINE, J.J. (1995) Os 
Stakanovistas do narcisismo. In: 
Sant’Anna, D.B. (org) Políticas do Corpo: 
Elementos para uma história das 
práticas corporais. São Paulo. Ed. 
Estação Liberdade. 
 
[4] FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 
7" ed. Petrópolis: Vozes, 1987.  
 
[5] MISKOLCI, Richard. Teoria Queer: 
Um aprendizado pelas diferenças. 2. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012. 
80 p. 
 
[6] NUNES, César Apareciddo. 
FILOSOFIA, SEXUALIDADE E 
EDUCAÇÃO: As relações entre os 
pressupostos ético-sociais e histórico-
culturais presentes nas abordagens 
institucionais sobre a educação sexual 
escolar. 1996. 94 f. Tese (Doutorado) - 
Curso de Filosofia da Educação, à 
Confissão Julgadora da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 1996. Cap. 1. 
 
[7] NOVAES, J. de V. Ser mulher, ser 
feia, ser excluída. (2005) Disponível em: 
<http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A
0237.pdf>. Rio de janeiro, Acesso em 23 
nov. 2015. 
 
[8] HOOKS, Bell. "Eros, erotismo e o 
processo pedagógico". In: Guacira Lopes 
Louro (Org.) O corpo educado. Pedagogias 
da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 
1999:113-123. 
 
[9] SOPHIA, B. de V. O movimento Pró-
Anorexia e Pró-Bulimia na Internet: 

73



Uma reflexão sobre as Práticas 
Alimentares, Saúde e Doença, Corpo e 
Identidade. 2009. 19 f. Monografia - 
Curso de Ciências Sociais, Gênero, Corpo, 
Sexualidade e Saúde, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2009. 
 

74



PERSPECTIVAS DE ALUNOS DE UM CAMPUS AVANÇADO SOBRE 
A PROFISSÃO DO BIÓLOGO 

 
OLIVEIRA, Rafael G.; JOENCK, Thais F.; OLIVEIRA, Renata C. de; DOMINGUES, 

Camila M.; BASTOS, Julliane A.; MECCA, Bruna L.; REIS, Mardiany R.; LOPES, Patrícia 
D.; VASCONCELOS, Letícia M.; RODRIGUES, Mateus E.; LIMA, Nathalia S.; 

FERREIRA, Gabriela L. S. 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal- FACIP 

Universidade Federal de Uberlândia- UFU 
PET Ciências Biológicas do campus do Pontal 

petbiopontal@hotmail.com, gabriela@pontal.ufu.br 
 

RESUMO 
 

Neste retratou-se expectativa 
profissional e áreas de afinidade de alunos 
do curso de Ciências Biológicas da UFU- 
campus Pontal, de 2011 a 2015, através de 
questionários semiestruturados. Os 
graduandos expressaram maior interesse 
pelas áreas ambientais, além de ótimas 
expectativas. A maioria optou pela 
Biologia por se identificar, e pretendiam 
ingressar em uma pós-graduação. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Cada vez mais as pessoas se 
preocupam com um futuro melhor e um 
dos caminhos para esta conquista é a 
profissionalização adquirida através do 
ensino superior. Por isto observa-se um 
crescimento na procura do ingresso em 
instituições que oferecem este ensino1. 

A escolha da carreira profissional 
envolve dúvidas e incertezas. Contudo, ao 
ingressar em uma instituição de ensino 
deve-se escolher um curso que desperte 
interesse, curiosidade e satisfação. Apesar 
disso, sabe-se que normalmente, os 
candidatos não conhecem a realidade do 
campo de trabalho profissional. Assim, 
certas decisões podem ser impulsionadas 
por motivos de menor preferência, como 
incentivo financeiro, influência familiar ou 
até mesmo pela facilidade no processo 
seletivo de determinados cursos. Dessa 
maneira, o ingressante em um curso de 
graduação pode mudar de opinião ou 

superar, positivamente, suas expectativas e 
se tornar um competente profissional2. 

Alguns ramos profissionais são 
mais complexos ao que concerne à 
diversidade de campos de trabalho como as 
Ciências Biológicas que apresentam uma 
ampla área de atuação. A Biologia pode 
agregar assuntos diversos: Citologia, 
Ecologia, Zoologia, Morfologia, 
Parasitologia, Botânica, Microbiologia e 
outras. Esta diversidade pode gerar dúvidas 
nos alunos. Tais dúvidas e incertezas 
podem ser sanadas com o decorrer do 
curso, à medida que se passa a conhecer as 
áreas e subáreas pertencentes às Ciências 
Biológicas1. Tais especialidades são 
trabalhadas de acordo com os conteúdos 
curriculares básicos e específicos. Os 
básicos abordam, essencialmente, Biologia 
Celular, Molecular e Evolução; 
Diversidade Biológica; Ecologia; 
Fundamentos das Ciências Exatas e da 
Terra e Fundamentos Filosóficos e Sociais. 
Enquanto que os específicos devem 
atender às modalidades de bacharelado e 
licenciatura. O bacharelado proporciona 
orientações diferenciadas nas diversas 
subáreas das Ciências Biológicas em 
conformidade com o potencial vocacional 
da IES (Instituição de Ensino Superior) e 
as demandas regionais. Já a modalidade 
licenciatura abrange, além dos conteúdos 
próprios do curso, conteúdos nas áreas de 
Química, Física e Saúde; além de formação 
pedagógica, para atender o ensino 
fundamental e médio3. 

Durante o desenvolvimento dos 
componentes curriculares propostos pelo 
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Projeto Político Pedagógico (PPP) de um 
curso, o aluno tem a possibilidade de 
agregar informações e conhecimentos 
teórico-práticos que o capacitarão 
acadêmica e profissionalmente, tornando-o 
apto a alcançar metas profissionais, como 
uma pós-graduação ou uma colocação 
pública ou privada1. 

Além da abordagem das áreas 
profissionais, torna-se importante 
compreender as expectativas desses 
graduandos que frequentam um curso em 
um campus avançado. Este campus iniciou 
seu funcionamento em 2007e foi criado 
para atender a demanda da comunidade 
regional, cerca de 250 mil habitantes, que 
reivindicava um ensino superior público. 
Além disso, esse curso foi criado com o 
intuito de contribuir para o crescimento da 
sociedade, formando profissionais aptos e 
capacitados para o mercado de trabalho4. O 
curso tem como princípios: “Contemplar as 
exigências do perfil do profissional em 
Ciências Biológicas, levando em 
consideração a identificação de problemas 
e necessidades atuais e prospectivas da 
sociedade assim como da legislação 
vigente”; e “favorecer a flexibilidade 
curricular, de forma a contemplar 
interesses e necessidades específicas dos 
alunos3. 

Considerando que a variedade de 
áreas biológicas gera dúvidas tanto nos 
ingressantes quanto nos formandos, faz-se 
necessário pesquisar e confrontar as 
preferências desses alunos no momento do 
ingresso e no momento da conclusão. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Objetivou-se qualificar as áreas de 
afinidade e as perspectivas de atuação 
profissional dos ingressantes e dos 
egressos do curso de Ciências Biológicas 
da FACIP/UFU, a fim de delinear suas 
expectativas, o motivo da escolha do curso 
e os planos para o futuro pós-academia. 
Almeja-se ainda, através dos dados 
coletados, despertar no corpo docente do 
curso a importância de se ofertar 

disciplinas optativas que contemplem áreas 
profissionais de maior afinidade dos 
ingressantes. 
 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia proposta neste 
estudo foi a coleta de dados primários, 
através da aplicação de questionários 
semiestruturados aos alunos do curso de 
Ciências Biológicas da FACIP/UFU, 
ingressantes e formandos, no período de 
2011 a 2015. Os questionários foram 
executados aos alunos ingressantes durante 
a primeira semana de aula e aos egressos 
no último mês de curso. Os questionários 
abordaram informações sobre qual a área 
de afinidade; as expectativas em relação ao 
curso; o que motivou a escolha desse curso 
e as pretensões após a formatura. Os dados 
foram agrupados, analisados e 
comparados. Para análise descritiva dos 
grupos utilizou-se a freqüência absoluta e a 
freqüência relativa. Esta pesquisa foi 
avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética 
em pesquisa com Seres Humanos da UFU, 
sob o número 30758414.4.0000.5152. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste estudo avaliou-se o perfil dos 
discentes do curso de Ciências Biológicas 
da FACIP/UFU. Para tanto, houve a 
apreciação de 367 questionários 
semiestruturados respondidos no período 
de 2011 a 2015. Os acadêmicos puderam 
marcar mais de uma opção nas respostas 
referentes às perguntas de ambos os 
questionários. 

Os ingressantes quanto à afinidade 
escolheram as seguintes áreas, nesta 
ordem: Zoologia (17,9%), Ecologia 
(14,9%), Saúde (14,7%), Genética 
(13,5%), Botânica (13,1%) e outras 
(25.9%). A maioria dos alunos ingressantes 
(66,3%) respondeu, quando questionado 
sobre a expectativa em relação ao curso, 
que tinham ótimas expectativas. Enquanto 
que a minoria (32,9%) respondeu ter boa 
expectativa e poucos (0,8%) tinham baixas 
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expectativas. Os graduandos, em sua 
maioria (72,1%), relataram que optaram 
pelo curso de Ciências Biológicas por se 
identificarem com o conteúdo, já o restante 
do grupo (19,6%) decidiu fazer este curso 
por ser o mais parecido com o que 
realmente gostaria de estar cursando e os 
demais (8,3%) sofreram outras influências 
como: “escolhi Ciências Biológicas, 
porque foi o único curso que passei”. Os 
ingressantes foram interrogados sobre 
vossas pretensões após a conclusão do 
curso e responderam: que tinham interesse 
em ingressar em um curso de pós-
graduação (69,8%), prestar concurso 
(10,4%) ou outro curso superior (10,1%), 
procurar emprego (8,3%) e outras 
aspirações (1,4%). 

Os alunos egressos tiveram como 
áreas de afinidade: Ecologia (26,4%), 
Saúde (14,3%), Educação (10,4%), 
Zoologia e Microbiologia, na mesma 
proporção (ambas com 8,8%) e demais 
áreas (31,3%). A maioria dos formandos 
(63,9%) tiveram suas expectativas 
alcançadas durante o curso. Deste grupo, a 
maior parte revelou pretende reingressar 
em um curso de pós-graduação (37,6%), 
procurar um emprego (29%), prestar 
concurso público (27%) ou ingressar em 
outro curso de graduação (6,4%). 

Esses dados revelaram expectativas 
e afinidades de um grupo de alunos do 
curso de Ciências Biológicas de um 
campus avançado4. No sistema de 
educação superior brasileiro predomina 
uma visão fragmentada do conhecimento e 
junto a este fator, os futuros graduandos 
são forçados a escolher precocemente sua 
carreira profissional à nível de graduação5. 
Tais fatores também devem ser levados em 
consideração na escolha dos alunos. 

Os estudantes demonstraram certas 
diferenças na afinidade para as áreas e 
subáreas das Ciências Biológicas ao 
ingressarem e egressarem, ao serem 
comparadas. Nesse contexto destaca-se 
que: a afinidade pelas áreas de Ecologia, 
Educação e Microbiologia aumentou, 
enquanto que pelas de Zoologia, Genética 

e Botânica diminuiu e a de Saúde manteve-
se semelhante. A empatia por 
determinados conteúdos apresenta 
diferentes fatores motivadores como: 
identificações pessoais, influências 
familiares e/ou veiculação em meios de 
comunicação. Similarmente a este estudo, 
pesquisas realizadas em outras IES citaram 
que discentes têm preferência por assuntos 
relacionados ao meio ambiente e à 
biodiversidade6,7. 

Os alunos ingressantes, em sua 
maioria, revelaram ter ótimas expectativas 
em relação ao curso. Expectativas essas, 
que se mantiveram ao se tornarem 
formandos. Essa situação não tem sido 
identificada em outros grupos. Observou-
se queda no nível de satisfação dos 
estudantes ao decorrer do curso de 
graduação8. A insatisfação pode estar 
associada ao fato do ensino médio não 
preparar o estudante adequadamente para 
as imposições do ensino superior; ou ainda 
ao fato deste desconhecer o perfil do 
profissional que o curso formará. Infere-se 
também que as IES, após o processo de 
expansão do número de vagas, têm sofrido 
com a evasão. O aumento nos índices de 
evasão pode estar relacionado com a 
escolha incorreta do curso de graduação. O 
curso de Ciências Biológicas, em especial, 
correlaciona-se com outros campos 
profissionais afins, assim o aluno ao não 
ter possibilidade de cursar sua primeira 
opção, acaba ingressando no curso de 
Biologia5. Todavia, contrariando essa 
tendência, a maioria dos graduandos 
(72,1%) participantes deste trabalho 
relatou ter optado pelo curso de Ciências 
Biológicas por se identificarem com o 
conteúdo. 

Questionamentos realizados sobre 
as perspectivas profissionais dos 
estudantes apontaram que a maior parte, 
ingressantes e egressos, pretendia vincular-
se a uma pós-graduação, valorizando a 
formação sucessiva e a construção de um 
profissional com qualidade6,9. Entretanto, 
vale destacar que a intenção de cursar uma 
pós-graduação foi reduzida quase que pela 

77



metade no grupo de egressos. Ao passo 
que o desejo de procurar um emprego 
aumentou quase que em quatro vezes no 
mesmo grupo. 

A abertura de um campus avançado 
é capaz de propiciar educação profissional 
de nível superior e beneficiar uma 
população. Há uma vasta literatura 
discutindo os desdobramentos estruturais, 
sociais e filosóficos do Projeto que 
normatizou a expansão da educação 
brasileira. Contudo, para além das 
discussões, é importante perceber as 
perspectivas dos estudantes desses campi. 
Neste estudo, percebeu-se que a maioria 
dos alunos revelou satisfação com o curso 
de Ciências Biológicas10, 11, 12. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
*Os graduandos das Ciências Biológicas, 
em geral, expressaram interesse pelas áreas 
ambientais. 
* Os alunos ingressantes (66,3%), em sua 
maioria, revelaram ter ótimas expectativas 
em relação ao curso. Expectativas essas, 
que se mantiveram ao se tornarem 
formandos (63,9%). 
* A maioria dos graduandos (72,1%) 
escolheram o curso Ciências Biológicas 
por se identificarem com o mesmo. 
* Os alunos intencionavam, após se 
formarem, ingressar em um curso de pós-
graduação, procurar emprego e/ou prestar 
concurso. 
Palavras-chave: Biólogo; Educação 
Superior; Área de Atuação Profissional 
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RESUMO 

 
A taxidermia é uma técnica milenar e 

uma ferramenta essencial na preservação 
de animais mortos. O presente estudo 
contou com a participação de mais de 60 
moradores de São Carlos, tornando 
possível identificar que quase a totalidade 
dos mesmos tem uma ideia clara sobre 
Taxidermia e como os animais utilizados 
são obtidos. 

 
  

1. INTRODUÇÃO 
 

O termo taxidermia tem 
origem grega e seu significado remete à 
pele ou dar forma à pele. Atualmente, o 
termo taxidermia se refere a uma técnica 
para conservação da estrutura superficial 
de animais mortos. De forma 
característica, a taxidermia tem o 
objetivo de montar ou representar da 
forma mais fidedigna possível a forma 
do animal quando em vida. Dessa forma, 
aquele espécime pode ser utilizado 
como referência para fins didáticos ou 
científicos (ROCHA, 2009). 

A taxidermia é uma atividade 
muito antiga e importante, na qual 
profissionais qualificados tratam e 
preparam animais mortos, sejam eles 
provenientes de zoológicos, contrabando 
ou caça, com técnicas estabelecidas, 
reproduzindo os mesmos como se 

estivessem em ambiente natural. Dentre 
seus objetivos encontramos: a inserção 
em coleções, exposições em museus, 
uso em aulas de Ciências, Biologia 
Zoologia e Taxonomia, no ensino médio 
ou superior. Os exemplares 
taxidermizados permitem estudos sobre 
a espécie em especifico, ou analises de 
ocorrência, estudos uni ou 
multidisciplinares, além de analises para 
a conservação do animal ou seu meio. A 
busca pela conservação das 
características originais do animal 
durante o processo de taxidermia, de 
certa forma, requer uma prática longa e 
cuidadosa na qual o taxidermista precisa 
cumprir diversas técnicas para que o 
animal seja taxidermizado 
adequadamente (CARNIATTO et al, 
2010). Alcançar seus objetivos implica 
muito trabalho e dedicação. 

Essa ferramenta nem sempre é 
reconhecida com o valor que tem para a 
ciência e para a sociedade em geral e, 
muitas vezes, é confundida com o 
empalhamento que, por sua vez, era uma 
técnica menos sofisticada para fins não 
científicos.  

Para entender a concepção da 
população em geral sobre a técnica de 
taxidermia e suas implicações, o PET-
Biologia da UFSCar elaborou um 
questionário, aplicado a visitantes de 
uma de nossas exposições na cidade de 
São Carlos, em 2014. Nesse ano, a 
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temática do evento “10o Bio na Praça” 
foi o Cerrado e, em parceria com o 
grupo “Coletivo do Cerrado da 
UFSCar”, foi realizada uma exposição 
pública de exemplares de animais 
taxidermizados, presentes no cerrado, 
espécimes vegetais nativas, insetos 
encontrados nesse bioma. Nesse evento, 
foram abordadas questões sobre o citado 
ambiente, sua preservação e a 
importância da água.  

O questionário foi aplicado a 
diferentes pessoas que compuseram o 
público visitante do 10º Bio na Praça. A 
vantagem de usar um questionário semi-
aberto está na combinação entre a 
liberdade que os entrevistados têm em 
responder algumas questões em 
conjunto com a precisão das respostas 
em outras. Por isso, este método é o 
mais eficaz para identificar a concepção 
de Taxidermia da população de São 
Carlos. 

Ao identificar o que a 
população realmente conhece sobre a 
taxidermia, qual a função e a 
importância dessa prática para a 
sociedade e onde pode ser utilizada, 
acreditamos que seja possível, entender 
como melhorar divulgação cientifica 
para a população, nesse campo em 
especifico, e direcionar futuros trabalhos 
educacionais. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Categorizar, relacionar e descrever as 

concepções da população da cidade de São 
Carlos sobre a técnica de taxidermia, a 
origem dos animais utilizados e sua 
importância. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Um questionário foi aplicado 

aos visitantes do evento “10º Bio na 
Praça”, realizado em 29 de novembro 
de 2014, no museu Mário Tolentino, São 
Carlos - SP, entre as 9 horas da manhã e 

as 17 horas da tarde, com o objetivo de 
identificar os conceitos da população 
São-Carlense sobre as técnicas da 
taxidermia. O questionário foi elaborado 
para identificar o perfil das pessoas, sua 
a idade, o sexo, a escolaridade, assim 
como questões para identificar suas 
opiniões sobre taxidermia, sobre os 
animais que poderiam ser 
taxidermizados, e sobre a importância 
dessa prática. Os participantes também 
foram questionados sobre a origem dos 
animais taxidermizados, os lugares e 
temas que associam ao seu conceito de 
taxidermia, além de sua opinião sobre 
uma possível lei que proibisse a prática. 

Para a realização de uma das 
questões houve uma pequena 
demonstração de alguns exemplares 
taxidermizados: um tamanduá bandeira 
(Myrmecophaga trydactyla), um gambá 
(Didelphis Albiventris), um exemplar de 
bicho pau (Pnibalosoma Phyllinum) e 
algumas serpentes (Bothrops jararaca). 
Os exemplares estavam ocultos sob três 
caixas expostas numa mesa, de modo 
que os participantes da pesquisa só os 
pudessem ver no momento de responder 
a questão. Esta questão procurava 
identificar as impressões, pensamentos e 
sentimentos dos entrevistados ao verem 
o que estava sob as caixas. 

Ressalta-se o caráter aleatório 
dos participantes que responderam ao 
questionário e o não envolvimento dos 
aplicadores na formulação da resposta. 
Para garantir que os aplicadores não 
influenciassem nas respostas, nenhuma 
pergunta feita pelos participantes eram 
respondidas até a finalização do 
preenchimento do questionário e a 
entrega do mesmo aos aplicadores. As 
repostas obtidas foram usadas como 
dados para a construção de gráficos, 
onde pode-se observar os percentuais de 
cada resposta apresentada pelos 
participantes. 

 Os resultados aqui apresentados 
compõem uma análise preliminar dos 
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questionários para uma primeira 
visualização das indicações mais gerais 
abordadas pelo estudo. 
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
Obteve-se 66 questionários 

respondidos do qual, 57% eram de 
pessoas do sexo feminino, 41% do sexo 
masculino e outros 2% não declararam o 
sexo. Dessa forma, inicialmente podemos 
supor que os participantes que se 
identificam como do sexo feminino 
tiveram maior curiosidade pela prática da 
taxidermia, ou foram mais voluntariosos 
para responder o questionário. 

Setenta e dois por cento dos 
participantes do sexo feminino imaginam 
que os animais são obtidos já mortos para 
a taxidermização; 19% acreditam que 
alguns dos animais podem ser obtidos já 
mortos, mas outros são mortos para a 
prática da taxidermização; e somente 9% 
delas acreditam que todos os animais 
taxidermizados são mortos para a prática. 

Dos homens participantes da 
pesquisa, 48% acreditam que os animais 
taxidermizados já estão mortos quando 
são obtidos; outros 52% acreditam que 
alguns animais são adquiridos já mortos e 
outros são mortos especificamente para a 
prática. Neste quesito, o imaginário 
masculino está mais próximo do que 
realmente acontece, pois os animais 
taxidermizados são, em sua grande 
maioria, obtidos já mortos. Podemos 
relacionar também esses dados ao menor 
número amostral de homens que 
responderam à pesquisa, de maneira que a 
amostra feminina tinha uma maior chance 
de variar as respostas.  

Obteve-se participantes de todos 
os níveis de escolaridade, Ensino 
Superior Completo (ESC), Ensino 
Superior Incompleto (ESI), Ensino Médio 
Completo (EMC), Ensino Médio 
Incompleto (EMI), Ensino Fundamental 
Completo (EFC) e Ensino Fundamental 

Incompleto (EFI). A grande maioria, 
47%, possuía nível ESC, seguido por 
EMC (22%), ESI (11%), EFI (9%), EMI 
(7%) e, por fim, EFC (44%). 

Uma das questões contemplava a 
origem dos animais utilizados para a 
taxidermia e haviam três alternativas: a) 
São mortos para serem taxidermizados; b) 
São obtidos já mortos por causas diversas 
e alternativa c) Alguns são obtidos já 
mortos e outros são mortos para a 
taxidermização. Com exceção do nível 
EFI, em todos os outros níveis a 
porcentagem de pessoas que responderam 
à pergunta com a alternativa B superou 
todas as outras respostas. No nível ESC, 
por exemplo, 58% responderam 
alternativa B, 42% responderam 
alternativa C e nenhuma resposta com a 
alternativa A. No nível EMI, 75% 
responderam a questão com a alternativa 
B e 25% com a alternativa C. Pudemos 
inferir, portanto, que independentemente 
do nível de escolaridade as pessoas 
conhecem a origem dos animais 
utilizados na taxidermia. Acredita-se que 
estas pessoas aprenderam sobre 
taxidermia na escola ou que, ao menos, 
tenham tido contato com animais 
taxidermizados em aulas de Ciências ou 
Biologia, tendo em vista o caráter 
didático deste tipo de material. 

Tendo em vista os dados 
anteriores que denunciam o grau de 
instrução e conhecimento sobre 
taxidermia desta amostra da população 
São-Carlense, obteve-se também resposta 
para a seguinte questão fechada: “Se 
houvesse uma lei que proibisse a 
taxidermia, você seria contra ou a favor?” 
Dentre as respostas obtidas, vale a pena 
ressaltar os 67% que foram contra a 
proibição da taxidermia. Acreditamos que 
os participantes acreditam que a 
utilização de animais taxidermizados seja 
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uma prática eficaz para a educação 
ambiental. É importante ressaltar que o 
número de pessoas (27%) a favor de uma 
proibição da taxidermia é relativamente 
importante, dado a importância da 
atividade de taxidermia e os objetivos 
científicos e pedagógicos que podem ser 
alcançados com seu uso. 

A questão aberta que classifica o 
sentimento das pessoas que responderam 
ao questionário em relação à visualização 
e toque dos animais taxidermizados 
expostos ainda está sendo analisada. Sua 
análise proporcionara dados sobre a 
maneira como animais taxidermizados 
impactam, sensibilizam e despertam 
sensações no público. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Apesar da análise das questões 

ainda estar em andamento, as respostas 
obtidas através das demais questões 
corroboram para a hipótese de que a 
população São-Carlense tem considerável 
consciência do que é taxidermia e um 
certo nível de conhecimento sobre a 
maneira como os animais são obtidos 
para a prática. 

No tocante as respostas daqueles 
que não tem conhecimento, estas 
salientam a urgência em trabalhar a 
taxidermia e com materiais 
taxidermizados na tentativa de 
popularizar este método, seu conceito e 
usos, valorizar os profissionais e quebrar 
mitos. Com a grande rejeição à alguma 
possível proibição legal à taxidermia, 
podemos sugerir que o reconhecimento 
da população deve-se a ações efetivas no 
campo da educação ambiental e da 
conservação do município de São Carlos. 
Isso alerta para a importância de se ter 
exemplares que mostrem os animais às 
pessoas, uma vez que algumas espécies 
são raramente vistas por elas e muitas são 
totalmente desconhecidas. 

Quanto ao uso do questionário, ele 
se mostrou uma excelente ferramenta para 

alcançar os objetivos e obter as respostas 
de forma eficiente, transformando estas em 
dados cuja análise levou a construção do 
perfil de conhecimento de um fragmento 
da população de São Carlos. 

Salienta-se, também, a importância 
de continuar este projeto, no Bio na Praça, 
ou em outros eventos de educação 
ambiental promovidos pelo PET Biologia- 
UFSCar para assim, obter mais dados que 
nos revelem qual das ações ou atores 
foram eficientes para levar aquelas 
pessoas, o conhecimento sobre taxidermia, 
e se isso tem um bom reflexo no 
entendimento do ambiente, na percepção 
da diversidade animal, ou relevância de 
ações para conservação ambiental. 
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RESUMO 
 
Tendo em vista a necessidade do 

aprendizado sobre as propriedades físico-
químicas da água nas escolas, este trabalho 
utilizou atividades práticas para elucidar os 
conceitos de tensão superficial, propriedade 
de solvente, densidade e pressão. Foi 
observado, após as práticas, o aumento da 
compreensão do conteúdo abordado, 
confirmando que a utilização de atividade 
prática contribui para o aprendizado. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A água é o constituinte principal da vida 

uma vez que apresenta características e 
propriedades que a tornam essencial para 
vários processos físicos, químicos e 
biológicos¹. No entanto, discorrer sobre as 
propriedades da água para crianças é um 
tanto complexo, devido à ausência de 
conceitos que serão apresentados a elas ao 
longo da vida escolar. Além disso, a maioria 
das escolas oferece aos alunos aulas teóricas 
tradicionais, com atividades práticas 
escassas ou ausentes, que podem tornar o 
ensino de Ciências mais interessante e 
produtivo². 
 

2. OBJETIVO 
 
Este trabalho teve como objetivo 

introduzir algumas propriedades físico-
químicas da água a alunos do 6° ano do 
ensino fundamental por meio de atividades 
práticas investigativas e problematizadoras, 

para auxiliar na elucidação dos conceitos de 
tensão superficial, propriedade de solvente, 
densidade e pressão. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O trabalho foi executado pelo grupo PET- 

Biologia da Universidade Federal de Alfenas 
(UNIFAL-MG) na E.E. Dr. Napoleão Salles 
em Alfenas, com 73 alunos do 6° ano do 
ensino fundamental, na disciplina de Ciências. 
Antes do início da atividade os alunos 
responderam a um questionário, para aferição 
do conhecimento prévio sobre as propriedades 
da água a serem estudadas. A seguir, os alunos 
foram divididos em grupos, nos quais estava 
presente um petiano, que teve como função 
explicar uma determinada propriedade. 

Para explicar a tensão superficial foi 
utilizado um copo com água e nele foi 
colocada uma agulha de costura que 
permaneceu na superfície da água devido à 
tensão superficial. Em seguida, foi adicionada 
uma gota de detergente, que rompeu as 
ligações de hidrogênio entre as moléculas de 
água e isso fez com que a tensão superficial 
fosse dissipada e a agulha fosse para o fundo 
do copo. O experimento utilizado para 
demonstrar a capacidade de solvente da água 
consistiu em acrescentar 5 g de suco de laranja 
artificial em um copo com água, com o auxílio 
de uma colher misturou-se a solução e foi 
observada a dissolução do suco. Em seguida, 
foram acrescentadas, na mesma solução, 2 
gotas de cloreto de pararosanilina (violeta de 
genciana), que também foi dissolvida, 
demonstrando a capacidade de solvente 
universal da água. Para explicar a densidade, 
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foi realizado um experimento, que consistiu 
na utilização de um copo contendo 100 mL 
de água, ao qual foram adicionados: uma 
moeda, 10 mL de óleo de cozinha e 15 mL 
de etanol comercial. Foi observado que a 
moeda, por ter maior densidade que a água, 
permaneceu no fundo do copo, o óleo, sendo 
menos denso que a água ficou na superfície 
enquanto o álcool, que possui densidade 
próxima e é polar, assim como a água, se 
misturou com esta. Por fim, o método usado 
para explicar a pressão se baseou na 
utilização de uma garrafa de PET com 
capacidade para 2 L, com tampa, que 
continha água, além de duas pequenas 
perfurações, sendo uma na região mediana e 
outra na parte inferior da garrafa. Ambas as 
perfurações foram tampadas com fita crepe 
de 5 cm de comprimento. Para realização do 
experimento, utilizou a garrafa com tampa e 
depois sem esta. No primeiro caso, foram 
retiradas as fitas e devido à pressão interna 
ser menor que a pressão atmosférica, a água 
não fluiu pelos orifícios. Quando a garrafa 
foi aberta, houve inversão de pressão e, 
consequentemente, ocorreu o fluxo de água 
pelas perfurações. 

Após a execução das práticas, cada grupo, 
com o auxílio do petiano, explicou os 
conceitos estudados para os demais alunos 
da sala. Ao final da intervenção, foi aplicado 
questionário idêntico ao aplicado antes do 
início da atividade, para avaliação da 
efetividade da atividade prática. 

 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
A análise dos questionários, aplicados 

antes da intervenção, mostrou que 67,12% 
dos alunos apresentavam conhecimento 
sobre a propriedade de solvente da água; 
43,83% acertaram a questão sobre a tensão 
superficial; 41,09% souberam responder 
sobre a pressão; 19,17% acertaram a questão 
sobre densidade e 15,06% responderam 
corretamente a todas as perguntas.  

A análise dos questionários aplicados após a 
intervenção mostrou que houve aumento de 
respostas corretas para todas as questões 
propostas: 76,70% dos alunos acertaram a 
questão sobre propriedade de solvente da água; 
60,20% sobre tensão superficial, 72,60% sobre 
a pressão, 67,12% responderam corretamente a 
questão sobre densidade e 51,47% acertaram 
todas as questões. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Assim, pode-se concluir que, a utilização de 

atividade prática contribuiu para o aprendizado 
dos alunos sobre algumas propriedades da 
água e de outros líquidos. 
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Resumo 

O PET Biologia UFV realizou nos dias 
29 e 30 de agosto o curso Manejo de 
Vida Silvestre em Cativeiro, com 
duração de 14 horas. Esta atividade teve 
como principais objetivos a 
aprendizagem dos princípios básicos da 
contenção animal, educação e 
enriquecimento ambientais, legislação 
brasileira, condicionamento de animais 
e técnicas de manejo. 

Introdução 

Com o desenvolvimento humano, junto 
à exploração de recursos ambientais, a 
destruição de áreas naturais fica cada 
vez mais intensa, consequentemente a 
fauna torna-se mais ameaçada e, ainda, 
mais presente nos meios urbanos. 
Dentro dessa perspectiva, o Brasil se 
posiciona como um dos países com 
maiores índices de atropelamento de 
animais silvestres em suas estradas [1]. 
Além disso, o tráfico ilegal de animais  
e a  introdução de espécies exóticas tem 

provocado a queda da biodiversidade 
nas áreas de ocorrência natural. 

O manejo de animais silvestres em 
cativeiro é uma forma de intervenção 
por profissionais para a promoção do 
bem-estar desses animais. Esse tipo de 
abordagem está sendo desenvolvida 
dentro de uma estratégia realista que 
tem a finalidade de promover a 
conservação da diversidade biológica. 

Saber manejar espécies silvestres e 
promover o bem-estar das mesmas, 
enquanto estiverem em cativeiro, é uma 
tarefa multidisciplinar, contando com os 
conhecimentos de profissionais como, 
por exemplo, veterinários, biólogos e 
zootecnistas. Portanto, o aprimoramento 
e especialização desses profissionais 
tornam-se urgentes neste quesito, sendo 
indispensáveis para um correto plano de 
ação de proteção da biodiversidade. 
Contudo, a maioria dos cursos de 
graduação não aborda os conhecimentos 
teóricos e práticos para um correto e 
eficiente manejo, fazendo com que 
cursos extracurriculares sejam 
essenciais para uma formação completa 
de um profissional dessa área. Assim, o 
PET Biologia da UFV planejou e 
desenvolveu o curso Manejo de Vida 
Silvestre em Cativeiro. 

Objetivos 

Os objetivos do curso foram a 
aprendizagem dos princípios básicos da 
contenção animal, educação e 
enriquecimento ambientais, legislação 
brasileira, condicionamento de animais,  
técnicas de manejo e zoonoses. Além de 
diversas práticas como manutenção, 
limpeza de recintos e nutrição animal. 
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Metodologia 

Nos dias 29 e 30 de agosto de 2015, os 
petianos fizeram o curso de Manejo de 
Animais Silvestres em Cativeiro que 
teve duração de 14 h e foi ministrado 
pelos doutorandos Milene Figueira 
(bióloga), Fernanda Rodrigues (bióloga) 
e Vinícius Herold (médico veterinário).  

Nos períodos da manhã, o grupo assistiu 
às aulas teóricas sobre legislação 
ambiental brasileira, diferenças entre os 
diversos cativeiros, funcionamento 
administrativo, educação ambiental, 
contenção química e física de diferentes 
animais (aves, mamíferos e répteis), 
zoonoses e condicionamento operante. 
Já nos períodos da tarde ocorram as 
práticas do curso que foram realizadas 
no Centro de Pesquisas de Animais 
Silvestres (CEPAS) da Universidade 
Federal de Viçosa, que é o recinto de 
lobos-guarás, jaguatiricas e gatos 
silvestres. Nestas o grupo aprendeu 
como fazer a limpeza e manutenção, de 
forma correta segura, de recintos. 
Ainda, recebeu informações sobre os 
cuidados da nutrição animal e os 
métodos corretos na seleção e pesagem 
das quantidades adequadas de frutas e 
carnes. Além disso,  os petianos, em 
duplas, foram responsáveis por preparar 
o enriquecimento ambiental dos lobos-
guarás.  

Resultados e Discussão 

Durante as aulas teóricas, o grupo PET 
Biologia pode aprender e discutir os 
assuntos que eram abordados com os 
ministrantes, de forma a sanar todas as 
dúvidas. Durante as explicações sobre 
contenção de animais, os ministrantes 
levaram os equipamentos de contenção 

física como armadilhas, puçás, cambão, 
gancho, caixa de transporte e redes e 
exemplificaram o funcionamento de 
cada uma delas. Além disso, mostraram 
como deve ser o correto manejo manual 
de diversos grupos de animais, como 
aves, mamíferos e répteis. Dentro de 
cada grupo, os professores mostraram 
como o manejo varia dentro de cada 
subgrupo e quais os cuidados deveriam 
ser tomados. As aulas sobre zoonoses 
foram muito importantes, uma vez que 
foi possível observar que o contato com 
animais silvestres pode acarretar uma 
troca de patógenos e transmissão de 
doenças nos dois sentidos, tanto para os 
animais quanto para humanos. Foi 
abordado também o papel da educação 
ambiental para um manejo mais 
eficiente e de resultados mais rápidos, 
sendo abordado também o papel de cada 
profissional e a importância de uma 
equipe multidisciplinar. Nas práticas, a 
experiência de participar da rotina de 
um cativeiro de animais silvestres foi 
muito importante para o grupo, pois os 
petianos realizaram praticamente todas 
as atividades rotineiras, desde a 
manutenção dos recintos e o preparo das 
refeições dos animais à prática de 
enriquecimento ambiental, o qual é uma 
estratégia importante no manejo, uma 
vez que promove o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas do animal, 
mantendo-o sempre ativo. 

Conclusão 

O grupo considerou está uma ótima 
atividade, pois adquiriu conhecimentos 
teóricos e práticos eficientes no manejo 
de vida silvestre em cativeiro, além 
promover discussões e interações com 
profissionais experientes na área. 
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Resumo 
O Museu de Ciências Naturais da PUC 
Minas possui grande acervo biológico 
que tem por finalidade levar ao público 
conhecimento da historia natural. A 
prática realizada pelo grupo PET 
Biologia da PUC Minas consiste em 
exposições mensais sobre diferentes 
temas relacionados à zoologia e a 
botânica, utilizando materiais das 
coleções didáticas dos laboratórios de 
Botânica e de Zoologia do Departamento 
de Ciências Biológicas da PUC Minas. 
Os exemplares expostos pelo grupo 
proporcionou contato direto dos 
visitantes de forma que vivenciaram a 
dinâmica do conteúdo abordado. A 
possibilidade de manusear os exemplares 
despertou maior interesse pelo público, 
que é constituído por crianças, adultos e 
idosos. Práticas educativas que 
promovem o contato do público com 
materiais didáticos são essenciais para o 
aprendizado e a disseminação do 
conhecimento científico para o meio 
externo à IES. 
 
Introdução  
O Museu de Ciências Naturais da PUC 
Minas (MCN) foi criado em 1983 e 
contém um acervo zoológico e botânico 
de grande importância científica sendo 
composto pela fauna e flora extintas e 
atuais e exposições sobre a vida e os 
achados de Peter Wilhelm Lund (PUC 
Minas, 2015). 

O Museu está aberto à comunidade, sendo 
um espaço interdisciplinar da 
Universidade e conta com profissionais e 
alunos que realizam projetos de pesquisa, 
educação, lazer e cultura em prol da 
sociedade (PUC Minas, 2015). A 
educação não formal de cunho científico 
apresenta-se de uma forma alternativa 
para o ensino tradicional, visando 
trabalhar com a educação, tendo como 
objetivo a busca pelo prazer na descoberta 
e construção do conhecimento. 
(FRONZA-MARTINS, 2006). Atividades 
práticas contribuem para o 
desenvolvimento de conceitos científicos, 
além de possibilitar que o público aprenda 
a abordar de forma objetiva o seu 
cotidiano e a desenvolver soluções para 
problemas (LUNETTA, 1991). 
 
Objetivos 
A atividade tem como objetivos: 1) 
proporcionar aos visitantes do Museu o 
conhecimento teórico e prático sobre 
materiais biológicos de via úmida e seca 
diferente daqueles que já se encontram em 
exposição; 2) desmistificar e acrescentar 
informações difundidas pelo conhecimento 
popular acerca de alguns grupos biológicos; 
3) interagir com os visitantes de forma a 
explicar sobre a profissão e área de 
atuações do biólogo. 
 
Metodologia 
Foram realizadas oficinas educativas com 
os exemplares zoológicos e botânicos das 
coleções didáticas dos laboratórios de 
Botânica e de Zoologia do Departamento 
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de Ciências Biológicas. A atividade foi 
realizada mensalmente no decorrer do 
primeiro e segundo semestre do ano de 
2015. De acordo com o planejamento do 
Museu, para cada mês foi elaborada a 
seguinte temática das áreas da zoologia e 
da botânica: invertebrados, peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos; 
briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 
angiospermas. 
 

Resultados e discussão 
Diferente dos exemplares expostos nos 
salões do Museu, os materiais que 
disponibilizamos para os visitantes podem 
ser manuseados, com isso houve maior 
interesse dos participantes em conhecer 
detalhes de estruturas e até mesmo 
desvendar mitos e curiosidades da biologia.  
Shettel (1973) classifica as exposições dos 
Museus em três categorias, sendo que a 
atividade do grupo se adapta na terceira 
classificação, que tem por finalidade levar 
conhecimento científico e atender a 
expectativa de lazer. O público que 
participou dessa atividade abrangeu 
crianças, adultos e idosos, resultando na 
interação entre os mesmos e as peças 
utilizadas o que pode gerar mais interesse e 
aprendizado. A realização de diversas 
atividades nos museus como: congressos, 
simpósios, exposições temporárias e 
eventos tanto teórico como prático tem se 
tornado cada vez mais comuns. Para melhor 
abordagem do tema são utilizados materiais 
mediadores que facilitam a aceitação e 
compreensão do público (FRONZA-
MARTINS, 2006). A atividade possibilitou 
ao grupo PET aprimorar a transposição 
didática, devido à diversidade de público, 
que possuía diferentes níveis de 
conhecimento acerca dos temas retratados. 
 
 
 

Conclusão 
O contato direto do público com 
materiais de uso didático é essencial para 
a retenção e disseminação do 
conhecimento científico em diversos 
meios na sociedade. A transposição 
didática apresenta papel importante para 
a conservação das espécies, pois, além 
de informar, possibilita a sensibilização 
de modo a valorizar nossa fauna e flora 
como parte da identidade cultural. 
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Resumo 

A educação promove a liberdade e atua 
como um agente de mudança social, 
portanto a educação deve ser aplicada para 
os diversos aspectos da sociedade, 
inclusive o ambiental. Sendo assim, com o 
auxílio das mídias visuais, o PET-Biologia 
promoveu discussões acerca da temática de 
conscientização ambiental com o objetivo 
de demonstrar como as mídias visuais 
fomentam e contribuem neste sentido. Os 
encontros aconteceram no Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas 
(IBILCE/UNESP) com mediação de 
professores e participação majoritária de 
estudantes de biologia. Com base nas 
atividades realizadas, se conclui que o uso 
das mídias visuais, por possuir linguagem 
de fácil acesso e promover a integração 
dos participantes, atingiu suas 
expectativas. Mas, a falta de instrução 
quanto à utilização dessas ferramentas em 
discussões produtivas ainda dificulta sua 
eficiência. 
Palavras-chave: educação ambiental; 
recursos audiovisuais;  

Introdução 

A educação, por ser um 
instrumento de humanização, promove a 
liberdade de transformar a ordem social 
estabelecida e atua  como um agente de 
mudança social (ARANHA, 1989). Desse 
modo, a educação e o meio ambiente 

devem ser articulados ao ensino ambiental, 
porém, as propostas de ensino ambiental 
atualmente se limitam nos aspectos 
técnicos e biológicos do ambiente. Este 
tema necessita ser debatido e explicitado, 
pois reflete na formação e ação dos 
indivíduos e do grupo envolvidos na 
realidade socioambiental (LIMA, 1999). 
 O ensino ambiental necessita de 
ferramentas que possibilitem a 
transformação e emancipação dos 
cidadãos, de modo a atingir uma 
conscientização sobre o assunto. Para 
Junqueira (2011), a realização de uma 
atividade a partir do uso de material visual 
e de um mediador capaz de conduzir a 
discussão sobre o assunto tratado, 
possibilitam a conscientização e o 
conhecimento atual do ambiente em que a 
sociedade vive. Os projetos de Educação 
Ambiental devem possuir impacto no 
público alvo e os meios utilizados para a 
sua realização devem ser instigadores 
como também capazes de proporcionar 
uma visão crítica e uma postura 
participativa por parte do espectador.  

As mídias visuais atualmente estão 
sendo usadas como ferramentas de ensino-
aprendizagem em escolas, de ensino 
fundamental e médio, bem como 
universidades. A estrutura tecnológica 
motiva o aluno a aprender e a debater 
sobre os mais diversos assuntos, desse 
modo, o uso das mídias visuais só vem a 
acrescentar na discussão e formação social 
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e acadêmica dos alunos de diferentes 
idades e interesses (MORAN, 2000). 

De forma a atingir um público 
maior bem como promover uma discussão 
mais dinâmica e interativa, utilizamos de 
recursos visuais como documentários, 
filmes e animações.  Portanto, o 
documentário “A Lei da Água” e o 
“Circuito Tela Verde” foram escolhidos 
para a atividade pois tinham como objetivo 
divulgar e promover atividades de 
educação ambiental.  
 

Objetivo 

O objetivo do estudo foi analisar as 
atividades realizadas para o público 
externo e interno da Instituição, por meio 
da utilização de mídias audiovisuais, com a 
finalidade de promover a conscientização 
ambiental e construção de pensamento 
reflexivo acerca dos temas abordados. 

 
Metodologia 

Foram utilizadas mídias 
audiovisuais produzidas por meio de uma 
produtora independente, como o 
Documentário "A Lei da Água" cedido 
pela O2 Play, e por organizações 
independentes e amadoras, como os curta 
metragem cedidos pelo Ministério do Meio 
Ambiente para a realização da “6ª Mostra 
Nacional de Produção Audiovisual 
Independente” Circuito Tela Verde. As 
atividades aconteceram em dias e horários 
distintos visando obter o maior público 
possível a fim de criar uma discussão mais 
diversa e produtiva. 

As discussões foram realizadas no 
Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas – Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” 
(IBILCE/UNESP), ambas abertas à 
comunidade interna e externa da 
Instituição, contando com a participação 
predominante de graduandos e pós-
graduandos de Ciências Biológicas, bem 
como de outros cursos, membros atuantes 
de ONGs e representantes da comunidade 
externa. Ademais, docentes da Instituição 

foram convidados para mediarem às 
discussões que decorreram após as 
exibições, de modo a auxiliar a construção 
do pensamento reflexivo acerca dos temas. 

1. Exibição e discussão do 
documentário “A Lei da Água” 
O encontro ocorreu no dia 21 de 

maio de 2015 às 18 horas e 30 minutos 
com duração total de 2 horas. Contamos 
com a presença de 36 graduandos e pós-
graduandos do Instituto bem como 
participantes da comunidade externa do 
Instituto. 

2. Exibição e discussão da “6ª Mostra 
Nacional de Produção Audiovisual 
Independente” Circuito Tela Verde 
 A atividade realizou-se em dois 
dias, 16 de setembro de 2015 às 12h e 30 
minutos com duração de 1h e 30 minutos, 
e 17 de setembro às 18 horas e 45 minutos 
com duração total de 2 horas e 15 minutos. 
Nos dois dias, contamos com a 
participação de um total de 48 graduandos 
em Biologia.  
 Dentre todos os conteúdos 
abordados nesta edição da mostra, sendo 
eles Agricultura Familiar, Unidades de 
Conservação, Comunidades Tradicionais, 
Água e Energia, Ocupação Urbana, como 
também Resíduos Sólidos, foram 
selecionados alguns vídeos demonstrativos 
para fomentar a discussão. Os títulos 
exibidos no dia 16 de Setembro foram 
“Dias melhores” (10' de duração), “Gerar 
lixo com luxo ou gerar luxo com lixo?” 
(10') e 10 Curtas de Animação “Resíduos 
Sólidos em um minuto” (com duração de 
10') e no segundo dia os títulos foram 
“Artesãos do Cerrado” (09'10''), 
“Extrativismo Sustentável de Cagaita” 
(06'27''), “Os Bamba” (18'16''), “Tapajós: 
respeitem a forma da gente ser” (03'55''), 
“Iluminando Sonhos” (03'51''), “Paraíba 
pede socorro” (17'28'') e “Entre a favela e a 
comunidade” (12'36''). 
 

Resultados e Discussão 

As atividades organizadas pelo 
PET-Biologia, visando contribuir para a 
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formação acadêmica, social e pessoal dos 
alunos e da comunidade externa, oferecem 
oportunidades de discussões sobre a 
sociedade e os problemas correntes. Além 
disso, as atividades desenvolvidas 
apresentam caráter multidisciplinar, 
possibilitando aos alunos e comunidade 
integração entre o meio científico 
especifico da Biologia e outras áreas do 
conhecimento, colocando em prática os 
três pilares que sustentam a universidade – 
ensino, pesquisa e extensão – e 
estimulando o pensamento crítico sobre 
tais assuntos. 

 A mostra do documentário “A Lei 
da Água” e dos vídeos exibidos da “6ª 
Mostra Nacional de Produção Audiovisual 
Independente” do Circuito Tela Verde 
provocou debates recorrentes tanto à área 
ambiental quanto à área cinematográfica, 
mostrando a importância de mobilização 
quanto à questão ambiental e às medidas 
que podemos tomar para que essa 
mobilização atinja a sociedade. 

Por meio do documentário e dos 
vídeos, foram levantadas discussões 
acerca: da inviabilidade ambiental do novo 
código florestal; dos conflitos de interesse 
entre os grandes produtores e o 
conhecimento científico; de como a 
conscientização de pequenos produtores e 
agricultura familiar auxiliaria 
positivamente na conservação do meio 
ambiente; da crise hídrica e do 
desmatamento; das consequências do 
intenso processo de urbanização recente, e 
de como podem ser evitadas, por meio do 
planejamento urbano adequado, 
ressaltando também a produção de 
resíduos sólidos e suas implicações para a 
sociedade como a destinação correta para 
esses materiais; entre outros pontos que 
consolidaram o pensamento de que é 
necessária mobilização social para que este 
quadro seja revertido. 

Foram levantadas, também, 
temáticas com relação à educação e como 
os recursos audiovisuais podem ser úteis à 
esta. Uma das questões mais pertinentes 

foi sobre como é possível se fazer uma 
conscientização ampla e que sensibilize as 
pessoas, visto que a maioria não tem a 
oportunidade de discutir sobre meio 
ambiente. Desse modo, é notável o quão 
eficiente foram os vídeos exibidos, pois 
esse tipo de recurso desempenha um papel 
de integrador de sentidos, possui 
linguagem acessível, além de ter apelo 
emocional, e portanto, conquista a atenção 
do público com maior facilidade do que 
outros meios de conscientização. 
 

Conclusão 

 Por meio das atividades realizadas, 
pudemos concluir que o uso de recursos 
audiovisuais atingiu as expectativas, uma 
vez que promoveram um papel de 
integração de sentidos ao apresentar os 
temas em uma linguagem de fácil acesso e 
com forte apelo emocional, conquistando o 
público. No entanto, a falta de instrução de 
como integrar esses recursos com 
discussões que promovem uma 
conscientização ambiental, atrelado a 
dificuldade de produção e reprodução 
dessas mídias, ainda dificulta a eficiência 
do uso dessa metodologia como agente 
conscientizador.  
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Resumo 

O Encontro dos Grupos PET Biologia de 
Minas Gerais é um evento anual realizado 
cada vez por um dos grupos PET 
participante que tem como intuito 
promover a integração dos mesmos e 
agregar conhecimentos para todos os 
participantes. Em 2015 o encontro 
aconteceu na Universidade Federal de 
Viçosa, campus Viçosa, sob organização 
do PET Bio UFV. 

Introdução 

 
No período de 10 a 12 de outubro de 2015, 
o Programa de Educação Tutorial PET-
Biologia da Universidade Federal de 
Viçosa, campus Viçosa, realizou o XVIII 
Encontro dos Grupos PET Biologia de 
Minas Gerais baseado no tema 
“Diversidade para evolução” com o intuito 
de trocar experiências sobre as 
diversidades que nos cercam [1]. Pensamos 
que esse era um tema importante para os 
grupos PET de Biologia, por isso seria 
muito construtivo conhecer um pouco mais 
de cada grupo, pois, apesar destes serem 
semelhantes em muitos aspectos, em vários 
outros são distintos. Essa diferença é 
resultado da diversidade em todos os 
níveis, desde biológico, social, cultural e 
também individual. Nesse encontro 
estiveram presentes, além do PET UFV,  o 
PET PUC-Minas, o PET UFU campus 
Pontal e o PET UFU campus Uberlândia. 
A dinâmica do evento buscou contemplar a 
diversidade em todas suas abrangências e, 
para isso, foram realizadas apresentações 
sobre as atividades mais relevantes de cada 
PET. Além dessas apresentações, foi 
ministrada uma palestra sobre “Conflitos 
Religiosos: os bastidores das Guerras 
Santas”, e ao final tivemos um espaço para 
discussão sobre esse tipo de diversidade. 
Ainda dentro da programação do evento, 
foi exibido o filme “Hoje eu quero voltar 
sozinho” o qual retrata a deficiência visual 
e orientação sexual de um dos 
personagens. Para finalizarmos o evento, 
foi feita uma dinâmica de inclusão social 
para que as pessoas aprendessem um 
pouco mais sobre a dificuldade que os 
deficientes auditivos e surdos enfrentam. O 
evento teve início no dia 10 de outubro às 
8 h com o credenciamento dos grupos e 
término no dia 12 de outubro às 12 h, após 
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a dinâmica no Recanto das Cigarras da 
UFV.  

Objetivos 

Criar espaço para troca de experiências 
frente a toda diversidade que nos cerca 
como uma forma de avanço e evolução dos 
próprios grupos, para que pudéssemos 
aprender com as peculiaridades um do 
outro. Além disso, aproximar ainda mais 
os grupos PET de Biologia do estado de 
Minas Gerais, proporcionando uma 
oportunidade para conhecermos as formas 
de trabalho de cada um e aprender com as 
mesmas. Inclusive, nos permite ver as 
similaridades e diferenças das atividades 
realizadas por petianos da mesma área de 
trabalho e do mesmo estado. 

Metodologia 

No dia 10 de outubro às 8 horas deu-se o 
início do evento com o credenciamento, 
realizado na Casa do PET Biologia da 
UFV, n° 30, Vila Gianneti, dentro da 
Universidade Federal de Viçosa. No 
credenciamento foi feita a entrega de 
materiais para uso durante o evento, como 
bloquinhos para anotações, canetas, copos, 
tickets de alimentações - para que os 
participantes pudessem fazer as refeições 
no Restaurante Universitário (RU) da 
Universidade - etc. Às 13h30min foi feita, 
no Auditório do Departamento de 
Engenharia Florestal, a abertura do evento 
e as apresentações sobre as atividades 
desenvolvidas ao longo do ano por cada 
grupo PET. Após as apresentações, houve 
um espaço para o coffee break. Em 
seguida, foi realizada uma mesa redonda 
com três professores convidados da própria 
UFV, sendo eles Diogo Tourino, Raul 
Guedes e Vinicius Catão, para discussão 
sobre a tríade do Programa de Educação 

Tutorial, que consiste em atividades de 
Pesquisa, Ensino e Extensão. Essa mesa 
redonda foi pensada pelo grupo diante da 
dificuldade de classificar as atividades de 
acordo com os pilares do programa, sendo 
que às vezes uma mesma atividade pode 
ser encaixada em mais de uma área. Para 
encerrar as atividades do dia, às 21 h foi 
realizada uma Atividade Cultural, na Seção 
Sindical dos Docentes (ASPUV) da UFV, 
localizada na Vila Gianneti, n° 52. Essa 
atividade cultural teve um caráter 
integrador, visto que visava a aproximação 
entre os integrantes dos grupos PET. No 
dia seguinte, 11 de outubro, as atividades 
tiveram início também às 8 h com as 
apresentações de cada grupo sobre uma 
atividade desenvolvida e executada que 
estivesse relacionado ao tema diversidade. 
Houveram apresentações sobre atividades 
desenvolvidas com alunos da APAE de 
Viçosa pelo PET UFV; com o público que 
visita o Museu de Ciências Naturais de 
Belo Horizonte pelo PET-PUC Minas; com 
estudantes de uma escola para trabalhar as 
questões que abordam gênero e outros 
assuntos relacionados pelo PET UFU 
campus Pontal; com alunos de uma escola 
carente da cidade de Uberlândia, no qual 
foi trabalhada a questão da reciclagem e do 
reuso para construir instrumentos a partir 
do lixo pelo PET UFU campus Uberlândia. 
Ao final das apresentações foi servido o 
coffee break e retornamos ao auditório para 
assistir a palestra intitulada “Conflitos 
Religiosos: os bastidores das Guerras 
Santas” com a bolsista do PET UFV, 
Natália Benevenuto. Foi um momento 
bastante enriquecedor para todos os 
participantes, pois foi um espaço no qual 
as pessoas expuseram suas opiniões e 
puderam discutir sobre diversos 
acontecimentos que dizem respeito às 
diferenças religiosas e alguns dos reflexos 
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dessas diferenças. Ao final da palestra e da 
discussão, os participantes saíram para o 
almoço e retornaram às 13h30min para a 
realização das oficinas lúdicas de forró, 
teatro e artesanato. A oficina de forró foi 
realizada no saguão do Edifício Chotaro 
Shimoya, prédio da Biologia, e foi 
conduzida por dois ministrantes 
especializados em dança; a de teatro foi 
realizada no Auditório do Departamento de 
Economia Doméstica por um graduado em 
Ciências Sociais da UFV e a de artesanato 
foi realizada na casa do PET Biologia da 
UFV pela petiana Byanka e consistiu em 
ensinar aos interessados a arte de fazer 
filtro dos sonhos – ou apanhador de 
sonhos. Ao término das oficinas foi 
realizado o coffee break e logo em seguida 
foi exibido o filme “Hoje eu quero voltar 
sozinho” de Daniel Ribeiro, lançado em 
2014. A escolha do filme pela comissão 
organizadora foi baseada na ideia 
interessante que o filme transmite ao tratar 
as particularidades do protagonista de 
forma realista, trazendo para os 
telespectadores um pouco das dificuldades 
que pessoas com deficiência passam em 
determinados ambientes e o conflito na 
descoberta da sexualidade. Ao término do 
filme formou-se uma roda para que fosse 
possível conversar um pouco sobre a 
temática do filme, sob mediação de uma 
estudante de Ciências Sociais da UFV. Às 
19 h encerraram-se as atividades do 
segundo dia de evento. E, já no último dia, 
às 8 h foi feito um piquenique no Recanto 
das Cigarras e às 9 h teve início a dinâmica 
inclusiva que contou com a participação de 
outra estudante da UFV – mestranda em 
Entomologia e integrante do grupo 
BioLibras - que, para iniciar, trouxe 
algumas perguntas para que pudéssemos 
refletir um pouco sobre as dificuldades que 
os deficientes auditivos e surdos enfrentam 

e como eles são vistos pela sociedade. 
Além da parte reflexiva também foi 
ensinado aos participantes alguns sinais de 
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 
como “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, 
“palmas”, dentre outros. Para concretizar 
os sinais que foram ensinados, foi feita 
uma brincadeira, conhecida como “batata 
quente”, na qual uma caixinha passava-se 
de mão em mão e dentro dessa haviam 
várias palavras escritas. A caixa ia sendo 
passada ao som de alguma música e 
quando essa era interrompida a pessoa que 
estivesse com a caixa na mão fazia o sinal 
referente à palavra tirada. Foi um momento 
bem descontraído e enriquecedor, 
agregando bastante conhecimento acerca 
da comunicação dos surdos e mudos. A 
dinâmica teve fim às 11 h e em seguida foi 
tirada a foto oficial na escada lateral do 
Edifício Arthur Bernardes, localizado 
dentro da UFV, com todos os participantes 
e tutores. Após a foto deu-se o 
encerramento do evento. 

Resultados e Discussão 

Como resultado pôde-se verificar que 
todos os objetivos foram alcançados e que 
a grande maioria dos participantes ficou 
satisfeita com o evento, ressaltando o quão 
importante foi ter esse espaço agradável 
para discutir toda a diversidade que nos 
cerca. Também foi perceptível para os 
próprios petianos organizadores o quanto 
esse evento foi importante para o grupo e, 
inclusive, para cada petiano 
individualmente. O fato de depender de 
todos os integrantes trabalharem juntos, 
aproximou ainda mais o grupo e melhorou 
a relação entre todos. Os participantes 
comentaram que as atividades foram todas 
muito interessantes e também elogiaram 
muito a estrutura da Universidade Federal 
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de Viçosa. Com os objetivos finais 
concretizados, conseguimos melhorar o 
nosso entendimento sobre as atividades 
que contemplam cada pilar do programa e 
assim dividi-las de maneira mais correta 
em cada área. 

Conclusão 

Foi possível constatar que espaços como 
esse apesar de importantes, são poucos. Foi 
extremamente construtivo discutir sobre a 
diversidade em todos os seus níveis com 
pessoas de interesse comum e, além disso, 
foi fundamental perceber que existem 
muitas dificuldades pelas quais passam as 
pessoas com as mais variadas diferenças, 
mas que suas limitações não o impedem de 
viver uma vida normal, com toda plenitude 
e complexidade. Além de discutir a 
diversidade, nós também a vivenciamos e 
percebemos que mesmo dentro de grupos 
com características comuns, como entre os 
grupos PET da área de Biologia, nossas 
opiniões e vivências não são iguais, o que 
nos expõe a uma diversidade grandiosa e 
enriquecedora. 
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RESUMO 
 

O projeto Bioquímica na Mídia teve como objetivo a divulgação da ciência para o público leigo 
através de spots de rádio e televisão. Foi produzida uma série composta por 20 spots para rádio 
(CD) e com 15 spots para televisão (DVD), apresentada em box e acompanhada com uma cartilha 
descritiva, desenvolvida pelo PET Bioquímica/UFV em parceria com o Núcleo de Divulgação 
Científica da UFV. Os spots, com cerca de 2:30 minutos cada, tratam a ciência envolvida em temas 
do cotidiano. A produção desta coletânea de spots contou com a participação de professores do 
Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFV e foi veiculada no programa Espaço 
da Ciência pela Rádio Universitária FM e TV Viçosa. A série Bioquímica na Mídia atualmente 
sendo distribuída para escolas e meios de comunicação, de forma a oferecer ao educador uma 
ferramenta pedagógica para a difusão da ciência. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O meio de comunicação por escrita em papel foi por muito tempo o principal meio de divulgação 
de conhecimento, incluindo o conhecimento científico [1]. Não há dúvida que no contexto atual, 
com a maior interação da sociedade com as mídias digitais, muitas atividades consideradas como 
sendo de divulgação científica ganhem amplitudes jamais vistas [2]. Tendo em vista a progressão 
da globalização e do mundo digitalizado, os cientistas passam por uma diferente e inovadora forma 
de divulgar suas descobertas. Os meios digitais e midiáticos de divulgação científica propõem 
alcançar um público muito maior e heterogêneo, em comparação com outros meios. Pela 
importância da divulgação científica para a sociedade, não só o formato escrito vem sendo 
utilizado atualmente para a transmissão de conhecimento, mas principalmente outras abrangências 
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como a audiovisual. Através de uma parceria entre o PET-Bioquímica e o Núcleo de Divulgação 
Científica da Coordenadoria de Comunicação da UFV, a série Bioquímica na Mídia vem com a 
proposta de divulgar a ciência do cotidiano para o público leigo de forma objetiva e clara. Essa 
parceria tem como resultado a produção de spots para rádio e TV, que mostram como as técnicas 
e teorias relacionadas às áreas de bioquímica e biotecnologia estão presentes na vida do cidadão. 
O conteúdo abordado nos spots são assuntos presentes na vida cotidiana das pessoas, que 
apresentam uma difícil adaptação de linguagem (técnica para popular), o que torna ainda mais 
interessante a divulgação. Assim, em 2014 o PET-Bioquímica propôs a realização do presente 
projeto: “Bioquímica na Mídia: A Ciência do Cotidiano em Áudio e Vídeo”, cujo objetivo foi 
reunir todos os spots de rádio em um CD e todos os spots de televisão em DVD’s. Dessa forma, o 
material pode ser distribuído e transmitido por rádios e televisões de todo país, para atingir mais 
pessoas com as informações produzidas. É de interesse do grupo PET-Bioquímica distribuí-los 
também a professores que atuam em disciplinas de Ciências (Química, Biologia e Física) no 
Ensino Médio, para que eles possam ser utilizados como material didático. A acessibilidade de 
todo conteúdo desenvolvido nesse projeto é importante para aproximar a ciência bioquímica do 
público leigo, almejando assim a popularização da ciência. É uma forma de estimular o interesse 
pelo estudo de ciência básica nos jovens e também despertar esse interesse nas pessoas que não 
estão mais no ambiente escolar, uma vez que é mostrado como teorias propostas em livros 
explicam o funcionamento de coisas que estão presentes no dia a dia. 
 

OBJETIVO 
 

O objetivo desse projeto é oferecer ao educador uma ferramenta pedagógica para a difusão e 
popularização do conhecimento científico através da distribuição de spots para rádio e TV, 
contendo abordagens simples sobre temas e situações cotidianas que envolvam principalmente a 
bioquímica e a biotecnologia. 

METODOLOGIA 
 

Após a parceria entre o PET-Bioquímica e o Núcleo de Divulgação Científica da Coordenadoria 
de Comunicação da UFV, a série Bioquímica na Mídia se concretizou com a produção de 20 spots 
para rádio e de 15 spots para televisão, todos de curta duração (2:30 min. em média).  Para a seleção 
dos conteúdos midiáticos (spots) levou em consideração temas que aproximassem a ciência 
bioquímica do público leigo. Após as etapas de desenvolvimento e revisão, os spots foram 
veiculados no programa Espaço da Ciência pela Rádio Universitária FM e TV Viçosa. Para ampliar 
e consolidar o projeto citado, o “Bioquímica na mídia” teve a proposta de reunir todos os spots de 
rádio em um CD e os spots de vídeo em um DVD, sendo estes materiais apresentados na forma de 
uma coletânea contida em box, a ser distribuída para outras rádios e tvs. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Após a sua elaboração, concluiu-se a fase de gravação das mídias de reprodução e montagem das 
coletâneas em estojos (Figura 1), onde encontra-se também um folheto com todos os temas 
abordados em cada spot (Figura 2). A coletânea contempla o conhecimento científico de forma 
clara e próximo do cotidiano da sociedade, de forma a apresentar a ciência que existe por traz das 
atuais tecnologias e produtos disponibilizados para a sociedade. O acervo também está sendo 
utilizado na divulgação do curso de bacharelado em Bioquímica da UFV, difundindo a importância 
do pesquisador bioquímico para a sociedade. Espera-se que a partir disso seja possível realizar 
uma distribuição eficiente do material. Somado a isso, realizar oficinas com professores que 
poderão usar o conteúdo, onde possam ser feitas de forma dinâmica, realmente como um curso de 
capacitação e com o intuito de sugerir-lhes a melhor forma de trabalhar com o tema de forma 
atrativa, visando despertar sempre o interesse do aluno para com a bioquímica e a biotecnologia e 
suas aplicações em atividades rotineiras. O alcance esperado desse rico conteúdo presente nos 
boxers é amplo e será obtido por meio do sucesso da propagação do mesmo, em princípio nas 
regiões próximas a cidade de Viçosa e consequente disseminação por todo o país. Ao atingir um 
numeroso público, o objetivo de popularizar a ciência, associado a divulgação do curso de 
Bacharelado em Bioquímica será, por conseguinte alcançado. 
 

 
 

Fig.1. Capa do estojo da coletânea “Bioquímica na Mídia” 
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Fig.2. Temas abordados em cada spot, com indicativo se o mesmo está disponível em vídeo e/ou áudio.   
 
 

CONCLUSÃO 
 

A coletânea de spots vem ao encontro de resultados de pesquisas que mostram o grande interesse 
dos brasileiros pela ciência e tecnologia, mas cuja divulgação ainda é muito pouco ofertada nas 
mídias populares. Esperamos que estes spots possam servir com elemento motivador e 
incentivador para a formação de novos cientistas, como também, mostrar a sociedade a 
importância da pesquisa científica para o desenvolvimento econômico e social do país. 
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RESUMO 

 
Ensino, pesquisa e extensão são os 

pilares da formação acadêmica 
universitária, mas poucos programas 
acadêmicos tratam dessas três linhas 
concomitantemente. Neste artigo, 
apresentamos resultados da experiência do 
grupo PET Biotecnologias para a 
Sustentabilidade, ressaltando o impacto da 
experiência petiana na vida acadêmica e 
profissional dos envolvidos neste projeto. 
 
Palavras-Chave: Indissociabilidade 
ensino, extensão, pesquisa; PET-BioSus. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
  

A indissociabilidade existente entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão quando 
trabalhadas em conjunto tornam-se a base 
da educação e, agrega uma formação 
acadêmica diferencial aos alunos de 
graduação e pós-graduação, uma vez que, 
sua formação, não restrita aos aspectos 
técnicos e formais, visa também aspectos 
sociais e políticos, promovendo a 
conscientização crítica [1]. A relação entre 
os três quando bem articulada, conduz 
mudanças significativas nos processos de 
ensino eaprendizagem, fundamentando 
didática e pedagogicamente a formação 
profissional[2]. 

O Programa de Educação Tutorial 
(PET) é um programa do Governo Federal 
Brasileiro de estímulo à pesquisa, extensão 
e ensino, de forma interdisciplinar, ao nível 
de graduação [3]. O Programa possui como 
objetivo geral promover uma formação 

acadêmica ampla e de qualidade aos alunos 
envolvidos direta ou indiretamente com o 
mesmo, não apenas no âmbito acadêmico, 
mas também em caráter social [1]. O 
Programa baseia-sena compreensão e no 
trabalho da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão [4]. 

Atendendo às propostas do Programa 
de Educação Tutorial, o PET Biotecno-
logias para a Sustentabilidade (PET-
BioSus), foi fundado em dezembro de 
2010. Os projetos de pesquisa 
desenvolvidos pelo PET-BioSus, focam o 
desenvolvimento de biotecnologias 
sustentáveis, dividindo-se em quatro linhas 
de atuação: microalgas, uso de biocarvão 
como fertilizante, design e modelagem de 
biorreatores de pirólise e biodigestor 
anaeróbio de leito fixo. Essas linhas de 
pesquisa convergem para um sistema 
integrado de gerenciamento de resíduos, 
geração de energia e produção de 
biofertilizantes, que visamos implementar 
em comunidades isoladas e residências 
rurais, como principal atividade de 
extensão do programa. 

O grupo realiza ainda minicursos 
voltados para o enriquecimento de 
conceitos relacionados à área acadêmica 
dos petianos bem como realiza grupos de 
discussão com temas diversos, escolhidos 
pelos próprios alunos, relacionados tanto à 
área acadêmico-científica quanto a 
questões político-sociais. O grupo 
desenvolve o projeto de extensão “MEMS 
– Minha Escola Mais Sustentável”, cujo 
objetivo é a disseminação dos 
conhecimentos inerentes à 
sustentabilidade, adquiridos por meio das 
atividades realizadas pelo PET-BioSus, 
para alunos do Ensino Fundamental, 
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Médio e Especial do município de Ouro 
Branco (MG). 

Para a realização dessas atividades, o 
grupo PET-BioSus conta atualmente com 
um professor tutor, doze alunos bolsistas e 
dois alunos colaboradores – todos 
graduandos em engenharia.  

 O presente trabalho tem como 
proposta avaliar como o trabalho 
interdisciplinar, realizado no âmbito do 
grupo PET-BioSus, influenciou e 
influencia na formação e sucesso 
acadêmico dos atuais e ex-petianos. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem por objetivos 
discutir o impacto da participação em 
grupos PET na vida acadêmica e 
profissional dos envolvidos no projeto, 
focando nos resultados da análise de 
desempenho acadêmico e histórico 
profissional de egressos do grupo. Este 
trabalho também reforça as premissas 
utilizadas para a criação e a expansão do 
programa, demonstrando que o ambiente 
de trabalho e estudo, que mescla 
colaboração e a competitividade em um 
ambiente amigável, reflete de maneira 
salutar no desempenho dos petianos.  
 

3. METODOLOGIA 
 

Para o desenvolvimento deste 
trabalho,realizou-se pesquisa descritiva 
para a coleta de dados dos atuais e ex-
petianos. A pesquisa valeu-se de dados 
primários, coletados por meio de 
questionários eletrônicos, e os resultados 
divididos em dois grupos: voluntários e 
bolsistas. A pesquisa contou com a 
colaboração de 22petianos não-voluntários 
e 6 voluntários, além da revisão dos dados 
de todos os estudantes que passaram pelo 
grupo. 
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 

 

A pesquisa realizada mostrou que a 
evasão de alunos participantes do grupo 
PET - Biotecnologias para a 
Sustentabilidade foi significativamente 
menor que a observada em seus cursos de 
engenharia. Dentre os 49 alunos 
entrevistados que participaram do grupo 
PET-BioSus, houve apenas um caso de 
evasão do curso, representando 2,0 % de 
evasão dentre o universo dos petianos 
entrevistados. Comparando este valor à 
taxa de evasão comum aos graduandos que 
não participam de atividades como as 
propostas por um grupo PET, pode-se 
perceber que, o índice de evasão dentre os 
petianos chama atenção, visto que, quando 
comparado à taxa de evasão dos 
graduandos de engenharia no Brasil, que 
foi de aproximadamente 50%, em 2011, a 
porcentagem de petianos que evadiram do 
curso é praticamente insignificante [5]. 

Além da redução do índice de 
evasão, a pesquisa entre os petianos 
apontou que sua participação no PET 
estimulou suas chances de sucesso em 
processos seletivos para programas de 
intercâmbio e de pós-graduação. Dos 
estudantes egresso entrevistados, 75% 
participam ou participaram de algum tipo 
intercâmbio, enquanto 25% dedicam-se 
atualmente a algum curso de pós-
graduação, como mestrado. 

A participação no grupo PET 
também influenciou positivamente o 
rendimento acadêmico dos petianos.  

Pela figura 1, pode-se constatar que 
metade dos petianos entrevistados já 
haviam sido reprovados em alguma 
disciplina da graduação antes do ingresso 
no grupo, descontando-se aqueles que 
entraram no primeiro semestre da 
graduação. Em contrapartida 86% dos 
mesmos entrevistados não tiveram 
reprovações em nenhuma disciplina da 
graduação após ingressarem no programa. 
Vale ressaltar que a pesquisa contou 
também com petianos egressos, ou seja, 
mesmo após serem desvinculados do PET, 
o índice de reprovação dos mesmos foi 
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drasticamente inferior que seus colegas não 
- petianos. 

 

 
Figura1: Índices de Reprovação dos Petianos 

analisados antes e após ingresso no grupo PET-
BioSus. 

 
Além da redução no número de 

reprovações após o ingresso no PET, o 
indicador que mede o desempenho dos 
alunos da UFSJ, coeficiente de rendimento 
(CR), aumentou em 55% para os bolsistas 
entrevistados após seu ingresso no 
programa, como percebe-se na Figura 2, 
ressaltando a contribuição positiva da 
participação no Grupo PET no rendimento 
acadêmico do Petiano. 

 

 
Figura 2: Índices do coeficiente de rendimento dos 

petianos após ingresso no grupo PET-BioSus. 
 

Os dados obtidos, proporcionam 
indícios de que os alunos são beneficiados 
com a metodologia de estudos do 
programa PET. Estudos mais aprofundados 
e de mais longo prazo devem ser realizados 
para se estabelecerem correlações que 
fortaleçam a hipótese de causalidade, aqui 
indicada, de forma que os impactos aqui 
relatados possam ser replicados para um 
público maior em cursos de graduação, 
inclusive em áreas diversas das 
engenharias. 
 

Este trabalho conta com financiamento do 
Ministério da Educação (MEC-FNDE) e 
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 
Gerais - FAPEMIG. 

 
5. CONCLUSÕES 

 
Neste artigo, apresentamos resultados 

preliminares da experiência do grupo PET 
Biotecnologias para a Sustentabilidade, 
ressaltando o impacto da experiência 
petiana na vida acadêmica e profissional 
dos envolvidos neste projeto. Nossos 
resultados reforçam as premissas utilizadas 
para justificar a criação e a expansão do 
programa, mostrando que o ambiente de 
trabalho e estudo, que mescla colaboração 
e a competitividade em um ambiente 
amigável, reflete de maneira salutar no 
desempenho dos petianos, proporcionando 
aumento do rendimento acadêmico, melhor 
conhecimento de sua área de formação e 
drástica redução da evasão, um dos 
maiores desafios para grande parte dos 
cursos de Engenharia em nosso país. Esses 
resultados indicam que o impacto da 
participação em grupos PET deve ser 
estudado de maneira mais completa, 
visando a expansão do programa e 
extrapolação deste modelo para outros 
programas de incentivo a excelência 
discente, inclusive em escolas do Ensino 
Médio. 
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RESUMO 

 
O projeto “Minha Escola Mais 

Sustentável – MEMS”, realizado 
anualmente pelo PET Biotecnologias para 
a Sustentabilidade, visa a construção de 
conhecimentos a cerca da sustentabilidade 
e responsabilidade social para alunos do 
Ensino Fundamental, Médio e Especial do 
município de Ouro Branco (MG), através 
de um modelo pedagógico que estimule a 
criatividade e o pensamento crítico. 
 
Palavras-Chaves: Sustentabilidade; 
educação ambiental; extensão. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A questão ambiental tem sido tema 

de debates internacionais, como durante as 
conferências da Organização das Nações 
Unidas – ONU.  A necessidade de revisar a 
relação homem-ambiente tem ganhado 
atenção dos governantes, da iniciativa 
privada, da comunidade científica, da 
mídia e da sociedade civil [1]. 

Como alternativa para o 
desenvolvimento do planeta sem a 
erradicação de seus recursos, torna-se 
necessária a mudança na forma como o ser 
humano interage com o planeta e seus 
ecossistemas, que não só representa uma 
questão ambiental, energética, econômica e 
social. Cabe destacar que a educação 
ambiental assume cada vez mais uma 
função transformadora, na qual a co-
responsabilização dos indivíduos torna-se 
um objetivo essencial para promover um 
novo tipo de desenvolvimento – 
desenvolvimento sustentável [2]. 

O projeto “Minha Escola Mais 
Sustentável” visa reavaliar e estimular 
conceitos fora da educação ambiental 

tradicional que simplifica e reduz a 
complexidade dos processos, inibindo o 
pensamento holístico e sistêmico [3]. O 
projeto também visa o desenvolvimento 
sustentável a partir da cidadania, através da 
difusão do conhecimento e a 
conscientização acerca dos problemas 
ambientais, procurando-se construir uma 
educação problematizadora [4], 
esclarecendo ao educando seu papel no 
mundo e levando-o a perceber 
conscientemente o sistema econômico-
produtivo e sua pressão sobre o ambiente e 
a sociedade. Para Cury (2003)[5] educar é 
provocar a inteligência, é a arte dos 
desafios, sendo assim, o processo 
educacional deve se apropriar de meios 
que estimulem o questionamento, pois 
através da exposição interrogada formam-
se pensadores, e não repetidores de 
informações. Como complemento à técnica 
de exposição interrogada, ou seja, 
questionar criativamente o conhecimento 
que se expõe, é estimular a curiosidade, o 
desejo e a vontade de saber, é estimular o 
aluno a se perguntar, pois, quando uma 
pessoa deixa de perguntar, ela deixa de 
aprender e de se desenvolver enquanto 
indivíduo e cidadão [5]. 

A iniciativa de projetos de extensão, 
voltados para a educação ambiental são 
importantes ferramentas de estímulo a 
novas práticas pedagógicas de suprimento 
das modernas demandas imposta sobre a 
educação tradicional, em que se coloca o 
aluno em papel irrelevante na elaboração e 
aquisição do conhecimento [6]. 
Concomitantemente, esses projetos quando 
realizados por alunos de graduação 
desenvolvem senso de responsabilidade 
social, promove a cidadania, cultiva a 
solidariedade, expande a capacidade de 
trabalhar em equipe e trabalha temas 
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transversais - como educação para os 
direitos humanos, educação para a paz, 
educação para a saúde [5]. 
 

2. OBJETIVOS 
 
O projeto “Minha Escola Mais 

Sustentável – MEMS” tem por objetivos: 
- Estimular o pensamento crítico, criativo e 
sintonizado a respeito da situação 
socioambiental do planeta. 
- Despertar a criatividade para propor 
soluções para os problemas ambientais do 
próprio contexto dos alunos. 
- Abranger o conceito de desenvolvimento 
sustentável por meio da criatividade, 
divisão de tarefas e responsabilidade 
social, como forma de transformação da 
sociedade. 
- Colocar os petianos na posição de 
difusores do conhecimento e desenvolver 
responsabilidade social. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 

 A fim de atender aos propósitos do 
projeto, criou-se uma metodologia voltada 
para o entendimento do conceito de 
desenvolvimento sustentável mediante a 
exposição dos problemas socioambientais 
da atualidade e sua correlação com os 
impactos ambientais promovidos pelas 
atividades humanas. A metodologia 
utilizada buscou aproximar-se do modelo 
em que a aprendizagem se dá na sequência 
inversa ao que ocorre no ensino 
tradicional: o exercício antecede a 
discussão de conceitos e conteúdos [7]. 

 O projeto foi realizado em quatro 
escolas públicas no município de Ouro 
Branco, contemplando aproximadamente 
120 alunos. As escolas participantes foram:  
x Escola Estadual Levindo Costa 

Carvalho  
x Colégio Municipal Pio XII  
x Escola Municipal Livremente  
x Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Ouro Branco. 

Em cada escola realizaram-se 
atividades direcionadas para a faixa etária 
e com a especificidade dos alunos. Dentre 
essas atividades, incluímos palestras, 
dinâmicas em grupo, testes individuais, 
jogos educativos, elaboração de redações e 
plantio de árvores. Essas atividades visam 
estimular a criatividade na solução de 
problemas, o senso crítico, bem como 
desenvolver a capacidade de trabalhar em 
grupo e de se formar opiniões acerca dos 
problemas ambientais, suas consequências 
e propor soluções. Ao fim das atividades 
realizaram-se discussões de avaliação das 
mesmas, visando o melhoramento contínuo 
do projeto. 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
  
Para focar na educação problema-

tizadora [4], as atividades se organizaram 
em torno da visão do mundo dos 
educandos, negando-se o ato de transferir, 
narrar ou transmitir conhecimentos aos 
pacientes educandos, o que estimulou uma 
posição crítica dos alunos sobre sua 
própria realidade. Concomitantemente ao 
aumento do nível da crítica dos alunos, 
houve também um maior entendimento 
sobre a abrangência do desenvolvimento 
sustentável, que vai muito além do meio 
ambiente. Dessa forma, o ambiente criado 
pelas atividades potencializa o surgimento 
de cidadãos ativos e mais responsáveis. 

A potencial contribuição para 
surgimento desses cidadãos também foi 
propiciado pelas atividades em grupo e 
pela apresentação de problemas 
interdisciplinares, onde os alunos tinham 
que identificar o que já sabia sobre o tema, 
o que não sabiam e desenvolverem uma 
estratégia de mitigação desses problemas. 
Dessa forma, o modelo foge do modelo de 
educação “bancário”, em que, segundo 
Becker (1997)[8], os alunos são obrigados a 
cumprir ordens, transformando-se em 
autômatos. Mantendo estáticas as posições 
educador e do educando, tal educação 
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domesticadora refina o individualismo e 
rechaça o companheirismo. 

 

 
Figura 1: Foto dos petianos com os alunos 
participantes do projeto MEMS, na Escola 
Estadual Levindo Costa Carvalho, 1° ano 

do Ensino Médio. 
 

 
Figura 2: Alunos participantes no 

plantio de árvores, Colégio Municipal 
Pio XII - 6° ano do Ensino 

Fundamental. 
 

 

Figura 3: Alunos apresentando seu 
trabalho sobre os problemas ambientais 

causados pelo lixo,Escola Municipal 
Livremente - 6° ano do Ensino 

Fundamental. 
 

 
Figura 4: Petianos com os alunos da Escola APAE 

Ouro Branco. 
 

 
A consciência ambiental vai além 

dos atos individuais, que são essenciais no 
processo de co-responsabilização, mas 
integram o educando a um contexto maior, 
que o integram à cultura e à sociedade, e 
ao fazê-lo ele se torna capaz de modificá-
lo. O processo deve ocorrer sem diminuir o 
valor de atividades individuais, o que é 
enfatizado durante o plantio de árvores e 
nas atividades que visam o estímulo ao 
consumo consciente e ao apoio a projetos 
de reciclagem. 

Os petianos também foram 
beneficiados pelas atividades, uma vez que 
o educador, sendo aquele que não apenas 
educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando. 
Dessa forma, ficou evidente não só o 
ganho pessoal dos petianos no momento 
em que foram elogiados pela escola e pelo 
afeto recebido pelos alunos. Também, ao 
serem inseridos em um contexto diferente, 
em conhecer tantas experiências diferentes 
e tantas visões de mundo, não só a 
responsabilidade social desenvolveu-se, 
mas a solidariedade e o trabalho em equipe 
bem como a união e profissionalismo do 
grupo. 

É a partir da capacidade de 
aprender com o outro que uma sociedade 
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torna-se capaz de superar impasses e 
promover hábitos e comportamentos 
sustentáveis. Essas capacidades podem ser 
fortalecidas por meio de ambientes 
educativos que estimulem jovens e 
crianças a assumirem práticas e 
comportamentos inspirados em valores 
como amizade, respeito, liberdade, paz e 
cooperação, justificando a mudança do 
conceito de educação ambiental para o 
convencionou chamar de “educação para a 
sustentabilidade” [9]. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

O projeto “Minha Escola Mais 
Sustentável” explora uma alternativa ao 
ensino de conceitos de sustentabilidade 
pelo modelo educacional tradicional, pois 
não se avalia apenas em produtos finais 
(como em testes), mas acompanha-se todo 
o processo construtivo do educando. 
Mesmo o MEMS sendo de pouca duração, 
este projeto pode oferecer uma nova 
perspectiva aos educandos, tornando-os 
mais críticos, conscientes de seu papel 
transformador, criativos e socialmente 
responsáveis. Aos alunos do grupo PET 
reservou-se a experiência de serem 
educadores, de se enxergarem também 
como agentes transformadores e sua 
responsabilidade social quanto futuros 
profissionais. 
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RESUMO 
 

Foi promovido um debate político entre 
os candidatos à diretoria da ESALQ-USP no 
ano de 2014. Os candidatos foram 
identificados através de normas pré-
estabelecidas, considerando o domínio 
público das suas plataformas de governo. 
Foi convidada toda a comunidade escolar 
para participação do evento, sendo 
divulgado por meio de diferentes mídias. O 
evento contribuiu diretamente para a 
transparência do processo eleitoral. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O processo democrático prevê que a 

decisão do voto seja livre e a escolha 
determinada pelo conhecimento das 
propostas apresentadas pelos candidatos aos 
cargos. Uma das ferramentas mais utilizadas 
nos países democráticos, sejam para 
eleições presidenciais ou distritais, é o 
debate político. 

Este instrumento de conhecimento dos 
candidatos pode apresentar diferentes regras 
e formas, permitindo o embate direto entre 
os candidatos ou a interação com seus 
eleitores. 

Independentemente do formato adotado, 
o debate político tem um caráter único, o de 

expor de forma imparcial as propostas de 
cada candidato facilitando a decisão de voto 
dos eleitores. 

Entretanto, embora apregoe a 
democracia, no âmbito da Universidade 
muitas das eleições são realizadas sem uma 
clara exposição dos propósitos e projetos 
dos candidatos aos cargos mais elevados. 

Na Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” da Universidade de São Paulo, 
ESALQ-USP, a escolha de um novo diretor 
ocorre a cada quatro anos, através de um 
processo eleitoral colegial, onde apenas os 
membros de um colegiado possuem o 
direito de voto. Este processo marginaliza 
grande parte da comunidade universitária, 
deixando-a alheia às plataformas e projetos 
de gestão dos candidatos. 

Na tentativa de promover um processo 
eleitoral mais democrático e transparente à 
diretoria da ESALQ-USP, o PET-
Biotecnologia Agrícola organizou um 
debate político público entre os candidatos. 
Este evento permitiu, pela primeira vez na 
história desta Escola, uma exposição aberta 
ao público dos planos dos candidatos à 
diretoria. 

2. OBJETIVO 

Promover uma maior transparência ao 
processo eleitoral à diretoria da ESALQ-
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USP, através de um debate político entre os 
candidatos. 

3. METODOLOGIA 

 
Das regras para a participação dos 

candidatos – foi estabelecido que seriam 
considerados candidatos todos aqueles 
professores que se manifestassem 
publicamente e de forma documentada 
oficialmente, até data pré-definida. Um dos 
requisitos era que o candidato apresentasse 
uma plataforma de governo bem 
estruturada, de domínio público e acessível. 

Da convocação dos candidatos – após 
pesquisas para identificação dos candidatos, 
foi realizado um check-list para verificar se 
os mesmos atendiam as normas pré-
estabelecidas. Feita a verificação, os 
candidatos foram convidados oficialmente a 
participarem do Debate, por meio de um 
ofício entregue pessoalmente. 

Da estrutura do debate – o modelo 
escolhido foi o de interação com o público. 

Das regras do debate – no início do 
evento foram distribuídas filipetas de papel 
para que os interessados encaminhassem 
suas perguntas aos candidatos. No início do 
evento cada candidato dispôs de 5 minutos 
para fazer uma explanação geral sobre as 
suas pretensões à candidatura. Em seguida, 
foram sorteadas perguntas feitas pelo 
público, definindo a ordem de candidatos 
para responder por sorteio. Os candidatos à 
vice-diretoria somente tiveram direito a 
palavra mediante indicação do candidato à 
diretoria. O público não pôde interferir 
diretamente no debate. Ao final do evento, 
cada candidato dispôs de 5 minutos para 
suas considerações finais. 
Da divulgação do debate – cada candidato 
disponibilizou seu plano de governo em 
documento digital, com a devida 
autorização para divulgação pública, pelas 
ferramentas oficiais do evento. Foi criado 
um evento no Facebook, onde estes 
arquivos foram disponibilizados ao público. 
Além das mídias virtuais, foram utilizados 

folders de divulgação e convites oficiais a 
toda comunidade através da Assessoria de 
Comunicação da ESALQ-USP. 
O debate foi aberto à toda a comunidade. 
 
 

Figura 1. Integrantes PET com os 
respectivos candidatos à diretoria e vice-
diretoria da ESALQ-USP. 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
 
O evento ocorreu no dia 30 de outubro de 

2014, com uma antecedência de 3 semanas 
ao processo eleitoral. Compareceram ao 
evento estudantes de graduação e pós-
graduação, pós-doutores, professores e 
servidores não docentes, totalizando cerca 
de 130 participantes. Houve a participação 
de pessoas não ligadas a instituição, 
demonstrando que o processo de elaboração 
e divulgação do evento foi aberto e 
democrático a todos os interessados. Dos 
professores identificados como candidatos à 
diretoria da ESALQ-USP, dois cumpriram 
integralmente às regras estabelecidas para o 
debate e um não foi contemplado por não 
disponibilizar publicamente sua plataforma 
de governo dentro do período pré-
estabelecido. O debate teve duração de 1 
hora e 45 minutos, quinze minutos a mais 
que o planejado, porém a plateia 
permaneceu até o fim. Os candidatos 
expuseram de forma clara e objetiva seus 
planos de governo, de acordo com as 
perguntas elaboradas pela plateia. Não foi 
registrado qualquer incidente. Avaliações 

110



pós-debate demonstraram que os 
participantes ficaram satisfeitos com o 
evento e que este contribuiu para a escolha 
de voto. Notou-se também que a 
comunidade se sentiu mais integrada e 
participativa ao processo eleitoral, embora 
considerem que mudanças sejam 
necessárias. Após o evento, outras 
iniciativas de mesma natureza foram 
organizadas por entidades acadêmicas. 

5. CONCLUSÃO 
 
O debate político mostrou-se uma 

ferramenta de inserção democrática no 
processo eleitoral à diretoria da instituição. 
A comunidade teve participação ativa neste 
evento, com questionamentos e 
esclarecimentos às suas dúvidas e anseios. 

Nas urnas o candidato indicado à 
diretoria da ESALQ-USP foi o Professor 
Doutor Luiz Gustavo Nussio, do 
Departamento de Zootecnia. 
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RESUMO 

 
Os minicursos que oferecem aos alunos 

de graduação conhecimentos necessários 
para diversas disciplinas, são ministrados 
por petianos sob a supervisão do tutor. Há 
também uma colaboração com o Prof. Dr. 
Roni Mendes, o minicurso sobre educação 
financeira. Este último é aberto também 
para a comunidade. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
A necessidade de oferecer aos alunos de 

graduação conhecimentos necessários para 
diversas disciplinas, sendo eles, método dos 
mínimos quadrados (MMQ), propagação de 
erros e uso básico de planilhas eletrônicas e 
apresentação de algumas ferramentas 
computacionais, motivaram a criação de 
minicursos ministrados por petianos sob a 
supervisão do tutor. Foram criados então 
dois minicursos: 

1. Incertezas e propagações de erros. 
2. Básico sobre planilhas eletrônicas 

e algumas ferramentas 
computacionais. 

Além dos minicursos voltados à 
graduação, há também um terceiro 
minicurso, sobre educação financeira, o qual 
é uma excelente oportunidade para alunos 
adquirirem conhecimentos sobre 
investimentos. Neste último, que também é 
aberto à comunidade, o PET colabora com a 
divulgação e eventual suporte durante as 
aulas. Tal ajuda é dada ao colaborador do 
PET, Prof. Dr. Roni Mendes, idealizador 
deste minicurso. 

 
2. OBJETIVOS 

Complementar a formação dos alunos da 
UNIFAL-MG com conteúdo de utilização 
em unidades curriculares da graduação, bem 
como conhecimentos de grande valia para o 
mercado profissional e formação pessoal. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Os minicursos 1 e 2 tem duração de 4 

encontros semanais (1 mês). O minicurso 
sobre educação financeira tem duração de 6 
encontros semanais (1 mês e meio). Eles são 
realizados na Universidade Federal de 
Alfenas, campus de Poços de Caldas-MG no 
período da tarde, visando atender aos alunos 
do turno integral, bem como do noturno. Ao 
final, se faz um questionário para 
recebermos o feedback dos participantes, 
saber o que eles acharam do curso e se é 
possível melhorá-lo para edições futuras. A 
ementa de cada minicurso está descrita nos 
itens a seguir: 

 
3.1. Incertezas e Propagações de 

erros. 
a) Incertezas: objetivos da teoria dos 

erros; formas de indicar a incerteza; 
intervalo de confiança; Interpretação 
da incerteza padrão; Limite de erro 
(Distribuição gaussiana; Outras 
distribuições e regra prática) [2]. 

b) Algarismos significativos: Incerteza 
padrão experimental; conceito de 
algarismo significativo; Algarismos 
significativos na grandeza; 
Arredondamento de números; 
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Formas de indicar a incerteza 
padrão; Grandezas sem indicação de 
incertezas [2]. 

c) Valor médio e desvio padrão: 
Valor médio verdadeiro; Desvio 
padrão para n medições; Desvio 
padrão no valor médio; Desvio 
padrão experimental; Limite de erro 
estatístico; Incerteza estatística para 
menos de 20 repetições (distribuição 
t de Student); A incerteza padrão; 
Incerteza sistemática residual; 
Incertezas relativas [2]. 

d) Propagação de incertezas: Fórmula 
de propagação de incertezas; 
Algumas formas de propagação; 
Dedução da fórmula de propagação; 
Covariância; Correlação [2]. 

e) Método dos mínimos quadrados: 
Dedução do método; Melhor 
aproximação em n medições; Média 
para n medições idênticas [2]. 

 
3.2. Básico sobre planilhas eletrônicas 

e algumas ferramentas 
computacionais. 

a) Planilhas eletrônicas: O que são? 
Em que momento utilizá-las? O que 
se pode fazer com elas? Como 
inserir e editar dados? Quais são os 
cálculos básicos que resolvem quase 
qualquer problema? [1]. 

b) Método dos Mínimos Quadrados 
(MMQ): Programar o MMQ uma 
planilha eletrônica [2]. 

c) Exercícios Complementares: 
Criação de Gráficos, validação de 
dados, criação de listas, gravação de 
rotinas (macros) [1]. 

d) Outras ferramentas: Apresentação 
de outras ferramentas 
computacionais, como calculadoras 
online gratuitas e afins, que podem 
ser muito úteis na hora de resolver 
problemas e criar relatórios. 
Apresentação de plataformas de 
criação e edição de documentos 
online para facilitação na elaboração 
de trabalhos em grupo. Aproveitar o 
recurso de verificação automática de 

ortografia em editores de texto para 
escrever equações de forma mais 
simplificada quando for o caso [1]. 
 

3.3. Educação Financeira 
a) Matemática financeira 
b) Financiamento 
c) Investimento em Renda Fixa 
d) Investimento em Imóveis 
e) Investimento em Ouro e Dólar 
f) Investimento em Ações 
g) Investimento em Opções 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Ao final dos minicursos, os participantes 

são convidados a responder um questionário 
para avaliarmos o que eles acharam dos 
cursos. Segue tabela com uma pequena 
amostra das respostas coletadas em todos os 
cursos: 

 
Tabela 1: Questionário qualitativo para avaliação do 
curso e amostra de respostas. 

1-O evento 
atingiu suas 
expectativas

? 

2-Quais foram os 
pontos positivos 

do evento? 

3-Quais 
foram os 
pontos 

negativos 
do 

evento? 

4-Sugestão 
ou crítica, 
por favor, 
descreva 
abaixo: 

Foi além das 
expectativas. 

Interação entre os 
alunos, fácil 

interação com o 
ministrante, 

domínio do tema 
pelo ministrante. 

Não 
houveram 

pontos 
negativos. 

Mais cursos 
como esse. 

Atingiu 
minhas 

expectativas. 

Desenvolvimentos 
de conteúdos que 
são utilizados na 

faculdade. 

O curso 
poderia 

ser maior. 

Tenha mais 
aulas desse 
curso. Foi 

muito 
produtivo e 

esclarecedor!

Sim. Aula muito bem 
dada e explicada. Nenhum Sem crítica 

Sim, muito 
bom o curso. 

O conteúdo foi 
passado de forma 

clara para um 
eficiente 

aprendizado. 

Talvez o 
curto 
prazo 

Maior 
duração do 

curso. 

Sim. 

O tema do curso 
foi muito bem 

escolhido, pois são 
assuntos que 

geram dúvidas. 

O horário 
do curso. Sem crítica 

Sim. 

Através de uma 
linguagem simples 

o conteúdo foi 
transmitido 
claramente. 

Não 
houveram 

pontos 
negativos. 

Ser um 
pouco mais 
dinâmico, 

intercalando 
exercícios e 
explicações. 
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5. CONCLUSÃO 
 
Com base nas respostas recolhidas pelos 

participantes dos minicursos pode-se 
concluir que o PET-Ciência ajuda no 
desenvolvimento dos alunos de graduação 
ao promover ou dar suporte a tais projetos, 
uma vez que, em suma, todos os 
participantes elogiam os cursos ministrados 
e o conteúdo dos mesmos. Além disso, ao 
colaborar com a oferta do curso sobre 
educação financeira, o PET-Ciência auxilia 
toda a comunidade a contribuir para a 
poupança interna do pai, e aumentar a 
rentabilidades de seu patrimônio pessoal. 
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RESUMO 
 
 Este projeto abrange palestras 

ministradas pelos petianos do Grupo PET 
Ciência para os alunos de ensino médio de 
escolas públicas. As apresentações são 
explicativas e motivacionais, abordando 
temas relacionados às universidades, áreas 
do conhecimento e formas de acesso e 
permanência. Estas acontecem sempre na 
própria escola. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Desde o seu nascimento, o ser humano 

fica exposto aos acontecimentos e situações 
do meio no qual está incluído, isto faz com 
que este se adapte, moldando assim a sua 
personalidade [1]. É um direito do ser 
humano ser assegurado, desde o seu 
nascimento, condições míninas que o 
tornem úteis para a sociedade; logo receber 
os benefícios que esta possa ofertar também 
está nos seus direitos [1]. Um dos direitos 
humanos fundamentais é a educação, pois é 
através dela que a pessoa passa a usar de 
forma mais conveniente sua inteligência [1]. 
O que acontece na realidade é que, com a 
grande diferença social existente, parte das 
pessoas não têm completo acesso a este 
direito, seja por falta de oportunidade ou por 
desconher as mesmas. Neste âmbito os 
jovens estudantes de escolas públicas são os  
mais afetados. No Brasil vários projetos 
estão em vigor para aumentar o número de 
estudantes de escolas públicas no ensino 

superior com o auxílio de programas 
específicos de financiamento e de inclusão 
[2]. Visando ajudar a situação atual dos 
jovens estudantes de escolas públicas da 
região de Poços de Caldas-MG, o projeto 
PET Incentiva consiste em levar 
informações sobre a Universidade, cursos, e 
meios de acesso e permanência na mesma, a 
fim de incentivá-los ao ingresso à 
Universidade.  

 
2. OBJETIVOS 

x Disseminar dentre os estudantes de 
Ensino Médio da Rede Pública as reais 
possibilidades disponíveis de ingresso e 
permanência dentro dos diferentes tipos de 
Universidade; 

x  Divulgar a Universidade Federal de 
Alfenas e especificamente os cursos 
ofertados no campus Poços de Caldas; 

x Criar parcerias com escolas públicas 
para futuras participações em outros 
projetos do PET Ciência; 

x Divulgar o grupo PET Ciência 
mostrando os trabalhos desenvolvidos, a 
rotina dos petianos, bem como seus 
respectivos deveres e mostrar a importância 
do grupo PET na contribuição não só 
acadêmica, mas também pessoal para cada 
integrante do grupo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O projeto inicia-se com o contato 

realizado entre os petianos e a escola, que 
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normalmente é uma escola pelo qual um 
integrante do PET Ciência estudou antes do 
ingresso na Universidade. Definidas data e 
duração, alguns petianos deslocam-se até o 
local munidos de banners, panfletos e 
apresentação digital. 

A fim de instigar a participação dos 
alunos, a apresentação ocorre de maneira 
dinâmica, com o intuito de não ser uma 
palestra e sim uma conversa entre os 
envolvidos. Ao término de cada 
apresentação ocorre a distribuição de 
brindes aos alunos mais participativos. 

 Os temas abordados são: Universidade, 
Ingresso na Universidade, Cursos, 
Programas de Apoio e Permanência e 
Mercado de Trabalho. Além de falar um 
pouco sobre o dia-a-dia de um 
Universitário, com relação ao aprendizado e 
dificuldades encontrados fora da sala de 
aula. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Inicialmente os alunos mostram-se livres 

de expectativas de ingresso a qualquer tipo 
de Universidade. Ao decorrer das 
apresentações a interação dos alunos 
aumenta, os mesmos tiram dúvidas sobre o 
dia-a-dia de um universitário, sobre o que 
cada profissional estuda e executa após o 
término do período da graduação. Algumas 
dúvidas relacionadas aos cursos ofertados 
no campus Poços de Caldas da UNIFAL-
MG chamaram a atenção do grupo, tais 
como: o que um Engenheiro Químico faz 
em uma indústria? Ele trabalha em 
laboratório? Qual a diferença entre um 
Engenheiro Químico e um Químico? Para 
ser um Engenheiro de Minas, eu preciso 
trabalhar dentro de uma mina? Um 
Engenheiro Ambiental trabalha com o que? 
Perguntas estas que muitos alunos 
ingressam nos cursos sem saber as 
respostas, e ainda quando são capazes de 
responder decidem que não estão no curso 
certo e abandonam o mesmo.  

Despertar este interesse nos cursos, e em 
suas aplicações, instigou os alunos a 
pesquisarem melhor sobre o que desejam 
cursar e realizarem melhores escolhas. 
Evitando, ou diminuindo, o desgaste 
proporcionado pela escolhas de cursos 
errados, sem saber ao certo o que se irá 
estudar. 

Interesse despertado em seguir os 
estudos, surgiram as dúvidas referentes ao 
custo de vida de um estudante. Tais 
informações, assim como conhecer o curso, 
são de extrema importância visto que uma 
pequena parcela dos estudantes de ensino 
médio conhecem a real rotina financeira de 
um estudante universitário. Muitos alunos 
acreditam que a única diferença entre 
Universidades Federais e Particulares está 
no pagamento das mensalidades nesta. E 
esquecem de associar os demais custos 
como alimentação, moradia e transporte. 
Todos estes aspectos são mostrados aos 
estudantes e bem como as possibilidades de 
se conseguir bolsas e auxílios dentro de 
Universidades Federais, como, por exemplo, 
auxílios alimentação e moradia ou bolsas de 
iniciação científica, PET ou monitoria.  

A abordagem destes tópicos, associada 
ao fato de petianos terem passado pelas 
mesmas cadeiras que eles durante o ensino 
médio, cria de maneira  acentuada, 
incentivos para que os estudandes queiram 
ingressar num curso superior. Iniciando 
assim uma identidade com relação a 
Universidade. 

Ao término das apresentações um 
recebemos um feedback dos alunos, dentre 
eles: “O evento além de esclarecer minhas 
dúvidas, ainda trouxe informações sobre o 
que acontece dentro das Universidades e os 
benefícios que podemos ter”; “Os 
palestrantes incentivaram a gente a estudar 
mais e nos mostraram que se nos 
esforçarmos, conseguimos entrar em uma 
Universidade Federal”. Houveram casos em 
em que os alunos partcipantes do PET 
Incentiva ficaram tão empolgados, que 
organizaram-se para conhecer o campus 
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Poços de Caldas da UNIFAL-MG, 
participando de um outro projeto que o 
grupo PET Ciência executa (Um dia na 
UNIFAL). 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A partir dos resultados observa-se que a 

divulgação da UNIFAL-MG, do grupo PET 
Ciência, bem como de suas atividades 
proporciona um incentivo maior aos 
Estudantes de Ensino Médio da rede 
Pública. Logo as informações sobre ingresso 
e permanência foram disseminadas 
satisfatoriamente. 
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CONVIVA

DANTAS, Luana M.; ROCHA, Ricardo P.

Grupo PET – Ciência, Tecnologia e Inovação – Universidade Federal do ABC

Resumo:  O  projeto  CONVIVA  visava  encontrar  meios  para  planejar,  implementar  e
complementar áreas de convivência nos câmpus da UFABC, levando em consideração tanto
intervenções permanentes como aquelas que seriam provisórias ou sazonais, para ambientes
externos  e  internos  das  dependências  da  universidade.  Desta  forma,  o  grupo  PET-CTI
(Ciência, Tecnologia e Inovação) participou e colaborou com o CONVIVA, seja nas etapas de
oficinas ou da mostra com as possíveis modificações.

1- Introdução

Com o  objetivo  de  buscar  formas
para  aprimorar  e/ou  criar  novas  áreas  de
convivência  dentro  da UFABC, o projeto
CONVIVA  teve  início  em  setembro  de
2014,  partindo  de  uma  apresentação
realizada  nos  dois  câmpus  da  UFABC
(Santo  André  e  São  Bernardo),  na  qual
foram  apresentadas  as  ideias  que
sustentavam  o  projeto,  para  que  fosse
devidamente  apresentado  à  comunidade
acadêmica.  Após  esse  evento,  os
responsáveis pelo projeto disponibilizaram
um questionário eletrônico no qual alunos,
professores  e  técnicos  administrativos
puderam expor sua opinião a respeito das
necessidades por espaços de convivências
e gerou um banco de dados que guiou a
etapa seguinte de execução do CONVIVA.
Na II Semana das Engenharias da UFABC
foram  realizadas  oficinas  nas  quais  a
comunidade pode discutir as ideias obtidas
através do questionário eletrônico e propor
modos  para  implementá-las.  Por  fim,  as
ideias e resultados obtidos foram expostos
em fevereiro de 2015 na I Mostra de Ideias
para  Espaço  de  Convivência,  um  evento
organizado pelo grupo PET-CTI, no qual a
comunidade  acadêmica  votou  nas
propostas  levantadas  que  julgassem mais
prioritárias. 

2- Objetivos

O objetivo do “Conviva UFABC” é
identificar  áreas  viáveis  para  a
implementação de espaços de convivência,

descanso  e  lazer  nos  dois  câmpus  da
UFABC com base  nas  propostas  votadas
pela  própria  comunidade  acadêmica  de
acordo com as necessidades prioritárias da
mesma. 

3- Metodologia

O projeto CONVIVA foi elaborado,
inicialmente,  por um comitê formado por
docentes,  membros  da  Pró-Reitoria  de
Extensão,  Pró-Reitoria  de  Assuntos
Comunitários  e  Políticas  Afirmativas e
Pró-Reitoria de Graduação, com apoio da
vice-reitoria.  Uma  docente  representante
do projeto propôs uma parceria com grupo
PET-CTI (Ciência, Tecnologia e Inovação),
em que o mesmo participaria e colaboraria
com o CONVIVA nas três primeiras etapas
e  na  última  seria  desenvolvida
integralmente pelos petianos. 

Foi  proposto,  então,  que,  para  a
última  etapa  do  CONVIVA,  o  grupo
organizasse uma mostra de ideias, na qual
todos  os  interessados  da  comunidade
interna apresentariam, por meio de banners
autoexplicativos, as propostas e os projetos
que  melhorariam  a  convivência  nos
campus.  Desse  modo,  os  banners  seriam
votados  por  toda  a  comunidade  e  os
melhores  seriam  estudados  para  possível
implantação. 

Na II Semana das Engenharias foi
apresentado  dados  levantados  através  do
questionário  online  para  a  comunidade
interna.  Essa  etapa  ocorreu  por  meio  de
duas  oficinas,  uma  em  cada  campus.
Durante  esse  evento,  o  grupo  PET-CTI
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contou com um stand, o que possibilitou a
divulgação dos eventos do CONVIVA por
meio  de  panfletos  e  uma  atividade
interativa.  Os  alunos  que  passavam  pelo
stand do PET-CTI puderam encontrar uma
maquete, na qual, através da colocação de
pesos interligados sob a representação das
áreas  mais  frequentadas  pelos  alunos  na
universidade,  o  centro  de  gravidade  era
alterado indicando o ponto comum entre os
locais  de  maior  circulação,  ponto  o  qual
seria uma sugestão para implantação de um
espaço de convivência. 

Por fim, o grupo PET-CTI criou a
mostra  para  que  as  ideias  e  projetos
elaborados fossem apresentados para todos
e  votadas.  Para  a  votação  foram
disponibilizados  cinco  adesivos  para  que
fossem  distribuídos  da  maneira  que  o
indivíduo  achasse  mais  conveniente.
Durante todo o processo, a divulgação do
evento  aconteceu  por  meio  das  redes
sociais,  emails institucionais  e  página  da
universidade.  

Em  resumo,  o  CONVIVA  se
desenvolveu  através  de  quatro  momentos
principais: 

1ª)  Apresentação  dos  Câmpus  da
UFABC  (SBC  –  29/08/2014  e  SA-
03/09/2014):  os  projetos  dos  câmpus  da
universidade  foram  apresentados,
mostrando  todas  as  áreas  disponíveis  e
focando  naquelas  que  poderiam  sofrer
modificações. Além disso, foi dado início
ao debate e levantamento de sugestões para
áreas de convivência.

2ª)  Questionário  eletrônico  sobre
atividades  e  áreas  de  convivência
(setembro/2014): a comunidade acadêmica
foi convidada a responder um questionário
eletrônico a fim de levantar dados sobre as
prioridades  para  áreas  de  convivência,
sugestões  sobre  o  que  poderia  ser
implementado; fazer uma análise do que já
existia  e  poderia  ser  aprimorado e o que
deveria ser criado.

3ª)  Oficinas  participativas  de
planejamento  e  projetos  conceituais
(Durante a II Semana das Engenharias da
UFABC  –  outubro/2014):  Com  base  no

banco de dados criado com as respostas do
questionário  eletrônico,  foram
desenvolvidas oficinas durante a II Semana
das  Engenharias  da  UFABC  a  fim  de
projetar  as ideias para as áreas  mapeadas
de  acordo  com  as  necessidades  e
prioridades apresentadas pela comunidade
acadêmica,  considerando  as  etapas  de
ocupação,  conflitos  e  compatibilidades,
conforto  ambiental  e  a  viabilidade  das
mesmas

4ª)  Divulgação  dos  resultados  das
oficinas: as  propostas  desenvolvidas  nas
oficinas  foram  avaliadas  e,  as  julgadas
viáveis  de  serem  implantadas  foram
selecionadas e apresentadas através de uma
mostra organizada pelo grupo PET-CTI, na
qual a comunidade acadêmica pode votar
nas  propostas  que  mais  lhe  interessavam
ou que eram mais prioritárias. 

4- Resultados e Discussões

A  comunidade  acadêmica
demonstrou  interesse  a  respeito  das
propostas  de  possíveis  melhorias  nos
campi,  fato  comprovado  pelo  total  de
respostas  ao questionário online de 1.584
respostas.  Dessa forma, confirmou-se que
os espaços que a universidade disponibiliza
atualmente não atendem as necessidades de
todos que as utilizam.

Já  na  etapa  das  oficinas,  não  foi
possível  criar  grupos  para  elaborarem os
projetos  devido  à  baixa  participação  nas
mesmas,  então,  foi  necessário  alterar  a
ideia  inicial.  Assim,  as  oficinas  foram
realizadas  com  maior  dinamismo.  No
primeiro  dia,  foi  apresentada  uma  planta
baixa do campus em que a oficina estava
sendo  realizada,  na  qual  os  presentes
apontaram  os  pontos  de  maiores
circulações  de  pessoas,  as  atividades
desenvolvidas  nas  áreas  e  as  possíveis
intervenções  que  poderiam  ser
implantadas.  No  segundo  dia,  com  a
participação  de  alguns  petianos,  foi
realizada  uma  visita  em  cada  espaço
apontado,  com  o  objetivo  de  analisá-lo,
observando  se  as  propostas  sugeridas
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seriam possíveis de ser implantadas e quais
outras mudanças poderiam ser feitas a fim
de melhorar os espaços de convivência já
existentes.

No  campus  de  São  Bernardo  do
Campo, a oficina ocorreu nos dias 06 e 07
de outubro de 2014. No dia 6, foi notado a
existência de um amplo espaço disponível,
mas  sem  áreas  de  lazer  ou  estudo.
Também, foi identificado que é necessário
interligação  entre  os  blocos  da
universidade e a existência de espaços de
convivência  naqueles  que  apresentam
maior  fluxo  de  indivíduos.  No  dia  7  de
outubro,  o  grupo  caminhou  pelo  campus
analisando  as  sugestões  e  promovendo
possíveis  alterações  em  cada  área
destacada no dia anterior.

No  campus  de  Santo  André,  a
oficina  aconteceu  nos  dias  08  e  09  de
outubro de 2014. No dia 8, a discussão foi
mais ampla, já que o campus possui maior
fluxo de pessoas que o de São Bernardo.
Uma  questão  que  foi ressaltada  foi  o
problema  de  convivência  entre  entidades
estudantis, alunos, técnicos administrativos
e  docentes,  tema alvo  de  conflitos.  Uma
alternativa seria o uso das praças externas,
que  estão  subutilizadas,  para  tais
atividades. Outro ponto das discussões foi
o clima que a universidade está sujeita, já
que  são  necessárias  adaptações  das  áreas
externas  para  as  variações  climáticas
(chuva, sol e ventania).  No dia 9, o grupo
andou  pelo  campus  de  Santo  André
observando as áreas e discutindo possíveis
propostas de espaços de convivências para
as mesmas.

Com  as  alterações  que  ocorreram
ao decorrer  do evento,  a  tarefa  do grupo
PET-CTI não teve grandes alterações, pois
ainda seria necessária a mostra e a votação.
Assim, no período entre 9 e 20 de fevereiro
de  2015  aconteceu  a  I  Mostra  de  Ideias
para Espaço de Convivência com apoio da
vice-reitoria.  A  Mostra  contou  com  18
pôsteres  expostos  em  tempo  integral  e
simultaneamente  nos  dois  campi,  dos
quais, 16 apresentavam as propostas finais
elaboradas  em todas  as  etapas do projeto

CONVIVA, um apresentava o grupo PET e
a  mostra,  e  um apresentava  o projeto  do
CONVIVA UFABC. 

Os  integrantes  do  grupo  PET-CTI
ficaram  disponíveis  durante  essas  duas
semanas em dois turnos, das 09h às 13h e
das 17h às 20h, para explicarem o projeto e
as  propostas  para  os  interessados.  O
indivíduo  que  passasse  pela  mostra  e
desejasse  participar  da  votação  deveria
assinar a lista de presença disponível com
o  petiano  de  plantão  e,  então,  recebia  5
adesivos  que  poderia  distribuir  entre  as
propostas  da  maneira  que  achasse  mais
conveniente por ordem de prioridade. Com
as informações obtidas é possível elaborar
um  projeto  para  implantação  qualificada
das modificações relacionadas aos espaços
de convivência.  

No total  foram contabilizados 667
participantes,  os  quais  392  pessoas
participaram em Santo  André,  sendo 369
alunos,  7  docentes,  9  técnicos
administrativos  e  7  outros  (visitante,
especialização,  aluno  e  técnico
administrativo  sem  registro).  Já  em  São
Bernardo,  o  total  de  participantes  foi  de
275  pessoas,  sendo  268  alunos,  5
professores e 2 técnicos administrativos.

As  propostas  mais  votadas  para  o
campus de São Bernardo do Campo foram:
modificações no fundo da biblioteca, com
252 adesivos; o ponto de ônibus, com 199
adesivos; e a  lateral da caixa d'água, com
156  adesivos.  Em relação  ao  campus  de
Santo  André,  a  votação  apontou  a
preferência  do público  pelas  propostas:  a
cobertura  dos  blocos  A  e  B,  com  425
adesivos;  praça  do  restaurante
universitário, com 335 adesivos; e  a praça
dos  blocos  C  e  E,  com 310  adesivos.  É
notável que as propostas com modificações
nos  pontos  de  ônibus,  em  ambos  os
campos, ficaram em posição de destaque, o
que mostra que hoje não existem condições
adequadas  no espaço em que os  usuários
aguardam o ônibus.

Ao  comparar  a  quantidade  de
indivíduos  que  assinaram  a  lista  de
presença  e  a  quantidade  de  adesivos
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utilizados  percebeu-se  uma  diferença  em
relação ao total de adesivos nos pôsteres e
a  quantidade  de  nomes  nas  listas  de
presença, para os dois câmpus. Em Santo
André foram 392 nomes nas listas, o que
equivaleria a 1960 adesivos, porém, foram
contados  135  adesivos  a  mais,
representando um universo de 27 pessoas
que  não  assinaram  a  lista.  Já  em  São
Bernardo a diferença foi maior, foram 275
pessoas  presentes  nas  listas  e  1579
adesivos  contados,  chegando  a  uma
diferença  de  204 adesivos  a  mais,  o  que
equivale a 41 pessoas que não assinaram a
lista.

Essa  diferença  se  deve  a  alguns
fatores. Durante a mostra, alguns horários
tiveram  um  fluxo  maior  que  outros,
principalmente  nos  finais  e  inícios  de
aulas.  Desta  forma,  o  petiano  que estava
responsável  pela  mostra  nestes  horários,
visando  atender  o  público  para  que
votassem, não conseguiu conferir  se cada
pessoa havia assinado a lista de presença
antes  de  lhe  entregar  os  adesivos.  Além
disso, o mecanismo utilizado para votação,
adesivos verdes, às vezes vinham sem cola
e com isso,  em horários  de pico,  a  troca
dos  adesivos  acontecia  de  forma
equivocada. 

5- Conclusão

O projeto  CONVIVA faz  parte  de
uma categoria  de eventos cujo objetivo é
trazer  melhorias  para  a  universidade.
Eventos desse tipo promovem a integração
de  todos  os  setores  da  comunidade
acadêmica  em  prol  de  um  benefício
comum.  Assim,  com  o  resultado
satisfatório das oficinas e a colaboração de
todos na a I Mostra de Ideias para Espaço
de  Convivência,  gera-se  um  ambiente
motivador para a continuidade de projetos
e parcerias como esta. 

Com base nos resultados discutidos,
percebe-se que, apesar de possuir área útil
extensa, o espaço disponível no campus de
São  Bernardo  do  Campo  não  promove
áreas  de  lazer  ou  de  estudos  aos  seus

frequentadores, apesar de essa ter sido uma
necessidade  enfatizada  nas  respostas  do
questionário  eletrônico  e  na  votação  da
mostra. Em Santo André, o espaço é mais
limitado,  mostrando  a  necessidade  de
descentralizar as atividades de certos locais
e explorar outras partes do campus. 

Com  os  resultados  da  votação  da
mostra de ideias, alguns locais mostraram-
se  prioritários  para  a  implantação  ou
revitalização  de  espaços  de  convivência
existentes,  sendo  eles  o  fundo  da
biblioteca, o ponto de ônibus, e a lateral da
caixa d'água, em São Bernardo do Campo;
e a cobertura dos blocos A e B, a praça do
restaurante  universitário  e  a  praça  dos
blocos C e E, em Santo André.

A  comunidade  acadêmica  se
interessa  e  participa  de  atividades  que
visem  à  melhoria  do  bem-estar  no
ambiente universitário. É essencial que sua
opinião  seja  ouvida  e  que  haja
comprometimento dos órgãos responsáveis
para  o  estudo  e  implementação  das
propostas  desenvolvidas  e  votadas.  A
UFABC  possui  áreas  que  podem  ser
modificadas  e/ou  adaptadas  para  receber
um  espaço  de  convivência,  seja  ele
permanente  ou  temporário,  variando  de
acordo com as necessidades  sazonais dos
frequentadores.  Áreas  que  hoje  são
consideradas  residuais  possuem potencial
para  se  tornarem  pontos-chave  apara
abrigar  um novo  espaço  de  convivência,
assim como vias de fluxo de pessoas em
ambos  os  câmpus  que  podem  receber
intervenções  e  tornarem-se  importantes
locais  para  realização  de  atividades  de
lazer,  esporte,  cultura,  estudos,  descanso,
entre outras possibilidades.
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CURSO DE REDAÇÃO

BRANCATE, Aline T. M.; DANTAS, Luana M..

Grupo PET – Ciência, Tecnologia e Inovação – Universidade Federal do ABC

Resumo:  O  curso  de  redação,  ministrado  pelos  membros  do  grupo  PET-CTI  (Ciência,
Tecnologia e Inovação) visou dar suporte aos alunos do ensino médio de escolas públicas da
região  do  ABC na  execução  das  redações  de  vestibulares.  O  exame  do  ENEM  recebeu
destaque ao decorrer das aulas por ser a forma de ingresso na UFABC (Universidade Federal
do ABC)

1- Introdução

O curso de redação para alunos do
ensino  médio,  ofertado  pelo  grupo  PET
UFABC – Ciência, Tecnologia & Inovação,
foi oferecido aos alunos do ensino médio
de  escolas  públicas,  teve  como  proposta
abordar  desde  conceitos  básicos,  como
estrutura da redação, e também assuntos do
cotidiano, possíveis de serem cobrados no
vestibular.

O curso foi ministrado por todos os
alunos integrantes do PET-CTI, em que a
cada aula uma dupla ministrava o curso e
também eram responsáveis pela elaboração
do material. 

A divulgação  foi  realizada  através
de  visitas  nas  escolas,  nas  páginas  do
facebook  do  PET,  e  as  inscrições  foram
online.

2- Objetivos

O  objetivo  do  curso  de  redação,
ofertado  pelo  grupo  PET-CTI  foi  de
proporcionar  aos  alunos  dicas  de  como
elaborar uma boa redação no vestibular, e,
por  conseguinte  ajudá-los  a  ter  um bom
resultado. 

3- Metodologia

O curso de redação foi ofertado nos
dias 15, 22 e 29, de junho, 06, 13, 20 e 27,
de julho, 03 e 10,  de agosto, 21 e 28 de
setembro, 05 e 19 de outubro de 2015, das
14 as 16 horas.

Teve  como  gestora  a  aluna  Aline
Brancate com auxílio da Luana Dantas, e
como  ministrantes  todos  os  alunos  do
grupo PET.

A divulgação  foi  realizada  através
de  visitas  nas  escolas,  nas  páginas  do
facebook do PET do dia 01 à 12 de junho.
As inscrições foram online e ocorreram do
dia 01 ao dia 20 de junho, as responsáveis
tanto  pela  divulgação  como  pelas
inscrições foram as alunas Aline Brancate,
Luana  Dantas  e  Josiene  Duarte.  Como
resultado  da  divulgação,  foram
computados 200 inscritos.

As escolas em que foram realizadas
visitas  para  divulgação  foram:  E.E  Papa
João Paulo I, E.E Prof º Rubens Moreira da
Rocha, E.E Prof ª Inah de Mello, E.E Profº
Oscavo  de  Paula  e  Silva,  E.E  Profº
Adhemar  Antônio  Prado,  e  E.E  Profº
Esther Medina.

A  reserva  da  sala  foi
responsabilidade da aluna Aline Brancate,
e  a  impressão  do  material  ficou  sob  a
responsabilidade  de  cada  dupla  que  iria
ministrar o curso da semana, sendo que a
impressão foi realizada pelo CLA.

Os  temas  escolhidos  para  serem
ministrados foram escolhidos com base em
vestibulares anteriores, e também com base
nos temas já abordados nos vestibulares: 

• 15/06/2015  –  Estrutura  básica  da
dissertação-argumentativa.
Abordagem do tema: O desafio de
se conviver com as diferenças;

• 22/06/2015  –  Coesão  e  discussão
sobre  tema  social.  Abordagem  do
tema:  “Camarotização”  da
sociedade brasileira – a segregação
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das classes sociais e a democracia.
(FUVEST 2015);

• 29/06/2015  –  Uso  da  crase.  POR
QUE / POR QUÊ / PORQUE OU
PORQUÊ?.  Temas  de  discussão:
Selfies (Mackenzie 2015);

• 06/07/2015 – Conjunções. Tema: O
poder  de  transformação  da  leitura
(ENEM 2006);

• 13/07/2015  –  Uso  de  pronomes.
Tema: Crise Hídrica em SP;

• 20/07/2015  -  Pontuação  (vírgula,
dois-pontos,  reticências,  ponto  de
interrogação,  exclamação  e  final,
aspas, parênteses, colchetes, ponto-
e-virgula, asterisco e chave). Tema:
Desenvolvimento  e  preservação
ambiental:  como  conciliar  os
interesses  em  conflito?  (ENEM
2001),  escassez  de  recursos
naturais;

• 27/07/2015  –  SIMULADO  1  –
Tema:  Redução  da  Maioridade
Penal;

• 03/08/2015 – Concordância  verbal
e  nominal.  Tema:  Manifestações
populares no Brasil;

• 10/08/2015 – Ortografia (uso do G,
J,  S,  Z,  Ç,  SS  e  hífen).  Tema:
Novos modelos de educação;

• 21/09/2015  –  Técnicas  de
Argumentação:  Contra-Argumento;
Causa  e  Consequência;
Exemplificação;  Citações;  Fatos  e
Conceitos.  Tema:  Comemoração
dos 25 anos da Queda do Muro de
Berlim;

• 28/09/2015 – Figuras de linguagem.
Tema:  O  direito  de  votar:  como
fazer dessa conquista um meio para
promover as transformações sociais
que  o  Brasil  necessita?  (ENEM
2002);

• 05/10/2015 – Simulado tema:
• 19/10/201  –  Confraternização  de

enceramento  e  recomendações
finais para os vestibulares.

4- Resultados e Discussões

Ao longo das aulas foram expostos
assuntos  cotidianos,  temas  anteriores  de
provas do ENEM, FUVEST, para que os
alunos  tivessem  contato  com  temas
possíveis  de  serem  abordados.  Foram
reforçadas  as  ideias  de  que  é
imprescindível  manter  a  leitura  em  dia,
através de jornais, revistas ou vestibulares
anteriores, pois torna-se difícil desenvolver
habilidades de escrita sem praticar, além da
importância da administração do tempo, a
não utilização de frases prontas, entender a
proposta  de  redação  pontuando-se  os
elementos principais, e também conduzir a
quantidade de linhas.

Por  conseguinte,  como  forma  de
estimular  ainda  mais  a  leitura,  o  grupo
realizou  arrecadação  de  livros  que foram
doados aos alunos ao fim da aula do dia 03
de agosto. Também no dia 19 de outubro –
último dia do curso- o grupo realizou um
sarau com a presença do grupo Red Floor
(alunos  da  própria  universidade)  que
cantaram músicas, ao fim da apresentação
os  alunos  do  curso  de  redação,
acompanhados  por  membros  do  grupo
PET, conheceram a universidade.

Sobre  a  presença  dos  alunos,  no
início do curso eram mais de 100 alunos
presentes.  Essa  quantidade  foi  sendo
reduzida com o passar  das  semanas e no
final  a  média  foi  de  30  alunos.  Um dos
motivos  para  essa  redução  foi  o
comprometimento dos alunos com as suas
escolas, já que com a chegada do final do
ano  o  número  de  provas  e  trabalhos
aumenta.

Durante  o  curso,  percebemos  o
quão  importante  é  o  contato  da
universidade  com  a  comunidade  externa,
pois  muitos  alunos  que  participaram  do
curso têm o sonho de  um dia estudar  na
UFABC,  além da  troca  de  saberes,  e  de
mostrar a importância de acreditar e buscar
por  seus  sonhos,  que  as  dificuldades
podem ser  superadas  através  da  força  de
vontade,  ou seja, com o treino é possível
desenvolver a habilidade de escrever bons
textos.
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5- Conclusão

A  produção  textual  é  de  suma
importância para um bom desempenho nos
vestibulares,  seja  na  comunicação  escrita
ou na exposição de ideias. A redação é uma
maneira  de  avaliar  a  capacidade  de  se
produzir  intervenções  para  o  tema
proposto.

Assim, o curso de redação buscou
estimular  nos  alunos  o  hábito  da  leitura
como  peça  fundamental  para  uma  boa
escrita,  e  também,  a  importância  da
preparação para a redação.
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RESUMO

O curso superior de Ciências da Natureza 
do  Instituto  Federal  Fluminense  (IFF) 
campus Campos – Centro vem enfrentando 
um alto índice de evasão e retenção escolar. 
Diante disso,  o  PET Ciências  da Natureza 
procura intervir com o desenvolvimento de 
atividades de ensino, tais como recepção de 
novos  discentes,  monitorias  e 
disponibilização  de  materiais  audiovisuais 
em um canal do YouTube.

1. INTRODUÇÃO

No  âmbito  estudantil,  o  papel  das 

Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  tem 

crescido frequentemente, portanto, ingressar 

em uma universidade é uma prática cada vez 

mais  competitiva  entre  os  jovens 

(ALVARENGA  ET.  AL,  2012,  p.56). 

Contudo, vale salientar que nem todos tem 

oportunidade  de  ingressar  em cursos  mais 

concorridos, principalmente, em instituições 

públicas. De acordo com Alvarenga (2012), 

o  índice  de  alunos  advindos  de  escolas 

públicas  para a concorrência em um curso 

de menor prestígio social, como na área de 

licenciatura,  é  bem  elevado  quando 

comparado à concorrência em um curso de 

maior  prestígio  (ALVARENGA  ET.  AL, 

2012, p.58). 

A  falta  de  material  de  apoio  didático, 

segurança  nas  escolas,  infraestrutura, 

remuneração e atualização dos profissionais 

da  área  são  listadas  como  fatores  que 

comprometem a rede de escolas públicas na 

educação básica (VASCONCELOS, 2014). 

Nesse contexto, um dos grandes problemas 

enfrentados  por  instituições  de  ensino 

superior  no Brasil é o alto índice de evasão 

e retenção escolar.

No  campus Campos-Centro  do  IFF, 

funciona o curso de Ciências  da Natureza, 

que  é  constituído  de  um  núcleo  comum 

interdisciplinar  nos  três  semestres  iniciais 

com posterior  opção  para  Licenciatura  em 

Biologia ou Física ou Química. Percebe-se, 

nessas licenciaturas,  uma forte presença de 

evasão  e  retenção  escolar,  principalmente, 

nos períodos iniciais.

O  grupo  PET Ciências  da  Natureza  do 

IFF tem buscado intervir nessa questão por 

intermédio de atividades, tais como eventos 

de recepção de novos alunos, monitorias de 

disciplinas  e  produção  de  videoaulas 

disponibilizados no YouTube.

2. OBJETIVOS

• Contribuir para o combate a evasão e 

retenção  escolar  do  curso  de 

Ciências da Natureza do IFF;

• Auxiliar  discentes  em  prol  da 

melhoria do rendimento acadêmico;

• Investir  na  formação  docente  dos 

petianos  por  meio  do  estudo  de 

estratégias  para  o  aperfeiçoamento 

do ensino de ciências.
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3. METODOLOGIA

Para familiarizar os alunos ingressantes 

com a instituição, o grupo PET Ciências da 

Natureza  promove  semestralmente  um 

evento  para  recebê-los.  A  recepção  é 

iniciada com a participação dos alunos em 

uma  aula  fictícia  para  descontração  do 

ambiente. Logo após, os novos discentes são 

levados  a  um  local  ornamentado  com 

cartazes e balões de festas. Realiza-se uma 

apresentação sobre o PET e, logo após, os 

petianos  apresentam  os  recursos 

disponibilizados pela instituição, finalizando 

com uma dinâmica motivacional.

  A  fim  de  continuar  colaborando  para  a 

permanência  dos  discentes  no  curso  de 

Ciências  da  Natureza,  o  PET  oferece 

monitorias de disciplinas com maior índice 

de retenção nos primeiros períodos.

  Ademais, foi criado o canal “PET Explica” 

no  YouTube  para  auxiliar  no  processo 

ensino-aprendizagem  de  conteúdos  não 

contemplados  nas  monitorias.  Além  de 

contribuir para o curso em questão, o “PET 

Explica” torna-se uma ferramenta educativa 

disponível também para a sociedade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na  proposta  da  recepção  de  novos 

discentes,  é  observada  uma  maior 

compreensão do funcionamento do curso e 

da  Instituição.  Como  consequência  disso, 

logo no início da caminhada acadêmica, eles 

podem aproveitar  melhor  as  oportunidades 

oferecidas  pela  IES,  como  por  exemplo: 

bolsas,   congressos,  eventos,  monitorias, 

atividades  extracurriculares,  entre  outros. 

Também é notado um clima de acolhimento 

no evento, no qual eles se sentem à vontade 

para tirar suas possíveis dúvidas. Ademais, é 

colocada a disponibilidade do grupo PET no 

auxílio aos alunos durante o curso.

Nas monitorias, por sua vez, percebe-se a 

participação  de  uma grande  quantidade  de 

alunos por se tratar da disponibilização de 

conteúdos  específicos,  nos  quais  eles 

apresentam  significativas  deficiências 

decorrentes,  principalmente,  do  ensino 

básico. Um exemplo foi examinado em uma 

das  monitorias  de  Mecânica  Clássica  I, 

quando alguns alunos sentiram dificuldades 

em  entender  Movimento  Oblíquo,  já  que 

requeria conhecimentos básicos de Relações 

Trigonométricas  no  Triângulo  Retângulo. 

Ao  longo  da  permanência  na  monitoria, 

pode-se  detectar  a  redução  nessas 

defasagens,  incentivando  o  aluno  a  dar 

continuidade na sua trajetória acadêmica. 

Ainda assim,  muitos  alunos  não podem 

frequentar  as  monitorias  por  motivos 

diversos,  como  trabalho,  família,  cursos, 

entre  outros.  Em  decorrência  disso,  foi 

reconhecida a necessidade de extrapolar os 

espaços  convencionais  da  monitoria, 

usufruindo  assim  de  um  ambiente  virtual 

para explanar videoaulas e paródias. Foram 

postados  três  vídeos,  sendo  uma  paródia 

sobre Ondas Eletromagnéticas e duas vídeo-

aulas,  uma  sobre  Nox  e  a  outra  sobre 

Funções Inorgânicas.

5. CONCLUSÃO

Tem  sido  observado  que  as 

ferramentas  utilizadas  pelo  PET  são  uma 

boa  estratégia  para  auxiliar  os  alunos  a 

enfrentar  suas  próprias  dificuldades 

acadêmicas.  Verifica-se  que  o 

acompanhamento dos discentes desde o seu 

ingresso  e  o  apoio  no  decorrer  da  sua 

formação  superior  pode  ser  uma  proposta 

eficaz para o combate a evasão e retenção 

escolar.
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RESUMO

Considerando a  importância  da história  e
da memória para identidade de um grupo,
o presente artigo apresenta um trabalho de
levantamento  histórico  do  Programa  de
Educação Tutorial - PET Ciências Sociais.
Diante da comemoração dos 20 anos desde
sua fundação em 1996, o grupo dedicou-se
em  realizar  o  levantamento  de  sua
memória e história, de forma a conhecer a
trajetória  percorrida  até  o  presente  e,  a
partir disso, analisar novas perspectivas de
trabalho para o futuro.

INTRODUÇÃO

O  PET  -  Ciências  Sociais  da
UNESP/FCL/Araraquara  iniciou  suas  em
1996, comemorando, portanto, 20 anos em
2016.   Considerando-se  a  importância  da
reconstrução  histórica  do  grupo,  foi
proposto  e  realizado  um  trabalho  o  qual
transcendeu  a  consulta  de  documentos
escritos  –  que,  atualmente,  encontram-se
dispersos  e  muito  limitados.  Assim,  o
estudo esteve direcionado ao levantamento
da memória, tendo como cerne a narração
de  ex-tutores  a  respeito  de  suas
participações  no  programa,  fazendo  uso,
dessa  forma,  da  tradição  oral.  Desta
maneira, o grupo dedicou-se em servir- se
da história escrita e história vivida. “Uma

contribuição  das  fontes  orais  é  a
multiplicidade  de  signos,  sentimentos  e
significados, expressados pelo depoente ao
pesquisador,  o  qual  nem  sempre  são
expostos no ato da escrita, elementos que
propiciam  ao  pesquisador  uma  interação
social  e  pessoal  do  objeto  pesquisado”
(LOPES,  2013,  p.  04).  Diante  de  tal
proposta,  o  recurso  principal  para
efetivação  do  trabalho  foi  a  gravação  de
entrevistas  que  posteriormente  resultarão
no desenvolvimento de um documentário.
Finalmente, em conjunto com os arquivos
audiovisuais  e  na  tentativa  de  suprir  a
ausência de documentos escritos, a história
rememorada  será  escrita  servindo  como
mais  um  documento  para  a  existência  e
identidade  do  grupo  PET  -  Ciências
Sociais.  Essa  transcrição  torna-se
importante para que se tenha algo fixo de
modo a tornar registrada a narrativa.
A  reconstrução  histórica  apresentou-se
fundamental para o maior aperfeiçoamento
ao decorrer do tempo e para delinear linhas
mais  especificas  com  as  quais  o  grupo
identifica possibilidades de aprimoramento
e  vias  amplas  para  exercer  os  objetivos
propostos  pelo  Programa  de  Educação
Tutorial.  Ademais,  o  PET-  Ciências
Sociais  entendeu  que  esse  levantamento
histórico  é  uma  maneira  de  registrar  a
importância  do  programa  para  a
comunidade  acadêmica  e  não  acadêmica,
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considerando-se  que  o  grupo  sempre  se
dedicou em cumprir  a  proposta  da tríade
ensino, pesquisa e extensão.

OBJETIVOS

O  seguinte  trabalho  tem  como  objetivo
conhecer a história do grupo Pet Ciências
Sociais  da  UNESP de  Araraquara  para  a
melhor  compreensão  sobre  o  grupo,
recuperando  sua  memória  e  trajetória
durante seus 20 anos.
Além disso, objetiva-se conhecer também
todos os tutores do Programa de Educação
Tutorial  de  Ciências  Sociais  da  UNESP
Araraquara,  recuperando,  desta  maneira,
trabalhos  desenvolvidos  pelos  tutores  e
membros  do  grupo  ao  longo  dessa  sua
história.
Mediante a isto, com o resgate da trajetória
do  PET-Ciências  Socais,  a  identificação
dos desafios e das dificuldades enfrentadas
pelo grupo desde sua criação até o presente
torna-se  possível,  buscando  dessa  forma
perceber as diferenças e as mudanças em
relação  à  característica  do  grupo  durante
sua  existência  para  uma  análise  sobre  a
permanência  e  ocorrências  destas
dificuldades e desafios até o presente.

METODOLOGIA

Para  o  desenvolvimento  desse  projeto,
contamos com a ajuda de todos os tutores
que passaram pelo grupo, ao longo desses
vinte anos de história, e esses por meio de
entrevistas semi-estruturadas nos contaram
acerca  da  sua  experiência  na  tutoria:  das
pesquisas  realizadas,  dos  trabalhos  mais
relevantes  e  das  dificuldades  encontradas
durante  seu  período.  As  entrevistas
realizadas  com  os  tutores  foram
primordiais  para  conseguir  traçar  a
trajetória do grupo, devido à possibilidade
de conhecer o nome de petianos egressos
que  tiveram  passagens  relevantes  pelo
programa  e  assim  adquirir  ainda  mais
memórias acerca dessa história.
Além da contribuição com a história oral
dos tutores, também pudemos contar com o

acervo escrito, sonoro e audiovisual que o
grupo disponibiliza, tais como: registros de
eventos,  documentários,  relatos  de visitas
técnicas,  documentos  de  processos
seletivos  anteriores,  fotografias  de
atividades  realizadas,  pesquisas  e  outros.
Tudo  isso  foi  de  suma  importância  para
que conseguíssemos fazer o levantamento
dos tutores  e petianos  que passaram pelo
PET Ciências Sociais durante seus 20 anos,
portanto,  dos  atores  que  protagonizaram
essa história.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  principal  resultado  alcançado  com  o
trabalho  de  levantamento  histórico  do
PET-  Ciências  Sociais  –  UNESP/FCL/Ar
está  no  conhecimento  da  trajetória
percorrida  pelo  grupo  durante  esses  20
anos  de  atividades  e  como  se  deu  o
processo  de  construção  e  efetivação  do
programa  como  se  apresenta  atualmente.
Quais foram as principais dificuldades, as
diversas  dinâmicas  de  trabalho,  além  da
diversidade  de  temáticas  trabalhadas.  O
grupo  contou  com a  participação  de  seis
tutores  até  o  momento,  sendo  estes  de
áreas  diversas,  como:  antropologia,
política,  sociologia e geografia. Dentre as
atividades realizadas, destaca-se o esforço
em  se  cumprir  a  proposta  da  tríade
pesquisa, ensino e extensão, ainda que não
muito claro a sua obrigação nos primórdios
do programa.
De modo geral, estar em contato e ouvir as
experiências de ex-tutores foi para a atual
formação  do  PET -  Ciências  Sociais  um
aprendizado e confirmação da importância
em se manter viva a história do programa.
Ademais  destacar  o  papel  que  o  mesmo
tem  na  formação  dos  graduandos  e  na
comunidade acadêmica e não acadêmica de
modo geral.

CONCLUSÃO

De imediato,  o levantamento histórico do
grupo  e  rememorar  sua  trajetória  foi
essencial  para reafirmar a importância do
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programa,  de  maneira  geral,  e  de  forma
particular do PET - Ciências Sociais. Além
disso,  voltar  às  raízes  resultou  em  um
aprendizado  para  os  membros  do  grupo,
pois  trouxe  reflexões  profundas  que
fizeram  com  que  todos  passassem  a  ter
uma  maior  dimensão  sobre  a
responsabilidade e a  importância  de estar
inserido  neste  grupo.  Aliado  a  este  fato,
pode-se reafirmar  o  quão fundamental  se
faz  conhecer  a  historia  e  a  memória  das
instituições,  seus  protagonistas  e  ações
como  fonte  de  aprendizagem  e,  de  certa
maneira, inspiração.
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RESUMO

O presente artigo trata de uma  atividade

de  pesquisa  e  extensão  que,  através  de

fotografias,  explora  as  dificuldades

cotidianas de deficientes físicos e visuais,

ao  se  deslocarem  no  espaço  urbano  de

Araraquara/SP. O objetivo foi sensibilizar

e  chamar  atenção  para  a  problemática,

trazendo  tal  reflexão  para  a  comunidade,

através  de  exposições  fotográficas

itinerantes,  as quais, de algumas maneira,

pudessem  ser  acessíveis  também  aos

próprios deficientes, fundamentalmente os

deficientes visuais.

INTRODUÇÃO

   A mobilidade urbana e a acessibilidade

passaram a  ser  o  foco  das  atividades  de

pesquisa  e  extensão  do  grupo  PET

Ciências Sociais no início do ano de 2014.

Nesse primeiro  momento,  nosso interesse

voltou-se à acessibilidade de pessoas com

deficiências,  mais  especificamente  os

portadores  de  deficiência  visual  e/ou

motora,  no  centro  histórico  da  cidade  de

Araraquara/SP. A escolha do polígono que

forma  o  centro  histórico  Araraquara  foi

devido  a  esta  área  se  constituir  um

referencial  histórico-cultural  e  identitário

para  a  população  da  cidade,  elementos

estes que são essenciais para uma retomada

“humana”  do  espaço  urbano,  como

defendem  Carlos  (2007)  [3],  Lefebvre

(2001) [4]. O trabalho ganhou relevância a

medida  em que foi  possível  notar,  que  a

acessibilidade  das  pessoas  com

deficiências  na  cidade,  notadamente  no

centro  histórico,  não  proporciona

inteiramente,  o  direito  básico  de  ir  e  vir

com segurança e de forma autônoma. Além

disso,  as  obras  públicas  municipais  e

estaduais  realizadas  com  o  intuito  de

melhorar  as  condições  de  acessibilidade

das  pessoas  com  deficiências,  por  vezes

não  alcançam  tal  objetivo  de  maneira

plena.

O  acesso  das  pessoas  com  deficiência

sensorial  e/ou  motora  nos  espaços

públicos,  assim  como  a  utilização  de

mobiliários e equipamentos urbanos, como

transporte  público,  são  garantidos  por  lei

há  mais  de  uma  década  no  Brasil  [5].

Considerando  tanto  as  leis  mais  antigas

quanto  os  decretos  mais  recente,  as

adequações  necessárias  nos  espaços

públicos ainda são débeis. O pouco tempo

de existência da preocupação por parte das

autoridades  de  forma  documentada,

somada  a  variável  que  diz  respeito  ao

entendimento  por  parte  dos  demais

cidadãos  acerca  da  condição  de  pessoa

com  deficiência  e  as  dificuldades

enfrentadas  devido  a  essa  condição,  faz

com  que  a  integração  desses  grupos  no

convívio social seja frágil e precária. São,
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com tudo, as barreiras físicas e atitudinais

os maiores desafios ainda encontrados por

parte das pessoas com deficiências 

OBJETIVOS

Esta  atividade  visou  expor,  através  de

fotografias,  as  dificuldades  estruturais,

arquitetônicas  e  atitudinais  vividas  pelas

pessoas com deficiência ao se deslocarem

no  espaço  urbano  de  Araraquara/SP.

Esperou-se  que  a  exposição  pudesse

sensibilizar  e  chamar  a  atenção  para

problemática  e,  ao  mesmo  tempo,

aproximar  a  leitura  artística  da  ciência  e

vice-versa. Ainda que o objetivo não fosse

de denúncia,  é  notável  que tal  exposição

trouxe para a comunidade, de forma geral,

a reflexão sobre a problemática. Intentou-

se  também,  através  da  apresentação  das

fotografias, desenvolver de forma coletiva,

e em parceria com as associações voltadas

para  a  defesa  e  auxílio  das  pessoas  com

deficiência, mecanismos para intervenções

na  sociedade  que  contribuam  para

o cumprimento  legítimo  e  eficaz  da

acessibilidade.

METODOLOGIA

   Foi  realizados  o acompanhamento  das

pessoas com deficiência que se dispuseram

a realizar as suas atividades cotidianas para

a  captação  de  imagens  dos  momentos,

definidos como críticos por eles (podendo

ser  uma  simples  ida  ao  mercado,

caminhadas  no  centro  da  cidade  ou  nas

ruas vizinhas das instituições em que eles

freqüentam). 

Seguidamente,  as  fotografias  foram

impressas  em  material  texturizado,

segundo instruções específicas para que as

pessoas com deficiência visual pudessem,

através  do  tato  identificar  as  situações

retratadas. As legendas das mesmas foram

disponibilizadas em braile,  e também, em

áudio-descrição,  podendo  ser  acessadas

através  da  utilização  de  aparelhos

eletrônicos com câmeras, acesso à internet

e capazes de interpretar QR Codes.

A  exposição  das  fotografias  em

associações,  espaços  públicos  e,  na

universidade foi a maneira utilizada para se

apresentar  o  resultado  das  etapas

anteriores, e poder, através das percepções

descritas levantadas pelo público o qual a

exposição ocupou, suscitar um processo de

discussão  e  reflexão  necessário  à

contemplação  do  objetivo  inicial  deste

trabalho.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir  das visitas técnicas e impressões

adquiridas através das exposições, obteve-

se resultados positivos, conseguindo fazer

com  que  as  pessoas  refletissem  sobre  o

tema,  compreendendo  as  dificuldades

cotidianas das pessoas com deficiência. A

abertura inicial da exposição foi exibida na

Universidade  Estadual  Paulista  “Júlio  de

Mesquita  Filho”  (UNESP)  campus

Araraquara,  na  biblioteca  da  FCL,  nesta

abertura  com  uma  performance  poética,

com o intuito de sensibilização. O material

fotográfico  também  foi  colocado  em

exposição:  na  União  dos  Deficientes

Físicos  de  Araraquara  (UDEFA),  na

Universidade  Rural  do  Rio  de  Janeiro

(UFRRJ),  no  Instituto  Federal  de

Sertãozinho  e  no  Centro  de  Divulgação

Científico e Cultural (CDCC) da USP- São

Carlos.  Com  essa  pesquisa  foram

esperadas melhorias na conscientização da

comunidade  acadêmica  e  da  sociedade

como um todo.

CONCLUSÃO

O grupo PET Ciências Sociais iniciou sua

pesquisa em 2014 com o tema “Mobilidade

urbana e  acesso  a  cidade  como princípio

para  o  fortalecimento  da  cidadania”  e

procurou  discutir  a  questão  da

acessibilidade,  na  cidade  de

Araraquara/SP. Juntamente ao trabalho de
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pesquisa,  fez-se  necessário  o  uso  da

fotografia como outra forma de abordagem

para a  compreensão do tema.  A intenção

do grupo é dar visibilidade aos problemas

enfrentados  cotidianamente  pelas  pessoas

com deficiência.  Essa  é  uma  maneira  de

incitar, de certo modo, a reflexão acerca da

acessibilidade  e  do  quanto  acabamos

naturalizando  as  barreiras  impostas  às

pessoas  com  deficiência,  sejam  elas

arquitetônicas ou atitudinais. Com base no

que  foi  pesquisado  pode-se  afirmar  que

mesmo a luz das leis (13.146/2015; [6] e

12.587/2012  [7]),  a  garantia  dos  direitos

das  pessoas  com deficiência  é  executada

com  sérias  limitações,  e  o  preconceito

ainda existe devido à desinformação sobre

essa realidade.
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RESUMO 

 
O programa Engenharia solidaria engloba 

atividades do grupo PET Civil que 
produzem melhorias efetivas para sociedade 
e a formação cidadã dos estudantes.  
Descreve-se os resultados do programa 
Engenharia Solidaria que envolvem o trote 
verde (plantio de arvores em áreas 
degradadas); o trote solidário (reforma em  
instituições carentes) e o engenheiro sangue 
bom (campanha de doação de sangue).  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Um dos indicadores de eficiência de 

empresas e profissionais em geral e que tem 
ganhado destaque é o compromisso social. 
Grandes corporações mantêm, por força de 
lei ou voluntariamente, programas sociais 
com objetivo de melhorar as condições 
gerais da sociedade [1]. Neste mesmo 
contexto se insere as universidades com 
suas atividades de extensão. No entanto, o 
principio de tudo está em cada cidadão que 
deve nortear suas atividades cotidianas e 
profissionais pela responsabilidade social e 
ambiental. As próprias empresas têm 
valorizado essas características em seus 
processos seletivos ao questionarem os 
candidatos sobre, por exemplo, trabalhos 
voluntários. 

Essa responsabilidade social é criada por 
uma somatória de experiências vividas de 
forma individual e/ou coletivas. Na 
universidade a Resolução CNE/CES 
11/2005, estabelece as diretrizes 
curriculares para cursos superiores 

indicando que os projetos pedagógicos 
tenham mecanismos que possibilitem a 
formação de profissionais com tais 
características/habilidades, ou seja: 
responsabilidade social e ambiental; no 
entanto é difícil colocar tais mecanismos 
em prática, de forma efetiva, em uma matriz 
curricular já tão extensa. Bazo e Pereira [2] 
relatam as dificuldades de implantação de 
uma disciplina específica sobre o tema 
ciência, tecnologia e sociedade e os 
benefícios desta experiência para o 
desenvolvimento do estudante. Entretanto, 
essas habilidades necessitam de vivência 
além dos bancos escolares; é necessário que 
os estudantes desenvolvam atividades de 
cunho social e ambiental; que 
experimentem o prazer de ajudar a construir 
uma sociedade mais justa e, ao mesmo 
tempo, desenvolvam habilidades para gerir 
e viabilizar tais atividades. 

As atividades do programa Engenharia 
Solidaria proporcionam para os integrantes 
do PET o desenvolvimento de habilidade 
para o empreendedorismo social. Para o 
conjunto dos alunos do curso proporciona a 
vivência de atividades de cunho social e 
ambiental provocando reflexões sobre suas 
responsabilidades enquanto cidadão e 
profissional da Engenharia Civil. 

 
 
2. O programa ENGENHARIA 

SOLIDARIA E SEUS 
OBJETIVOS 

O PROGRAMA ENGENHARIA 
SOLIRADIA é composto por 3 atividades: 
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x Trote verde 
x Trote solidário 
x Engenheiro Sangue bom 

O trote verde e o trote solidário foram 
criados pela Coordenação do curso de 
Engenharia Civil na gestão da Profa. Dra. 
Eliane Viviani a cerca de seis anos. 
Atualmente é coordenado pelo grupo PET 
com as participações da Empresa Jr 
(Edificar Jr.) e do Centro Acadêmico 
(CACiv). Além de ser uma atividade de 
cunho socioambiental também é uma forma 
de integração dos calouros com os 
veteranos. Integrando também os diversos 
agrupamentos de aluno envolvidos na 
organização e com a coordenação de curso. 

No trote verde o objetivo geral é que 
cada estudante calouro plante uma árvore 
em áreas desmatadas em torno do campus e 
que tenha a responsabilidade de manter a 
área enquanto estiver na universidade.  

No trote solidário o objetivo é prestar 
assistência técnica e mão de obra a 
instituições beneficentes da cidade para 
pequenas reformas em sua estrutura física. 
Todo planejamento e execução são feitos 
pelos alunos do curso, especialmente os 
calouros. 

O engenheiro sangue bom é uma 
campanha de doação de sangue envolvendo 
alunos dos diversos períodos do curso de 
Engenharia Civil em prol da Santa Casa de 
Saúde de São Carlos. Tem como objetivo 
além de contribuir para os estoques de 
sangue desta casa de saúde envolver os 
estudantes em uma atividade altruísta e 
bastante emblemática. 

 
 

3. ENGENHARIA SOLIDARIA: 
DESENVOLVIMENTO E 

RESULTADOS 

Descreve-se como as atividades do 
programa ENGENHARIA SOLIDARIA 
foram desenvolvidas no ano corrente e seus 
principais impactos. 

O último trote solidário, realizado em 
março de 2015, levou novas cores para a 
Associação Espírita Francisco Thiesen que 
abriga e cuida de crianças carentes. Os 
calouros realizaram pintura em algumas 
áreas da instituição e criaram um espaço 
lúdico para brincadeiras tradicionais como a 
amarelinha – Fig 1. 

 
Fig. 1. Calouros da Engenharia Civil em 

atividade do trote solidário 2015. 

Para o desenvolvimento da atividade 
além do empenho dos organizadores foi 
fundamental o apoio da coordenação de 
curso, do grupo ENACTUS-UFSCar e a 
parceria com empresas da cidade que 
viabilizaram o material de construção e 
transporte. 

Como nas edições anteriores a 
participação dos calouros foi bastante 
expressiva o que permitiu momentos de 
integração em que foi destacada a 
importância da responsabilidade social e o 
bem estar que essas atividades podem 
proporcionar ao individuo. 

O trote verde que também foi organizado 
pelo PET Civil em parceria com Empresa Jr 
(Edificar Jr.), Centro Acadêmico (CACiv) e 
Grupo ENACTUS-UFSCar aconteceu  no 
final do primeiro semestre letivo 
envolvendo  calouros e veteranos. Nesta 
edição foi feita a recuperação de uma área 
de um bairro na periferia de São Carlos 
prejudicada por descarte irregular de lixo. 
Juntamente com a comunidade local a área 
foi limpa e foram plantadas 72 mudas de 
árvores nativas da região – Fig. 2. A ideia é 
formar uma cerca viva pra proteger e tornar 
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mais agradável está área permitindo seu uso  
pela comunidade e inibindo o descarte de 
irregular de lixo. 

 
Fig. 2. Calouros da Engenharia Civil em 

atividade do trote verde 2015. 

Novamente para viabilizar a atividade 
contou-se com a doação de mudas pelo 
Horto Florestal da Cidade de São Carlos e 
parcerias com empresas locais para o 
transporte dos estudantes. 

Na atividade engenheiro sangue bom 
percebe-se que qualquer pessoal pode dar 
sua contribuição para melhoria do bem está 
de todos. É a segunda edição dessa 
campanha onde os estudantes são 
incentivados a doarem sangue para o banco 
de sangue da Santa Casa de São Carlos. O 
grupo PET Civil em parceria com a Santa 
Casa e com uma empresa de transporte 
local cria a infraestrutura necessária para 
facilitar as doações. 

Inicialmente a atividade era voltada para 
os alunos da Engenharia Civil, mas contou 
com a adesão de estudantes de vários outros 
cursos, permitindo a coleta de 40 bolsas de 
sangue. Fig. 3. 

 

 
Fig. 2. Voluntários aguardando para doação 

de sangue no dia do Engenheiro Sangue 
Bom. 

 Além dos benefícios individuais 
relatados por vários participantes a 
campanha deu uma pequena contribuição 
para regular os estoques de sangue da Santa 
Casa de São Carlos. Segundo relatos da 
direção do Banco de Sangue no primeiro 
semestre de 2015 houve uma redução de 
10% nas doações contrapondo-se a um 
acréscimo de 12% no número de 
transfusões. 

 
4. COMENTARIOS FINAIS 

 
Como resultado destas atividades pode-

se delinear os benefícios para a sociedade, o 
incremento na formação da cidadania e 
consciência ambiental dos estudantes e o 
desenvolvimento de habilidades de 
empreendedorismo social para os petianos. 

Em todas as atividades a participação 
vem crescendo ano a ano e a resposta dos 
participantes tem sido sempre muito 
positiva tanto no que se refere a 
participação da atividade em si e o impacto 
na sua formação como no que se refere a 
organização e o gerenciamento da atividade 
por parte dos petianos. Ressalta-se que estas 
atividades contaram com a participação de 
todos os alunos do grupo PET Civil em sua 
organização que teve como líderes os 
autores deste trabalho. 

Um bom profissional é antes de tudo um 
cidadão responsável e consciente de seu 
papel na sociedade. No caso do engenheiro 
essa responsabilidade social e ambiental 
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torna se ainda mais proeminente devido ao 
seu campo de atuação. No entanto, há 
pouco ou nem um espaço em sala de aula 
para desenvolver essa consciência. Com as 
atividades descritas acredita-se que essa 
lacuna está sendo preenchida no curso de 
Engenharia Civil da UFSCar. Mas 
logicamente ainda há muito a ser feito. 

Para o grupo PET Civil tais atividades 
tem se refletido em uma maior visibilidade 
dentro e fora da UFSCar. Tal 
reconhecimento gera maior credibilidade e 
facilita parcerias para desenvolvimento de 
novas atividades. 

E finalmente para o petiano, além do 
exercício de cidadania, permite o 
desenvolvimento de habilidades gerenciais, 
organizacional e de relacionamento 
interpessoal. Tais habilidades são muito 
importantes para o seu desenvolvimento 
intelectual e profissional. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar 
um projeto desenvolvido pelo PET 
Conexões ADM - UFES no qual foi feito o 
desenvolvimento de um layout para o 
processo produtivo e dar apoio às mudanças 
em duas associações de catadores de 
materiais recicláveis (Amariv e Ascamare). 
A demanda das associações se deu pela 
necessidade de mudança dos seus espações 
físicos.  

 
1. INTRODUÇÃO 

Esse projeto é um trabalho de extensão 
do grupo PET Conexões ADM - UFES, que 
se enquadra na área de Impactos dos Grupos 
PET na Sociedade, já que trabalha com duas 
associações de catadores  que trabalham 
com separação de materiais recicláveis. 
Estas duas associações são denominadas 
Amariv e Ascamare, situadas 
respectivamente em Itararé e Bairro 
Republica, ambas no município de Vitória.  

A Prefeitura de Municipal Vitória (PMV) 
dá apoio às duas associações e tem um 
projeto em longo prazo de ampliação e 
modernização do transbordo em uma área 
definitiva no bairro de São Pedro. O projeto 
desta área está em curso e estima-se não 
menos que 5 anos para sua execução. 
Entretanto, com a implantação o projeto 
definitivo haverá  redução de despesas para 
a PMV e ganhos operacionais, de qualidade 
de vida no trabalho e financeiros para as 
associações de catadores. Entretanto, o 
problema atual é que as duas associações 
estão localizadas em diferentes locais e uma 
delas está localizada em um local no qual o 
Plano Diretor Urbano não permite aquele 
tipo de atividade. Assim, a PMV fez uma 

temporária para que as duas associações 
fossem abrigadas no mesmo local. Há um 
impedimento orçamentário para o 
deslocamento de somente uma delas 
(Ascamare) em virtude dos custos de 
aluguel da outra associação (Amariv). 
Assim, o PET Conexões ADM - UFES 
dentro seus projetos desenvolveu um projeto 
com objetivo de estudar a propor um  layout 
conjunto para as duas associações no 
mesmo local. Assim, tem-se a ocupação 
física das duas associações, no mesmo local. 
O resultado da proposta do novo layout 
possibilita ajudar na divisão do trabalho, na 
melhoria do processo produtivo, de modo 
que os materiais das duas associações 
fiquem separados para evitar o conflito de 
ambas. O novo galpão fica situado na Ilha 
de Monte Belo, também em Vitória. 

 
2. OBJETIVOS 

   O grupo PET Conexões ADM vem 
auxiliando as duas associações através de 
analises técnicas obtidas pela captação de 
dados do trabalho dos associados 
(produção). Diante das dificuldades de 
mudanças nas associações o PET Conexões 
ADM – UFES ficou com a tarefa de apoio 
técnico, observando a necessidade da 
distribuição correta do espaço, uma vez que 
o novo galpão é menor que a soma dos dois 
antigos. Além disso, havia a necessidade de 
se pensar em um layout no qual seria 
possível que as duas trabalhassem no 
mesmo espaço sem que os matérias já 
reciclados fossem misturados, dado que do 
ponto de vista organizacional elas irão 
continuar a funcionar separadamente. Ou 
seja, cada uma com seu estatuto, sua 
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individualidade jurídica, seus 
procedimentos operacionais e seus 
resultados financeiros. Entretanto, fazendo 
sua operação de separação e prensagem de 
material dentro do mesmo galpão. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Antes mesmo de desenvolver o projeto 

do layout o grupo PET Conexões ADM já 
desenvolvia a análise dos tempos de 
processamento dos materiais, com 
levantamento de dados em campo, com 
objetivo de ajudar as duas associações a 
conseguirem melhorar sua produtividade e, 
consequentemente sua renda. Assim, cabe 
ressaltar que nos planejamentos do layout, 
os alunos já possuíam conhecimento sobre o 
processo produtivo e tinham em mãos 
valores aproximados dos tempos de 
processamento em cada fase do processo.  
Em paralelo foram realizadas também 
visitas técnicas as associações a fim de 
observar o layout atual, fazer um 
levantamento sobre as dimensões dos 
equipamentos e os espaços necessários para 
circulação de pessoas, transporte e 
armazenagem dos materiais. Finalmente foi 
solicita à PMV a planta baixa do novo 
galpão para termos as dimensões dos 
espaços disponíveis. Entretanto, como havia 
problemas técnicos no projeto foram 
realizadas visitas ao novo galpão para 
verificar as dimensões e outras 
características que não estavam na planta 
baixa entregue. Todas as visitas ao novo 
galpão foram realizadas com a presenta do 
professor tutor.  

Os processos produtivos das duas 
associações são um mix entre linha de 
produção e layout por processo (Correa e 
Correa, 2012; Dias e Gonçalves, 2014; 
Stevenson, 2001). Para a abordagem do  
processo utilizou-se o método SLP 
(Systematic Layout planning). O PSL é uma 
técnica de auxilio na tomada de decisão 
modificando o layout para tomar melhor 
posicionamento de instalações, 

equipamentos e pessoal.  Com o objetivo de 
desenvolver diferentes soluções para 
posteriormente fazer a consolidação em um 
projeto, o grupo de quatro alunos que 
participam deste projeto foi subdividido em 
dois grupos, cada uma desenvolvendo sua 
solução separadamente. Assim, foi realizada 
uma reunião entre o tutor e os dois grupos 
de forma que pudesse ser consolidada uma 
proposta final. Os grupos apresentaram 
diferentes propostas, o debate com os alunos 
foi feito e uma solução final foi encontrada. 
Como todo projeto, é recomendável que seja 
feita uma visita em campo, neste caso no 
novo galpão, de forma a verificar in loco a 
coerência das dimensões destinadas aos 
espaços de circulação, além de verificar os 
detalhes que poderiam influenciar no 
projeto. A maior preocupação, além de 
garantir boas condições operacionais para as 
associações, era não misturar o material 
reciclado e não prensado das duas 
associações. Além disso, havia a 
preocupação em não misturara os materiais 
prensados. Entretanto, este é um problema 
secundário, dado que a identificação é mais 
fácil de ser feita do que no segundo caso.  

 
4. RESULTADOS E 

DISCURSSÕES  
Os processos operacionais das duas 

associações são muito semelhantes, apesar 
de disporem de espaço físico muito 
diferente na atualidade. Também existem 
pequenas diferenças no quantitativo e nas 
dimensões das mesas de trabalho. As 
dimensões dos diferentes equipamentos 
foram consideradas no layout proposto. O 
processo de produção (separação e 
prensagem), é dividido em duas etapas, 
pode haver uma terceira etapa. 
Primeiramente é feita uma triagem primária 
do material onde são separados os materiais. 
Os bags são colocados nas mesas então os 
materiais são separados e divididos em 
toneis de papel, plásticos, papelão, jornal, 
pet (polímero termoplástico) e vidro. Os 
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materiais que não são classificados como 
pet (polímero termoplástico) vão  para as 
prensas a fim de serem preparados 
(prensados) no formato demandado pelo 
comprador (em geral fardos em torno de 
200Kg). Normalmente coloca-se 3 a 4 bags 
em cada mesa e o tempo de triagem depende 
muito do mix dos materiais, podendo ir de 
10 a 30 minutos seu tempo de 
processamento. Ou seja, o tipo de material 
influencia na produtividade. Por outro lado, 
como os materiais possuem diferentes 
valores no mercado, também influenciam na 
renda do associado. Entretanto, esta 
discussão não faz parte deste trabalho.   

Os materiais classificados como pet 
(polímero termoplástico) precisam passar 
por uma segunda classificação, em outra 
mesa de triagem, para posteriormente serem 
disponibilizados para prensagem.  

A segunda etapa (ou terceira, 
dependendo do produto) é a prensagem do 
material, as prensas são operadas por um 
associado de cada vez o tempo do processo 
varia de acordo com o material, sendo em 
média de 30-60 minutos variando de acordo 
com material. Da mesma forma que na 
triagem do tipo de material influencia na 
produtividade do associado.  

O resultado que apresentamos para juntar 
as duas associações foi elaborado a fim de 
facilitar a separação das etapas (triar e 
prensar) e evitar possíveis conflitos, que 
poderiam surgir não apenas pela junção das 
duas associações, mas pelos problemas 
estruturais do novo galpão, como o 
desnivelamento que poderia prejudicar a 
circulação do material, espaço muito 
pequeno do local e apenas um portão para 
carga e descarga, dificultando a elaboração 
de um modo de produção mais circular. 

 Neste projeto os bags não triados ficam 
em uma área próxima as mesas das 
associações, em um espaço capaz de 
armazenar uma quantidade suficiente de 
bags para as duas associações, de acordo 
com o material que a prefeitura entrega. As 
mesas de triagem estão paralelas, sendo que 

as vermelhas são da Amariv e as azuis da 
Ascamare, visando a distância que cada 
mesa precisa entre a parede e entre elas, 
capaz de ter livre acesso a todos e para 
movimentação dos materiais. Assim como 
as mesas de triagem, as mesas de triar 
garrafas pet estão respeitando o espaço 
necessário para movimentação e 
armazenamento de bags pet triados. As 
prensas da Ascamare ficam lado a lado, 
juntamente com seu espaço para os bags 
triados e ao lado das balanças, de forma que 
os materiais depois de prensados em fardos 
sejam armazenados para a coleta do 
comprador. Esta foi a primeira solução dada 
pelo grupo, apresentada na figura 1. Após 
esta solução foi feita uma visita em campo a 
fim de verificar eventuais problemas.  

Figura 1: layout antes da visita a campo 
 
Após a visita a campo, na qual foram 

feitas marcações no chão e medições 
verificou-se que o posicionamento das 
mesas de triagem dos pets e o 
posicionamento das prensas em balanças 
iriam potencializar o risco de mistura de 
materiais triados e ainda não prensados. 
Vale lembrar que evitar esta mistura é a 
maior preocupação uma vez que pode gerar 
problema de relacionamento entre as duas 
associações. Assim, foi proposto um novo 
leiaute com alteração do posicionamento 
das mesas de triagem dos pets, das prensas e 
das balanças.  

Assim, as prensas da Ascamare ficam ao 
lado opostos das mesas do pet, juntamente 
com seu espaço para os bags triados e à 
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frente sua respectiva balança. As prensas da 
Amariv estão no corredor que leva a saída 
do galpão e ao lado a balança, e próximo ao 
portão de saída estão os fardos prensados 
das duas associações. O espaço deixado 
entre as prensas da Ascamare e a Amariv 
são para evitar que os bags já triados pelas 
mesmas, se misturem no processo, evitando 
assim um possível conflito. Ao lado 
esquerdo do corredor encontra-se a caçamba 
de rejeito, onde são jogados todos os 
materiais que são descartados no processo 
de triagem. O espaço para armazenagem dos 
fardos prensados é comum às duas 
associações, sendo que os mesmos deverão 
ser identificados imediatamente após a 
prensagem. 

Figura 2: layout final após visita a campo 
 

5. CONCLUSÃO 

O trabalho exposto proporcionou a 
descoberta de novas habilidades dos 
petianos envolvidos: utilização do software 
SketchUp (ferramenta para criação de 
layouts); aprendizagem da funcionalidade 
organizacional das associações; e ajuda 
técnica às associações na produção gerando 
melhor utilização do espaço. 
Este artigo é o primeiro estágio para a 
produção de um Caso de Ensino de ensino 
em Administração, em desenvolvimento, 
que se pretende publicar em 2016, em um 
periódico desta área do conhecimento.  
A mudança para o novo galpão ainda está 
em processo de decisão pela PMV e 
associações. Esse layout veio como opção 

para viabilização dessa mudança, tendo em 
vista um melhor aproveitamento e 
aplicabilidade dos recursos públicos, 
principalmente na logística.  
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RESUMO 
 

   Este trabalho tem por objetivo apresentar 
um projeto desenvolvido pelo PET 
Conexões ADM - UFES para investigar, o 
perfil dos alunos do curso de  
Administração Matutino da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Assim, deseja-se 
conhecer suas expectativas em relação ao 
curso e suas perspectivas para o futuro 
profissional.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
  Devido ao elevado número de evasões nos 
cursos de administração da UFES o grupo 
PET Conexão de Administração da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
elaborou um projeto de pesquisa para 
identificar o perfil do aluno do curso de 
Administração Matutino desta 
Universidade. Assim, esta pesquisa 
possibilitou identificar e analisar algumas 
questões que podem ajudar a identificar as 
causas da evasão de forma que possam ser 
desenvolvidas ações para reduzi-las. O 
questionário aplicado é extenso e não 
permite ser analisado em sua totalidade 
neste artigo. Assim, deu-se ênfase às 
questões que mais interessam ao grupo PET 
neste momento. 

 
2. OBJETIVOS 

    Este projeto de pesquisa investigou o 
perfil dos alunos no Curso de 
Administração da UFES, procurando 
conhecer suas expectativas. Em particular, 
procurou-se identificar eventuais 
disparidades entre as expectativas dos 
ingressantes e a oferta do curso. Foi 

avaliado também se há uma evolução nas 
expectativas dos alunos, ou uma eventual 
frustração com as disparidades encontradas. 
 

3. METODOLOGIA 
Para coleta dos dados foi desenvolvido 

um questionário contendo 21 (vinte e um) 
perguntas fechadas e questões múltipla 
escolha, algumas com elaboração própria e 
outras baseadas em revisão de literatura 
utilizada para comparação dos resultados 
[1][2][3][4][5][6]. 

Antes da aplicação o questionário foi 
realizado pré-teste para definição de 
algumas questões. A aplicação ocorreu 
dentro da sala de aula com a permissão dos 
professores, solicitados antecipadamente 
através do e-mail para disponibilização de 
20 (vinte) minutos finais de suas aulas. A 
população é composta por alunos 
matriculados, em 2015-2, do primeiro ao 
sétimo período do curso matutino. O 
número médio de alunos em sala variou de 
25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) alunos, com o 
total de 161 respondentes. 

Os dados foram tabulados e analisados 
numa planilha do Excel e suas respectivas 
ferramentas.  

 
4. RESULTADOS E 

DISCURSSÃO 
 

     
  O primeiro resultado refere-se ao 
questionamento dos motivos pelos quais os 
alunos escolherem o curso de 
administração. A pergunta foi feita dando 
ao aluno o direito de escolher mais de um 
motivo. Ou seja, a soma total do resultado 
não é 100%. Esta metodologia foi utilizada 
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pois tem-se o interesse nos fatores que são 
os maiores motivadores para a escolha do 
curso de administração da UFES. Na tabela 
1 verifica-se que o mercado de trabalho é 
visto como o principal fator de escolha dos 
alunos. Uma consideração possível reside 
no fato da Administração ser uma formação 
que dá múltiplas possiblidade de atuação. O 
segundo motivo é o desejo de prestar 
concurso e o terceiro o desejo de abrir seu 
próprio negócio. Pode se observar que o 
aluno esta dividido entre duas perspectivas 
profissionais. Ou seja, como são duas 
possibilidades muito distintas, o que se 
perceber é que o aluno não tem ainda 
clareza do que pretendia fazer despois de 
formado, quando fez a escolha do curso. Ao 
contrário do que se imaginava incialmente a 
influencia familiar, por pais 
empreendedores não está entre os motivos 
mais citados para a escolha do curso. Da 
mesma forma, imaginava-se que por não 
gostar de matemática seria um motivo muito 
escolhido, devido ao elevado percentual de 
reprovação nas disciplinas de matemática 
no curso, fato que não aconteceu.  

 
A próxima pergunta a ser analisada refere-
se à possibilidade que o curso dá para seguir 
a carreira desejada. Do total 72% dos 
respondentes disseram que concordam ou 

concordam totalmente, ou seja, têm uma 
visão positiva das expectativas e, 21% se 
posicionaram como neutros. Assim, 
somente 7% dos alunos acreditam que o 
curso de administração a UFES não 
contribuirá para seguir a carreira desejada. 
Também foi investigada a satisfação dos 
alunos em relação às suas expectativas com 
o curso. Somente 46% dos alunos 
consideram que o curso atende 
positivamente suas expectativas, com 33% 
sem posição clara e 21% consideram que o 
curso não atende suas expectativas. 
Portando, concluímos que o curso tem a 
capacidade para atender as nossas 
expectativas, mas por algum motivo isso 
não esta ocorrendo para a maioria das 
pessoas. Seja, por falta de expectativa 
própria ou fatores dentro da faculdade que 
desmotiva. Por exemplo, a quantidade de  
reprovações nas disciplinas de matemática e 
estática, 47,7% já ficaram reprovadas em 
alguma(s) dessas matérias. Também foi 
questionado ao aluno se ele sairia do curso 
da UFES caso ganhassem uma bolsa de 
100% para estudar em outro local. Do total 
15% disseram que sairiam da UFES para 
cursar administração em outro local. A 
maioria 65%, disse que não trocaria a UFES 
por outra instituição para cursar 
administração. Comparando este resultado 
com a satisfação aparentemente existe uma 
discrepância, uma vez que os alunos 
consideram que o curso não atende às suas 
expectativas. Entretanto, esta discrepância 
pode ser explicada ao fato das outras opões 
de cursos de administração em regiões 
próximas a UFES serem ainda piores do que 
o que os alunos consideram a UFES. 
Uma das discussões atuais no colegiado do 
curso de administração refere-se à estrutura 
curricular. Assim, foi perguntado ao aluno 
qual as subáreas de administração ele mais 
se identifica, também foi perguntado qual 
subárea ele considera mais importante para 
sua carreira. O resultado está apresentado na 
tabela 2. Verifica-se que nas subáreas de 
finanças e em gestão de operações os alunos 
as consideram mais importantes para o 

Tabela 1: motivo da escolha do curso 
Por que escolheu 
administração? Resultados 

Mercado de trabalho 45% 
Prestar concurso 42% 

Pretende abrir seu 
próprio negócio 38% 

Vocação 34% 
Influencia familiar 23% 

Ajudar na gestão de um 
negócio da família 20% 

Por não saber a sua 
vocação 18% 

Outras 11% 
Baixa concorrência  6% 
Por não gostar de 

matemática 3% 
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mercado que sua identificação com a 
disciplina. Mesmo sem uma investigação 
sobre os motivos, verifica-se que nos dois 
casos são disciplinas que trabalham com 
conteúdos quantitativos. Por outro lado, a 
subárea de marketing é a que mais os alunos 
se identificam, entretanto, consideram não 
ser importante para o mercado. Uma das 
suposições seja a elevada concorrência 
nesta subárea dos alunos formados em 
comunicação (publicidade e propaganda). 
As subáreas de gestão de pessoas e teoria 
das organizações praticamente não 
apresentam assimetria. 
 

Tabela 2: subáreas da Administração 
(identificação e importância) 

Subárea 
Mais 

Identifica 

Mais 
importante 
no Mercado 

Finanças 17% 29% 
Gestão de 

Pessoas 26% 25% 
Teoria das 

Organizações 9% 11% 
Gestão de 

Operações/ 
produção 12% 19% 
Marketing 36% 15% 

 
Finalmente foi verificado se havia diferença 
no vínculo profissional que os alunos 
pretendem ter, condicionados à situação se 
fazerem ou não estagio. Para aqueles que 
fazem estágio as maiores preferências foram 
para empregado de empresa privada com 
aproximadamente 37% e servidor público 
com 33%. Com empreendedor privado em 
terceiro lugar com aproximadamente 24 %. 
Por outro lado para aqueles que não fazem 
estágio a maior preferência é por 
empreendedor privado com quase 44% das 
respostas, em segundo lugar servidor 
público com 29% e empregado de empresa 
privada com 20% das escolhas. Assim, 
percebe-se que o fato de fazer estágio 
provoca uma mudança na percepção dos 
alunos sobre suas perspectivas profissionais, 

reduzindo substancialmente sua intenção de 
empreender e aumentando o desejo de ser 
empregado de empresa privada. 
  

5. CONCLUSÃO 
 
Através desse projeto, conseguimos 

identificar o perfil dos estudantes do curso 
matutino de administração da UFES, saber 
o motivo dos mesmos terem escolhido este 
curso, se eles estão satisfeitos com a 
universidade e se suas expectativas foram 
alcançadas. Os alunos integrantes do PET 
Conexão de Administração da UFES 
tiveram a oportunidade de aprender a fazer 
um questionário quantitativo, além de ter a 
chance de aplica-los e de, com o auxílio de 
um professor, tabular os dados utilizando o 
básico do Excel. É importante salientar que 
visamos aplicar o questionário para o curso 
noturno de administração da UFES, com o 
objetivo de ampliar os resultados. E através 
do resultado final, poderemos sugerir 
melhorias para o curso visando atender as 
expectativas dos alunos, melhor prepará-los 
para o mercado de trabalho e criar ou até 
mesmo melhorar projetos de monitoria nas 
disciplinas, que estatisticamente, o índice de 
reprovação é elevado, como estatística e 
matemática. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho remete-se à análise da 
3ª edição da Semana da Baixada promovida 
no ano de 2014 pelo Grupo Pet Conexões 
Baixada, no qual torna-se possível 
compreender a magnitude que o evento 
dispõe frente à comunidade trazendo por sua 
vez o diálogo e a interação, configurando-se 
enquanto um espaço de trocas entre os 
saberes acadêmicos e não acadêmicos de 
igual importância. 

  
 

INTRODUÇÃO 
 
A Semana da Baixada nasce no ano de 

2011 sobre a moção de um projeto no qual o 
foco destina-se à importância de favorecer 
trocas de saberes e diferentes perspectivas 
de análises sobre a Baixada Fluminense, 
evidenciando por sua vez o traquejo da 
agremiação universitária comumente aos 
outros agentes sociais do seu entorno, 
trazendo assim uma visão de conhecimento 
e experiências que enriquecem o cotidiano 
da comunidade universitária e da população 
como um todo. 

Como fruto de um trabalho coletivo do 
do grupo PET/Conexões de Saberes: 
Dialogando e interagindo com as múltiplas 
realidades e saberes da Baixada 
Fluminense/RJ, o Pet Conexões Baixada, a 

Semana da Baixada vêm realizando 
conversas, debates, oficinas, exposições, 
apresentações culturais, entre outras 
atividades, propiciando o diálogo, a 
descoberta e aproximação entre os distintos 
saberes locais e acadêmicos, estes 
materializados no âmbito da Universidade 
Federal Rural do Janeiro (UFRRJ), Instituto 
Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu.  

Sendo assim, a Semana da Baixada 
trata-se de um encontro ao longo de uma 
semana no qual encontram-se presentes, 
dialogando e interagindo, professores, 
pesquisadores, estudantes universitários e da 
escola básica, artistas, produtores culturais e 
grupos culturais da região da Baixada 
Fluminense. A finalidade principal deste 
evento é propiciar a criação de múltiplas 
possibilidades de interlocução entre o saber 
acadêmico e saber produzido fora da 
universidade, proporcionando uma 
aproximação entre os principais 
protagonistas do campo cultural na Baixada 
Fluminense e o mundo acadêmico fixado 
nesta região 

 
OBJETIVOS 

Oportunizar espaços de diálogos, 
trocas e interação entre os principais atores 
e agentes da produção da cultura e do 
conhecimento acadêmico da Baixada 
Fluminense, aproximando a UFRRJ, em 
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particular o Instituto Multidisciplinar da 
comunidade ao seu redor.  

 
 

A Semana da Baixada teve como 
principal objetivo promover um espaço de 
interlocução e diálogo entre os 
conhecimentos, vivências e produções 
acadêmicas e não acadêmicas que vem 
sendo produzidas na região sobre a 
influência das mais diversas áreas de 
conhecimento.  

 
METODOLOGIA 

A Semana da Baixada consiste em um 
evento de extensão universitária e 
compreende diversas atividades acadêmicas 
e culturais, tais como: oficinas, palestras, 
mesas redondas, exposições, caminhada 
ecológica, apresentação teatral, artísticas e 
musicais, organizadas 

 
A III Semana da Baixada promoveu um 

conjunto de atividades de natureza 
acadêmica e cultural construído 
coletivamente em reuniões preparatórias 
entre os petianos e parceiros, dos quais se 
destacam: grupos de pesquisa, grupos 
culturais, ong’s, artistas, produtores 
culturais, dentre outros grupos existentes na 
região. Em sua terceira versão, a III SB 
apresentou trabalhos acadêmicos de 
diferentes níveis (graduação e pós-
graduação) e temáticas variadas com foco 
na Baixada, mostra Cultural (rodas de 
capoeira, grupos de dança popular, grupos 
de rap, outros), oficinas com temáticas 
variadas (percussão, dança...), exposições de 
livros, artes plásticas, artesanatos, fotos 
digitais, áudios de poemas declamados, feira 
de agricultura familiar, conversa com 
escritores da região e lançamento de livros. 
Os ícones homenageados foram o negro 
maranhense e compositor João do Vale e a 
negra baiana Beatriz Moreira Costa, a 
yalorixá Mãe Beata de Iemanjá, sacerdotisa 
do Ilê Omi Oju Arô (Casa das Águas dos 

Olhos de Oxóssi) e líder espiritual da 
religiosidade afro-brasileira da região. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A III Semana da Baixada apresentou um 

resgate da memória coletiva, da história e 
das culturas da região, bem como de suas 
produções acadêmicas e populares. Ao todo, 
foram realizadas 24 atividades ao longo dos 
cinco dias da semana, contendo 600 
participantes (entre docentes e  discentes); 
50 monitores; 41 convidados (entre 
palestrantes e oficineiros); 17 trabalhos 
acadêmicos apresentados nas áreas de 
Geografia, Pedagogia e Letras. Totalizando 
a emissão de 1000 certificados. Pela 
importância da Semana da Baixada, o grupo 
PET/Conexões de Saberes: Dialogando e 
Interagindo com Múltiplas Realidades e 
Saberes na Baixada Fluminense/RJ foi 
homenageado com uma menção honrosa no 
13o Prêmio Baixada promovido pelo Fórum 
Cultural da Baixada Fluminense, em 2014. 

 
 
 

CONCLUSÃO 
 
Frente ao retorno acadêmico e da 
comunidade da Baixada Fluminenses, torna-
se possível compreender a Semana da 
Baixada como uma referência de caráter 
cultural, no âmbito universitário, transcrita 
por meio de suas atividades de significação 
à cultura além acadêmica, contribuindo com 
a união saudável da Baixada vem 
contribuindo para o fortalecimento da 
extensão universitária no campus Nova 
Iguaçu da UFRRJ promovendo a integração 
entre os próprios petianos, entre estes e 
demais universitários dos vários cursos do 
IM e entre o público universitário e os 
grupos produtores e representantes das 
várias culturas da região da Baixada 
Fluminense, aproximando ainda mais a 
UFRRJ das comunidades do seu entorno. 
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Além disso, a III SB também tem 
contribuído para algumas rupturas do modo 
de se pensar e fazer a produção cultural e de 
conhecimento na universidade, em 
particular o rompimento com uma 
racionalidade científica que tem por base 
um certo modelo unilateral de produção do 
conhecimento proposto pela ciência 
moderna, que subordina hierarquicamente 
as demais formas de produção de 
conhecimento fora da academia, em 
particular o conhecimento popular. 
Reconhecer e valorizar a produção do 
conhecimento e das culturas fora das 
universidades e trazer os seus principais 
protagonistas para um diálogo dentro do 
ambiente acadêmico sem hierarquizações do 
saber é o modo mais eficaz para uma 
relação entre diferentes, mas em pé de 
igualdade. Tudo isso poderá contribuir para 
uma sociedade mais justa, menos desigual, 
democrática e livre. 
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RESUMO: 

Este trabalho é fruto das atividades do 
Programa de Educação Tutorial - 
PET/Conexões cujo o foco foram as 
oficinas com os calouros do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UFRJ turma 
de 2015 com o objetivo de traçar o perfil 
desse estudante e perceber de que forma 
eles se relacionam e se identificam no 
espaço acadêmico. As oficinas, 
desenvolvidas como ''Roda de Conversa”, 
foram realizadas nas duas turmas 
ingressantes do curso mencionado 
abordando temáticas informativas sobre as 
possibilidades de permanência na 
Universidade, possibilitando  um diálogo 
fluído entre os calouros e veteranos. Para 
tal, foram aplicados 40 questionários de 
um total de 80. Os resultados  apontam que 
temos um número considerável de 
Estudantes de Origem Popular (EUOP) no 
curso identificados pela pesquisa. 

1. Introdução:  
Na articulação constante entre 

ensino, pesquisa e extensão, vários este 
trabalho reflete sobre a atividade do 
Programa de Educação Tutorial - 
PET/Conexões de Saberes e Identidades: 
“A comunidade vai a universidade: sobre 
processos de identificação, pertencimento e 
integração dos alunos de origem popular 
nos espaços acadêmicos”, coordenado pela 
professora Warley da Costa. Com intuito 
de gerar subsídios para elaboração de 
políticas públicas que atendam de fato a 
esse público. Com caráter extensionista, 

sustentando um campo ainda pouco 
investigado, e a intersecção entre elas 
resulta no próprio objeto de estudo deste 
programa. A investigação volta-se para o 
cotidiano dos estudantes que tiveram 
acesso aos cursos da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro através das políticas de 
ações afirmativas, e propõe aproximar-se 
dos meandros de sua permanência na 
universidade, no sentido de compreender 
as contingências a que estes estudantes 
estão sujeitos e de que forma eles 
percorrem seus itinerários, driblando 
adversidades ou, eventualmente, 
sucumbindo a elas. A vida universitária é 
permeada por exigências comuns a 
qualquer estudante, seja ele ou não de 
origem popular, leva-se em consideração 
que no caso dos EUOP a universidade era 
vista como um universo quase 
impenetrável o que observa-se uma 
demanda de exigências ainda mais difícil 
de ser enfrentada. Com o objetivo de 
possibilitar mecanismos para o 
permanência desse estudante, o 
PET/Conexões de saberes e identidades, 
atuando na UFRJ desde 2010, busca 
continuamente auxiliar a trajetória do 
EUOP de diferentes Licenciaturas da 
UFRJ. Por isso, nossos objetivos gerais se 
concentram na busca de estratégias 
pedagógicas para contribuir com o diálogo 
entre diferentes saberes, possibilitando 
condição reflexiva para a conquista da 
legitimidade e pertencimento do estudante 
de origem popular no espaço acadêmico. O 
PET-Conexões de Saberes acredita que, a 
presença dos EUOP na comunidade 
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acadêmica aguça, motiva e manifesta a 
necessidade de buscar caminhos que 
contribuam para as trocas entre esses dois 
territórios sociais. Dessa forma o projeto 
vai colocando em xeque de forma durável, 
uma certa ’'cultura universitária’’ ainda 
hegemônica, em que docentes e 
pesquisadores foram formados. 

2. Objetivos: 

 Apostando na articulação constante entre 
ensino, pesquisa e extensão, 
desenvolvendo várias ações relacionadas à 
identidade do grupo. Assim, o objetivo 
desse estudo é desenvolver uma reflexão 
sobre uma oficina realizada com os 
calouros das turmas da Licenciatura da 
Pedagogia da UFRJ a fim de traçar o perfil 
desse estudante e perceber de que forma 
eles se identificam no espaço acadêmico. 
Os critérios utilizados para a definição do 
EUOP, que já são adotados  pelo grupo em 
outras ações são: escolaridade dos pais até 
o ensino médio , ser o primeiro à ingressar 
na universidade pública, ter sido estudante 
do ensino público na educação básica, 
possuir baixa renda familiar e ser morador 
de bairros populares. 

3. Metodologia: 

  As oficinas foram realizadas nas duas 
turmas ingressantes do curso mencionado 
de maneira que abordássemos temáticas 
informativas sobre as possibilidades de 
permanência na Universidade, tais como: 
direito do aluno, apoio financeiro e 
pedagógico, espaços de pesquisa 
disponíveis e a diversidade de atividades 
complementares para a sua formação. As 
oficinas foram desenvolvidas como  um 
diálogo fluído entre os calouros e 
veteranos. As duas oficinas com o objetivo 
de alcançar os calouros do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia da UFRJ, das 
quais apresentaremos nesse trabalho. 
Como objetivo de conhecer o perfil 
socioeconômico dos estudantes e perceber 
de que forma os alunos se percebem como 

EUOP ou não. Para tal, foram aplicados 
questionários visando analisar o 
quantitativo de ingressantes que se auto-
declaram EUOP no Curso, assim como o  
seu perfil socioeconômico, realizamos 
atividades na perspectiva metodológica, 
nomeadas como ''Roda de conversa'', com 
os calouros de 2015.1 do turno da manhã e 
da tarde, a fim de debatermos, 
inicialmente, sobre as possíveis formas de 
permanência na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ. Isso significa que, 
utilizando o diálogo para troca de 
informações de maneira fluída entre os 
calouros e veteranos, a atividade se tornou 
muito pertinente tanto pelos diversos temas 
desenvolvidos tanto pela curiosidade das 
turmas. Com isso, foi possível tirar 
dúvidas, direcionar buscas de informações 
específicas e auxiliar nas diversas formas 
de permanência na Universidade. Para 
finalizar a atividade, utilizamos 
questionários, elaborados pelos bolsistas 
do PET e que foram respondidos pelos 
alunos presentes nas turmas, norteando 
assim, questões para essa pesquisa.  

4. Resultados e discussão 

Foram respondidos 40 alunos do total de 
80,aproximadamente, dos dois turnos 
(manhã e tarde), que trouxeram análises 
conclusivas favoráveis. Os resultados 
apontam que a maioria dos estudantes 
situa-se na faixa etária predominante entre 
18 a 19 anos. Mesmo sendo um curso que 
atinge idades diversas, de jovens à adultos, 
sua predominância etária se apresenta no 
público adolescente. Além desse fato, o 
gênero feminino é predominante na 
pedagogia, correspondendo à maioria com 
89,72% juntando os dois turnos. Uma 
amostra relevante é o número de mulheres 
ingressantes no curso o que  contribui para 
a perpetuação da feminização do 
magistério. Percebemos, ainda, que no 
turno da manhã a maioria se declarou 
branca (57,14%). Enquanto que no turno 
da tarde, 73,68% dos alunos, se declararam 

150



pretos ou pardos. Além disso, foi notório, 
quanto a escola de origem, que no turno 
matutino 52,38% são oriundos de escola 
pública. No turno da tarde, a maioria dos 
alunos são oriundos de escola particular, 
representando 26,31% dos ingressantes. 
Quanto ao ingresso por cota, no turno da 
manhã 66,66% dos alunos se declaram 
cotistas, já o vespertino apenas 21,05%. 
Ficou evidente que 62,50%, da amostra 
total, são os primeiros da família a 
ingressarem no Ensino Superior Público. 
Sobre a Renda familiar de até três salários 
mínimos, 57% da turma da tarde e 61% da 
manhã, se enquadram nesta faixa. Na 
maioria da amostra analisada nos dois 
turnos, o quantitativo de familiares que 
vivem na mesma residência corresponde à 
4 moradores. Além do mais, no turno da 
manhã a maioria (47,61%) mora em 
bairros da periferia da cidade, já no turno 
da tarde se concentram entre centro e 
periferia. Incluindo que de acordo com a 
amostra, a maioria dos alunos são 
moradores do Rio de Janeiro, há alunos, 
mesmo sendo poucos, os que vêm de 
outros estados. E para finalizar os dados 
predominantes, do total pesquisado  
69,67% não trabalham atualmente e apenas 
27,68% trabalham. Destacamos as 
discussões sobre a implementação de cotas 
como perspectiva importante a ser 
acrescentada em nossas análises, pois, a 
universidade pública hoje continua sendo 
um lugar para a elite, mas não 
exclusivamente a ela, tendo em vista que 
com as políticas de cotas, os estudantes de 
classes mais baixas tiveram acesso à 
universidade. Com a Lei nº 12.711/2012 , 
até 30 de Agosto 2016 todas as 
universidades do Brasil deverão destinar 
50% de suas vagas às cotas. A política de 
cotas, então, é uma reparação por todo 
abandono que o negro teve após a abolição 
da escravatura. Há 10 anos atrás, as 
políticas de cotas fizeram com que a 
universidade recebesse mais estudantes de 
origem popular, mas ainda não há um 
número equilibrado entre brancos e negros 

e ricos e pobres. Outro assunto de extremo 
interesse é sobre a permanência desse 
estudante na  universidade. Para eles, 
custear passagem, alimentação e material 
didático não é fácil. Com isso, as políticas 
de assistência estudantil é uma discussão 
importante tanto para ser levada para os 
cursos de licenciatura, especificamente aos 
calouros, como para nossa reflexão como 
bolsistas. Outra preocupação é a 
assistência pedagógica. Muitas vezes, esse 
aluno chegou despreparado e começa a ter 
dificuldades ao se defrontar com o 
conhecimento acadêmico. Precisa então de 
um apoio pedagógico que deve ser 
oferecido pela instituição. Destacamos 
ainda, que a Universidade pública no 
Brasil hoje incorporou novas perspectivas 
para as políticas de extensão. Para 
entendermos o quão importante é a 
extensão, há de reconhecer o processo de  
elitização da universidade pública. 

5. Conclusão: 

 Com base nos dados observados, a 
partir do universo resultante do 
questionário, verificamos que há um 
número considerável de EUOP no curso, 
pois uma boa quantidade corresponde aos 
critérios que são considerados pelo grupo 
possibilitando a contínua reflexão sobre a 
inserção dos EUOP no Ensino Superior 
Público. Então, nós como alunos da 
universidade, enquanto instituição pública, 
devemos refletir sobre seu processo 
histórico, suas políticas de socialização, 
destacando que o objetivo foi alcançado. 
Contudo as discussões e reflexões foram 
afloradas, conforme o debate, que nos 
proporcionou e nos instiga a levantar e 
refletir constantemente sobre as distintas 
temáticas em trabalhos de aprofundamento 
futuros.  
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RESUMO:
O presente trabalho é oriundo das atividades de extensão do grupo PET/Conexões- 
Identidades, que tem como objetivo a análise da oficina “Acesso do estudante de origem 
popular a universidade” realizada em uma escola Estadual do Rio de Janeiro a fim de 
identificar a percepção dos alunos sobre o acesso à universidade. Foram coletados 85 
questionários, para traçar o panorama quanto às pretensões dos alunos relacionadas à 
universidade. Observou-se que apesar da especificidade do turno noturno, a intenção de cursar 
pré-vestibular ou já estar cursando é equilibrada entre os três turnos da escola. Notou-se 
também que 91,7% dos estudantes pretende cursar universidade porém 63,5% não conhece as 
formas de acesso e permanência neste espaço. Frente a isso constata-se a relevância das 
atividades de extensão do presente grupo. 

 
1. Introdução:

O presente trabalho é oriundo das 
atividades de extensão do grupo 
PET/Conexões de Saberes - Identidades, 
que tem como objetivo a integração do 
estudante de origem popular a universidade 
bem como o processo de identificação e 
pertencimento deste no espaço acadêmico. 
O trabalho em questão tem por objetivo a 
análise dos questionários aplicados na 
oficina “Acesso do estudante de origem 
popular a universidade”, ministrada em 
uma escola Estadual do Rio de Janeiro, 
localizada no Bairro da Mangueira, para as 
turmas de terceiro ano do Ensino Médio 
nos turnos da manhã, tarde e noite a fim de 
identificar a percepção dos alunos sobre o 
acesso à universidade. Desta forma, 
buscamos considerar que o estudo 
abrangeu todo o terceiro ano da escola 
considerado aqui como nosso universo da 
pesquisa.O grupo PET/Conexões de 
Saberes – Identidades é um grupo de 
extensão da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro coordenado pela Professora 
Warley da Costa. O grupo é formado por 
doze componentes, todos estudantes de 

origem popular divididos nos cursos de 
Ciências Sociais, Pedagogia, Letras, 
História, Geografia e Filosofia.  
 
2. Objetivos: 
O objetivo do trabalho do grupo é criar 
uma ponte de troca de conhecimentos e 
informações entre a comunidade e a 
universidade. A política do grupo parte da 
ideia de que a atividade extensionista não é 
apenas prestação de serviço e que a 
extensão deve ir tanto para além da 
universidade como para dentro dela 
mesma, pois consideramos que a 
comunidade está na universidade também. 
Uma das atividades do grupo é a realização 
de oficinas em escolas estaduais do Rio de 
Janeiro. As oficinas são oferecidas para o 
terceiro ano do Ensino Médio e trazem 
como tema as formas de acesso e 
permanência nas universidades públicas. 
Consideramos de extrema importância 
ações dessa natureza em escolas da rede 
pública, pois, passando a escola por um 
processo de desvalorização constante aos 
olhos da sociedade, seu aluno se sente 
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excluído do processo de acesso à 
universidade pública antes mesmo de 
tentar o ingresso. Há um processo 
precipitado de auto-exclusão.  
 

3.Metodologia: 
A oficina oferecida por jovens 
universitários de origem popular oriundos 
de escolas públicas e/ou de cursos 
comunitários provoca um sentimento de 
identificação nos alunos. Os temas são 
apresentados em forma de rodas de 
conversa onde há o espaço para que os 
presentes se posicionem e tirem suas 
dúvidas em relação ao que foi debatido. Ao 
final os alunos são convidados a 
responderem um questionário a fim de 
fazermos um levantamento sobre os dados 
socioeconômicos, escolares e trabalhistas 
para que possamos ter uma visão melhor 
sobre o perfil esses alunos. Após a coleta 
dos questionários foi feita uma tabulação 
dos dados para que houvesse uma visão do 
todo.  
 
4. Resultados e discussão: 
Durante a análise notou-se que a pretensão 
de cursar ou já estar cursando pré-
vestibular é equilibrada apesar de o turno 
noturno possuir um índice de reprovação 
superior a 45% em comparação aos demais 
turnos. Outro aspecto observado na análise 
é que apenas 40% do universo da pesquisa 
trabalha, dessa forma podemos notar que a 
escolha pelo turno noturno não se deve ao 
fato de haver a necessidade do ingresso 
desse estudante ao mercado de trabalho. O 
aspecto mais marcante observado na 
pesquisa foi que quando perguntados se 
queriam cursar universidade 91,7% dos 
alunos disseram que sim, porém quando 
perguntados se conheciam as formas de 
acesso e permanência existentes nesse 
espaço 63,5% responderam que não 
conhecem. Esse é um dado importante que 
traz um panorama contraditório onde há o 
conflito entre o querer fazer e o saber 
como fazer. Com os dados coletados 
pudemos constatar que a maioria do 
universo da pesquisa pretende ingressar em 

uma universidade, porém a minoria 
conhece as formas de acesso e 
permanência nesse espaço. O que pode-se 
ressaltar é que esse capital informacional 
(BOURDIEU, 2001) ainda está muito 
restrito à universidades e a certos grupos 
sociais e econômicos. O objetivo do grupo 
PET/Conexões de Saberes – Identidades, 
ao realizar essas oficinas em escolas que 
atendem estudantes de origem popular, é 
quebrar essa barreira imposta socialmente 
e culturalmente entre o conhecimento e os 
estudantes de origem popular. Nessa 
perspectiva estão inseridos uma série de 
fatores que distanciam esse conhecimento 
dos estudantes de origem popular e 
consequentemente os distanciam da 
universidade, enquanto os jovens das 
classes mais favorecidas têm acesso com 
mais facilidade a esses conhecimentos e a 
esses mecanismos.  
 
5. Conclusão: 
A democratização do ensino superior ainda 
está em andamento e ainda falta um bom 
caminhando para ser consolidada. Para 
tanto é necessário que a educação básica e 
o ensino superior trabalhem juntos tendo 
em vista os diferentes níveis sociais aos 
quais atendem e consequentemente as 
desigualdades que essas diferenças podem 
gerar. É preciso estar atento para que não 
haja a naturalização do aspecto reprodutor 
de desigualdades presentes em algumas 
instituições que compõem o sistema 
educacional. A extensão pode ser 
percebida assim, não como uma forma de 
prestação de serviços, mas como uma 
forma de troca de experiências e 
conhecimentos entre universidade e 
comunidade. Nota-se também que a 
extensão deve trabalhar para a superação 
das desigualdades presentes. Dessa forma 
torna-se imprescindível que a universidade 
continue estudando e pesquisando questões 
de desigualdades em meios populares a fim 
de continuar trabalhando e fazendo com 
que o conflito entre o querer fazer e o saber 
como fazer, que presenciamos nessa 
pesquisa, seja cada vez mais atenuado e 
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que a educação básica e o ensino superior 
trabalhem cada vez mais de forma 
harmoniosa e conjunta a fim de atingir ao 
bem comum. 
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RESUMO 
  O presente artigo busca 

compreender a arte urbana na Baixada 
Fluminense pelo olhar do produtor cultural. 
Sinalizando um conjunto de ações 
desenvolvidas pelo grupo PET para 
trabalhar com esse assunto. Com o objetivo, 
por um lado, refletir a formação do petiano 
como produtor cultural, por outro, entender 
as relações que se estabelecem entre os 
artistas de rua e as cidades da Baixada 
Fluminense. Abordamos o que é arte 
urbana, qual a relação da arte urbana e as 
cidades da Baixada Fluminense.  

 
INTRODUÇÃO 

Este artigo visa refletir sobre “Arte 
urbana” na Baixada Fluminense sob a ótica 
da produção cultural. Primeiramente, cabe 
salientar o que entendemos por Arte 
Urbana. Segundo Ferreira (2011)  

 
Arte Urbana pode ser definida como uma arte 

contemporânea, de cunho popular, que é feita em 
espaços externos da cidade, sobre o mobiliário 
urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo 
de aparato de sinalização. Ela é transgressora já que, 
em certo sentido, não respeita os limites do público e 
do privado para se fazer expressar. 
(FERREIRA, 2011, pág. 01) 

 

Buscando compreender a cena na qual a 
arte urbana está inserida na Baixada 
Fluminense, o grupo PET/Conexões de 
Saberes em Produção Cultural elaborou e 
executou um conjunto de ações no âmbito 
da tríade pesquisa, ensino e extensão. 

Assim, foram realizadas uma oficina de 
fotografia com um fotógrafo da Central 
Única de Favelas do Rio de Janeiro 
(CUFA); uma exposição, resultante desta 
oficina de fotografia, que teve como tema as 
manifestações artísticas urbanas na Baixada 
Fluminense. A exposição teve lugar durante 
o evento do iiiCircuito de Palestra que 
apresentou uma mesa redonda com um 
grafiteiro e uma produtora e ativista cultural 
da região. Por fim, como desdobramento 
dessa atividade, o fotógrafo da CUFA 
convidou os petianos para participarem 
como assistentes de produção na 
inauguração da exposição “Passinho 
Carioca”, no ivDia da Favela. 

 
 
Desta forma, aqui, além da descrição do 

processo de desenvolvimento destas 
atividades, será realizada uma reflexão 
tanto sobre o espaço de produção da arte 
urbana na Baixada Fluminense, como sobre 
a inserção dos petianos, futuros 
profissionais da produção cultural, nesse 
cenário. 
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OBJETIVO 
No contexto acima é que temos 

como objetivos, por um lado, refletir sobre 
a formação do petiano no bojo de ações que 
interliguem pesquisa, ensino e extensão e 
tragam a possibilidade de ampliação para 
novas ideias, produções e conhecimento 
teórico- prático. 

Por outro lado, procuramos entender 
as relações que se estabelecem entre os 
artistas de rua e as cidades da Baixada 
Fluminense. Como tais intervenções 
artísticas se apresentam e quais suas 
interferências dentro desse território. 

 
METODOLOGIA 
 

A oficina de noções básicas de 
fotografia, ministrada pelo professor Lucas 
Andrade, foi uma atividade de ensino para o 
grupo PET e aberta ao público. A oficina foi 
dividida em dois dias e o produto resultante 
foi a elaboração de fotografias, com a 
temática relacionada aos movimentos 
artísticos urbanos na Baixada Fluminense. 
Utilizamos os conhecimentos como foco, 
ângulo, plano, corte, luz e sombra 
adquiridos na oficina para elaborar as fotos. 
Após a finalização da oficina, montamos 
uma exposição fotográfica durante um 
circuito de palestras.   

O circuito de palestras Arte Urbana, 
realizado na primeira semana de novembro, 
buscou discutir e entender as relações 
culturais, entre: os artistas locais, os espaços 
e os poderes públicos, que seda no âmbito 
da Baixada Fluminense. O evento teve 
duração de quatro horas, uma mesa com três 
pessoas, dois convidados (um grafiteiro e 
uma produtora cultural) e um mediador 
(oriundo do Hip Hop). Promovido desde 
2012, o circuito já abordou várias temáticas, 
privilegiando: artistas, produtores, 
movimento social e acadêmico desta região.  

Usa-se os muros como telas, as 
construções civis como cenário, à própria 
cidade como palco, palco esse que dá 

liberdade aos manifestantes da cultura 
urbana o poder de atuação. 

 
Este cenário de manifestações populares, onde o 

palco é cidade, dá as bases para um movimento que 
se inicia nos anos 70, em que as questões políticas 
estão diluídas e a presença das individualidades e da 
expressão artística começam a tomar vulto nas ruas 
das metrópoles. Surge aí o graffitis, que são 
inscrições urbanas, e outras adjacências advindas dele 
da qual denominamos Arte Urbana.  
(FERREIRA, 2011, pág.03) 

 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 
 
A Arte urbana está inteiramente atrelada 

à cidade. À arquitetura. À mobilidade 
urbana. Atrelada à ilegalidade, à 
marginalização. Ela está nos altos prédios 
em forma de pichação, na adrenalina. Ou 
em forma de graffiti nos muros, dialogando 
com o cotidiano despercebido. Está na rua, 
com acesso público, interagindo com o 
movimento da cidade, construindo. Caso 
contrário, a “Street art” reconhecida nas 
galerias de arte, está à venda, para um 
público seletivo, em um espaço fechado. É 
o oposto da arte urbana, mesmo utilizando 
os mesmo materiais. 

 
As paisagens arquitetônica, social e econômica 

dos lugares e as diferenças entre estes, vinculam-se a 
esta tensão entre a força de consistência e resistência 
de suas heranças e os vetores de transformação 
produtiva nelas atuantes, cuja origem e potência 
transcendem os limites locais de suas ações. 
(PALLAMIN, 2000, pág.33) 

 
Quando uma exposição fotográfica é 

pensada pelo produtor cultural/curador 
deve-se refletir do que se trata aquelas 
imagens capturadas, o que elas significam, 
com o que dialogam, o que essas imagens 
mostram, trata-se de um tipo de linguagem. 
Quando se pensou em uma exposição 
fotográfica temática, como no nosso caso, 
Arte Urbana. Idealizamos um conjunto de 
atividades que se encaixam na tríade 
ensino-pesquisa-extensão. Começamos com 

157



 

o tema Arte Urbana a oficina de noções de 
fotografia, aberta ao público, com dois 
encontros, aprendemos técnicas básicas 
para capturar uma boa imagem. O resultado 
da oficina foi a elaboração de fotografias 
feitas pelos participantes, na Baixada 
Fluminense, região metropolitana do Rio de 
Janeiro, local que sedia o IFRJ-Campus 
Nilópolis. Com as fotografias prontas 
montamos uma exposição fotográfica, com 
20 fotos escolhidas pelo professor da 
oficina, as fotos estão relacionadas ao 
graffiti em muros, a pichação no viaduto, 
garotos fazendo manobras de skate.  

De acordo com Spinelli (2007) 
 
a prática do grafite, assim como, o da pichação, 

não são reconhecidas como práticas legais pelo poder 
público, e por isso seus adeptos muitas vezes são 
vetados de realizarem seus trabalhos artísticos, já que 
tal prática recai sobre o artigo 163 do código penal 
brasileiro sobre o dano ao patrimônio público. 

(SPINELLI, 2007, pág. 08) 
 

E para o circuito de palestras sobre 
arte urbana tivemos que refletir sobre o que 
é arte urbana. Segundo FERREIRA (2011) 
Arte Urbana é definida como uma arte 
contemporânea, de cunho popular, que é 
feita em espaços externos da cidade.  

Como a arte urbana está relacionada 
à Baixada Fluminense, o trecho abaixo de 
Ribeiro (2010) nos diz que o Hip Hop é 
utilizado como ferramenta de resistência 
negra brasileira, destacando sua ação 
política transformadora. A Baixada 
Fluminense região periférica do Rio de 
Janeiro, com a população majoritariamente 
negra agrega-se ao movimento vhip hop em 
meados dos anos 70 

  
Quanto na forma de uma cultura mundial 

de contestação, demonstraremos a 
incorporação, a contextualização do hip hop 
aos processos – seculares - de resistência 
negra brasileiros, destacando que sua ação 
política transformadora, de ênfase 
racial/étnica e juvenil, a partir das periferias 
das cidades brasileiras, têm se constituindo 

em um dos processos sociais mais 
importantes em nossas cidades, gerando 
nova forma de exercício e participação 
política para sujeitos sociais historicamente 
marginalizados e segregados na sociedade 
brasileira, ocasionando um (re)trabalhar 
concomitante do sentido, e uso, da 
negritude como instrumento de 
democratização das formas de gestão das 
cidades brasileiras, participando ativamente 
dos processos, como elemento político 
decisório, de elaboração e aplicação da 
gestão urbana local, do município, de 
acordo com suas especificidades e 
características, vivendo, usufruindo e 
sentindo a cidade, em toda sua plenitude. 
(RIBEIRO, 2010,pág. 03) 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A palestra sobre Arte Urbana instiga 
o produtor cultural olhar com mais cuidado 
as manifestações populares urbanas. A 
pensar que através de uma pichação no alto 
de um prédio, ou o graffiti em algum muro, 
ou a cultura hip hop, estas carregam a 
marca de um movimento étnico-sócio-
cultural, assim como, outros movimentos 
culturais. Temos que refletir sobre os 
processos de resistência, o poder público 
deveria apoiar as manifestações culturais, 
em vez de restringir. A produção cultural 
popular é feita pelo povo para o povo, o 
poder público deve abrir meios para que 
essa produção exista. O poder público deve 
auxiliar artista, população, sociedade civil e 
outras forças que agem sobre esse universo 
cultural contemporâneo. Percebe-se a 
importância desses atores (manifestantes da 
cultura urbana) que muitas vezes passam 
despercebidos. Muitas ações acontecem na 
Baixada Fluminense (BF) e quase todas por 
iniciativa própria. E sem a ajuda de outros 
ativistas culturais que atuam em outras 
cidades da BF, seria impossível realizar tais 
atividades. 

A Baixada é um espaço bastante 
heterogêneo, constituída por treze cidades 
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cada uma apresenta as suas 
particularidades, influenciando diretamente 
o desenvolvimento artístico de seu seus 
artistas. E essa troca constitui uma produção 
cultural muito rica e autêntica. 
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i  Discentes do Grupo PET- Conexões de Saberes 

em Produção Cultural 
 
ii Tutora do Grupo PET- Conexões de Saberes 

em Produção Cultural 
iii O Circuito de Palestras  é  um projeto de 

extensão organizado pelo Grupo PET – Conexões de 
saberes em Produção Cultural, desde 2012. O 
objetivo dessa  atividade é fazer com que os petianos 
coloquem em prática seu aprendizado teórico em 
parceria com indivíduos que desenvolvam trabalhos 
relacionados ao tema e tragam novas percepções a 
cerca do assunto. 

 
ivA LEI N.º 4.383 DE 28 DE JUNHO DE 

2006 Institui no Calendário Oficial do Município do 
Rio de Janeiro o Dia da Favela a ser comemorado 
todo dia 4 de novembro de cada ano. Revogada pela 
LEI Nº 5.146 DE 7 DE JANEIRO DE 2010 Dispõe 
sobre a consolidação municipal referente a eventos, 
datas comemorativas e feriados da Cidade do Rio de 
Janeiro e institui o Calendário Oficial de Eventos e 
Datas Comemorativas da Cidade do Rio de Janeiro.  

  

                                                                         
v Em 1970, Bambaataa se alia aos “Blacks 

Spades”, divisão de uma gangue local, e passa a 
divulgar os preceitos do então nascente hip hop 
através de festas de ruas (Block Parties) 
desenvolvidas para a comunidade do South Bronx. 
Em uma destas festas, Bambaataa conhece um novo 
tipo de trabalho musical desenvolvido pelo jamaicano 
DJ Kool Herc, que em meio às seleções musicais 
preparada para as festas, desenvolvia “colagens 
musicais” com os trechos instrumentais das canções 
escolhidas, ao mesmo tempo em que saudava de 
improviso as pessoas presentes nas festas. 
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RESUMO 

 
O projeto teve início em 2014 e pretendeu 

estabelecer Grupos de Trabalho formados 
por escolares, com a condução da equipe do 
Programa de Educação Tutorial 
(MEC/SeSU). Cada subgrupo com petianos 
utilizou um método diferente para trabalhar 
questões controversas. Isso representou um 
ganho em relação a autonomia e recurso à 
aprendizagem baseada em problemas. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O PET Conexão de Saberes deve ser 
integrador. Desta feita, existe uma 
necessidade de se inserir estudantes do 
Ensino Médio na realidade e no papel social 
da universidade. Neste sentido, contribuir 
para o desenvolvimento do senso crítico, 
para o aumento do foco em questões 
importantes na vida dos jovens torna-se 
imperioso. O presente projeto emerge do 
anseio pelo retorno de um espaço crítico e 
aberto à comunidade de escolares.  
É oportuno exercitar a tríade ensino-
pesquisa-extensão e atravessar métodos de 
ensino que tem êxito entre os estudantes do 
Ensino Superior. A Metodologia da 
Problematização, por exemplo, tem 
estimulado a observação crítica e 
aprofundamento das relações entre 
estudantes de graduação, a carreira futura e 
a sociedade. Ela foi desenvolvida em etapas 

- observação da realidade social; reflexões 
sobre causas; teorização; hipóteses de 
solução e aplicação à realidade [1].  
Isso fortalece a dedicação dos estudantes ao 
planejamento e ao refino dos métodos 
antropológicos e qualitativos que devem ser 
utilizados para a solução de conflitos ou de 
controvérsias sociais. Especificamente, a 
educação tutorial pode estabelecer em 
trabalhos com escolares parcerias que 
enriqueçam a significância das ciências 
sociais, físicas, químicas ou biológicas no 
espaço escolar, recorrendo a metodologias 
que valorizem a construção de significados.  
Tavares (2004) [2] destaca a aprendizagem 
significativa de David Ausubel na década de 
1960 como uma aprendizagem repleta de 
significados para o humano. Aquela que é 
transformada pelo significado psicológico 
na estrutura cognitiva de cada indivíduo. 
Isso retrata um cenário de aprendizagem 
pode ser transformado pelo que cada 
membro envolvido traz consigo – suas 
percepções, experiências, habilidades e 
estrutura cognitiva.  
Há algum tempo, as formas de ensino 
percebem sua obsolescência e engessamento 
frente ao alcance que tem sobre escolares. 
Portanto, é viável debruçar-se sobre 
processos de ensino-aprendizagem ou sobre 
a aprendizagem qualificada. Ela se ampara 
em metodologia baseada em problemas e na 
aprendizagem baseada em projetos 
interdisciplinares [3].   
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O projeto teve início em 2014 e 
pretendeu estabelecer Grupos de Trabalho 
formados por escolares, com a condução da 
equipe do Programa de Educação Tutorial 
(MEC/SeSU). Os integrantes do programa 
foram envolvidos na busca e processamento 
de informações provenientes das mídias e de 
publicações científicas, que contivessem 
informações atualizadas sobre assuntos 
significativos para os estudantes. Procurou-
se estabelecer a sensibilização e uma 
pesquisa qualitativa entre escolares do 
Ensino Médio. As escolas trouxeram seus 
estudantes ao Instituto Três Rios e 
receberam informações coletivamente em 
um primeiro momento. Em seguida, foram 
apresentados à vida universitária, às 
carreiras, ao movimento estudantil. A 
proposta foi deixar que o estudante se 
inscrevesse livremente no grupo de trabalho 
que o interessava. Os temas abordaram 
bioética, direitos civis, economia social e 
sustentabilidade. Em 2015, os temas foram: 
Redução da Maioridade Penal, Programa 
Bolsa Família, Crimes Ambientais, Bancos 
de Perfis de DNA e Corrupção na Petrobrás. 
Cada subgrupo com petianos utilizou um 
método diferente, que foi da encenação à 
exibição de documentários curtos. A equipe 
foi responsável pela concepção da 
abordagem e análise dos dados colhidos. A 
análise das expressões dos escolares, de 
forma escrita ou através dos depoimentos, 
foi feita sob a ótica do petiano. O modelo da 
aprendizagem baseada em problemas não 
somente oportunizou a participação dos 
escolares como sujeitos ativos, mas 
possibilitou que os petianos se 
posicionassem como futuros profissionais, 
comprometidos com educação e com a 
sociedade. A educação tutorial passou pelo 
exercício do planejamento, recurso a fontes 
de informação científica, teste do método; 
tabulação de resultados e discussão. Isso 
representa um ganho em relação a 
autonomia e recurso à aprendizagem 
baseada em problemas. 

 

 
2. OBJETIVOS 

Os objetivos do trabalho incluem: 
x Promover a experiência dos 
integrantes do PET Conexões de 
Saberes com a Metodologia da 
Problematização; 
x Promover a integração entre os 
alunos do Instituto Três Rios e escolares 
do Ensino Médio;  
 
x Otimizar as habilidades de leitura e 
processamento de textos acadêmicos e 
da mídia; 
x Trabalhar com aprendizagem 
significativa e escolares.  

 
3. METODOLOGIA 

 
Foram convidados alunos de turmas do 
Ensino Médio da cidade de Três Rios - RJ 
para as dependências do Instituto Três Rios. 
Primeiramente, no auditório, os integrantes 
dos PET Conexões de Saberes apresentaram 
a universidade e as carreiras. Desde a 
criação do Instituto de Três Rios, passando 
pelo o que a universidade pode proporcionar 
e finalizando com uma explicação sobre o 
perfil acadêmico que move os cursos 
oferecidos pelo instituto, bem como o 
movimento estudantil. A apresentação foi 
interativa.   
Em um segundo momento, os estudantes 
foram convidados para escolherem um dos 
cinco temas propostos para grupos de 
trabalho, os quais aconteceram nas salas de 
aula do instituto. Dessa forma, em cada 
momento um petiano se posicionou como 
mediador do debate. O objetivo foi 
apresentar a intensidade das discussões de 
debates com temas ligados à sociedade de 
uma forma geral e os estudantes estiveram 
livres para exporem e defenderem o que 
pensavam. Os temas - Redução da 
Maioridade Penal, Corrupção na Petrobrás, 
Bancos de Perfis de DNA, Crimes 
Ambientais, Programa Bolsa Família - 
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estiveram relacionados às controvérsias 
estabelecidas na sociedade.  

Os mediadores foram responsáveis por 
conceber o método para sensibilização dos 
escolares e início das atividades. Além 
disso, responsabilizaram-se pela análise das 
ideias emergentes ao longo dos trabalhos.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi possível perceber o posicionamento dos 
escolares em relação à escolha do grupo de 
trabalho. O maior número de estudantes 
optou por participar do grupo de trabalho 
sobre Redução da Maioridade Penal, 
contrariamente ao que aconteceu com 
Programa Bolsa Família.   
Ainda assim, os petianos conduziram os 
grupos com a mesma dedicação, 
independentemente da adesão dos escolares 
ter sido maior ou menor. Isso deixou patente 
o comprometimento e o  respeito às 
escolhas individuais.  
Além disso, ter participado do planejamento 
do projeto e testado dentro do PET consistiu 
em um ponto favorável para desenvolver 
autonomia e segurança no trato com 
questões relevantes para a sociedade.  
A análise dos resultados obtidos a partir das 
súmulas dos grupos e a comparação entre a 
percepção das pessoas pela faixa etária 
foram ganhos importantes para o grupo. 
Mais ainda, o projeto implicou aproximação 
entre os estudantes de graduação, os de 
Ensino Médio e os professores que 
acompanhavam as turmas. Por um 
momento, todos assumiram seus lugares um 
ao lado do outro. Isso constituiu-se em 
aprendizagem significativa. O próprio 
método de trabalho serviu de inspiração 
para os docentes, segundo os relatos 
daqueles que acompanhavam as turmas.   
Neste sentido, a universidade cumpriu em 
parte seu papel. Estimulou o espírito crítico 
e atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação 
superior (MEC, 2010). Foi relatada maior 
integração entre discentes e comunidade 

local, além da divulgação do trabalho do 
PET.  
Como forma de avaliação do trabalho do 
PET nesse projeto, foi feita a produção 
textual na forma de um artigo científico.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
A educação tutorial passou pelo exercício 
do planejamento, recurso a fontes de 
informação científica, teste do método; 
tabulação de resultados e discussão. Isso 
representa um ganho em relação a 
autonomia e recurso à aprendizagem 
baseada em problemas.  
O retorno do projeto à sociedade incluiu o 
exercício de metodologias de aprendizagem 
baseada em problemas e a construção de 
conceitos significativos para os estudantes. 
Esses momentos com a comunidade 
contribuem sobremaneira para ampliar a 
forma como os métodos de aprendizagem 
precisam ser discutidos no ambiente escolar 
e nos cursos de graduação.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta resultados 

preliminares do projeto “CONEXÕES 
UNIFAL-MG: Integração dos Ex-alunos da 
UNIFAL-MG do Campus Poços de Caldas” 
desenvolvido pelo grupo PET - Conexões 
de Saberes Tecnologias Sociais. O trabalho 
apresenta resultados preliminares obtidos 
através do uso de questionário online 
aplicado aos egressos dos cursos Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Minas e 
Engenharia Química da UNIFAL-MG. Até 
o momento houve uma participação restrita 
dos egressos: de um total de 163 egressos 
somente 35 haviam respondido ao 
questionário, correspondendo a uma 
participação de 21,47%. O questionário 
busca levantar dados a respeito do perfil dos 
egressos de cada curso, e possíveis 
correlações entre a vida acadêmica dos ex-
alunos e atuação no mercado de trabalho. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os estudos realizados com alunos 

egressos de cursos de graduação apresentam 
grande importância como indicadores de 
avaliação do ensino superior. Estes estudos 
possibilitam subsidiar os gestores e as 
instituições de ensino na tomada de decisões 
referente aos cursos e estabelecer um canal 

de troca de experiências entre a 
universidade e o mundo do trabalho. 

Segundo Cerqueira et al. (2009), a 
pesquisa com ex-alunos possibilita cumprir 
objetivos como: Identificar qual a 
contribuição da instituição na formação dos 
profissionais, conhecer esta situação 
profissional, e permitir ao egresso avaliar 
sua formação. Desta forma, dois pontos 
merecem destaque em uma pesquisa de 
egressos: o primeiro diz respeito ao mundo 
do trabalho, o segundo refere-se ao processo 
educativo. Para Sakai e Cordoni Jr. (2004) o 
levantamento da trajetória dos egressos vêm 
sendo valorizado em avaliações 
educacionais e recomendada nas políticas 
externas. 

Teixeira (2015) destaca que é 
imprescindível ouvir o que os ex-alunos têm 
a dizer sobre a instituição para que essa 
possa se aprimorar. O que para Delaney 
(2000) pode prover alterações inovadoras 
assegurando aos formandos transformar o 
mercado de trabalho. 

Apesar de sua importância, são poucos os 
trabalhos que evidenciam a percepção de 
egressos como indicador de avaliação 
institucional (MEIRA e KURCGANT, 
2009).  Segundo Lousada e Martins (2003) é 
interessante saber em quanto tempo o 
egresso se estabiliza no mercado, qual o seu 
poder decisório, competências, autonomia e 
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perspectivas, bem como o trajeto percorrido 
através de cursos após a graduação. 

Portanto, o conhecimento das 
expectativas iniciais e posterior trajetória de 
ex-alunos apresentam grande repercussão na 
melhoria contínua dos cursos e melhor 
entendimento do perfil e atuação dos 
egressos nas mais diversas áreas de 
formação. 

Neste contexto, o campus da UNIFAL-
MG em Poços de Caldas foi instalado em 
fevereiro de 2009 com o curso de 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia (BCT). O curso tem duração de 
03 (três) anos e após sua conclusão, os 
discentes estão aptos a seguir as seguintes 
opções: a) ingressar no mercado de trabalho; 
b) ingressar em cursos de pós-graduação 
(lato ou stricto sensu) e c) permanecerem no 
campus optando pela continuidade de seus 
estudos graduando-se em Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Minas ou 
Engenharia de Minas. 

Atualmente o campus conta com cerca de 
1200 alunos e já possui 03 turmas de 
Engenharia formadas (2013/1, 2014/1 e 
2014/2). 

A universidade não dispõe ainda de um 
mecanismo de mapeamento e 
acompanhamento de seus egressos. 
 

2. OBJETIVOS 
 

O Objetivo deste estudo é apresentar os 
resultados preliminares de uma pesquisa 
feita com os ex-alunos da UNIFAL-MG, 
campus Poços de Caldas. 
 

3. METODOLOGIA 
 
Inicialmente foi efetuado um 

levantamento dos egressos dos cursos 
existentes no campus de Poços de Caldas 
junto ao Departamento de Registros Gerais 
e Controle Acadêmico (DRGCA). 

Após o levantamento, foi elaborado um 
questionário a ser aplicado aos egressos. 

Este questionário foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética da universidade. 

  O questionário foi enviado a todos os 
ex-alunos via e-mail para ser preenchido 
online. 

4. RESULTADOS PARCIAIS 
 
A Tabela 1 apresenta a quantidade de 

egressos dos cursos de Engenharia 
existentes no campus Poços de Caldas por 
ano/semestre. 

 
Tabela 1. Total de Egressos dos 

cursos de Engenharia. 

 Quantidade de Egressos por 
Curso 

Ano/ 
Sem. 

Eng. 
Ambiental 

Eng. de 
Minas 

Eng. 
Química 

2013/2 3 3 27 
2014/1 8 9 13 
2014/2 15 14 33 
2015/1 10 19 9 
Total 36 45 82 

 
O número total de alunos formados nos 

cursos de Engenharias oferecidos no 
campus Poços de Caldas é de 163. 

Até 14 Novembro de 2015 dos 163 
egressos apenas 35 haviam respondido ao 
questionário, correspondendo a um total de 
21,47%. Das respostas ao questionário 11 
são de egressos do curso Engenharia 
Ambiental, 10 do curso Engenharia de 
Minas e 14 do curso Engenharia Química. 

A Tabela 2 apresenta a quantidade de 
egressos por curso em termos percentuais 
que participaram da pesquisa respondendo 
ao questionário. 

 
Tabela 2. Participação dos egressos por 

curso em porcentagem. 
Curso Participação 

(%) 
Engenharia 
Ambiental 

30,56 

Engenharia de Minas 22,22 
Engenharia Química 17,07 
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Dos egressos que responderam ao 
questionário em torno de 50% não estão 
atuando na área de formação, e estes 
afirmam dificuldades de contratação tendo 
em vista o número restrito de vagas para 
recém-formados, exigindo experiência 
anterior na área de atuação. Apesar disto se 
apresentam satisfeitos com sua atividade 
profissional. 

Os entrevistados afirmam que os 
conhecimentos adquiridos durante a 
graduação foram importantes para a 
formação profissional, mas apontam 
melhorias como parcerias entre a 
Universidade e empresas.  

Os egressos reportaram ainda apresentar 
confiança para atuar sendo supervisionados.   
 

5. CONCLUSÃO 
 

O questionário se encontra em fase de 
aplicação, sendo assim os dados ainda são 
iniciais. Podemos visualizar alguns 
resultados preliminares devido à tendência 
das respostas. 

É esperado para as próximas etapas de 
reenvio do questionário via e-mail um 
número maior de egressos participantes, 
possibilitando a análise concisa dos dados, 
apontando as principais interdependências 
entre as variáveis em estudo. 

Este estudo faz parte de um amplo 
projeto de integração dos ex-alunos com a 
comunidade acadêmica do campus da 
UNIFAL-MG em Poços de Caldas. Espera-
se que o conhecimento da trajetória dos 
egressos possa contribuir na avaliação e na 
melhoria dos cursos existentes. 
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RESUMO 
 
Este trabalho está vinculado ao Programa 

de Educação Tutorial Conexões de Saberes: 
Projeto Educação (PET EDU), que tem a 
sua tríade pautada no ensino, pesquisa e 
extensão. Ancorados em Bakhtin, principal 
referencial do grupo, que nos ajuda a refletir 
sobre as relações entre os sujeitos, 
focalizamos os sentidos produzidos pelos 
bolsistas a partir das suas expectativas para 
a inserção no PET EDU.  

 
Palavras-chave: PET Educação. 

Trajetórias de Estudantes. Expectativas 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Com uma visão multidisciplinar, o PET 

EDU é constituído por graduandos dos 
cursos de Pedagogia, Artes Visuais e 
Educação Física da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), focalizando estudos 
na formação de professores na Educação 
Infantil (EI). Neste contexto, este trabalho 
aborda os sentidos produzidos pelos 
bolsistas a partir das suas expectativas na 
inserção no PET EDU. 

  
Esta abordagem está associada ao 

desenvolvimento da pesquisa "Trajetórias 
de Estudantes", que busca perquirir a 
trajetória escolar dos petianos1 oriundos de 
classe popular, marcando sua entrada na 
universidade e inserção no PET EDU. Nesta 
vinculação, este trabalho dialoga com um 

                                                 
1 Termo utilizado para denominar os integrantes 

do Programa de Educação Tutorial.  

corpus de dados que reúne memoriais 
produzidos pelos integrantes do grupo. Com 
ancoragem nos pressupostos teóricos 
metodológicos bakhtiniano, sinalizamos que 
é no encontro com outro que nos 
constituímos nas diferentes relações 
dialógicas. Nessa dialogia, compomos a 
arquitetônica do nosso trabalho, 
organizando-o em três tópicos. No primeiro, 
apresentamos nossos objetivos. No segundo, 
descrevemos o percurso metodológico 
desenvolvido e, no terceiro, analisamos os 
resultados e discussões. Por fim, 
apresentamos nossas conclusões.  

 
2. OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é 
compreender as expectativas dos 
ingressantes no PET EDU, tomando o 
recorte do primeiro semestre de 2015, 
buscando captar os sentidos produzidos a 
partir das expectativas de inserção no 
programa. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Com abordagem metodológica 

sustentada na pesquisa qualitativa de cunho 
exploratória (MOREIRA; CALEFFE, 
2008), selecionamos como corpus de dados 
seis (6) memoriais dos ingressantes do 
primeiro semestre de 2015.  

A produção dos memoriais encaminha-
se conforme a inserção de novos integrantes 
no grupo. Os petianos ingressantes 
produzem seus memoriais, narrando suas 
vivências no percurso escolar desde sua 
infância até inserção na universidade. Os 
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petianos mais experientes também 
participam da atividade dando continuidade 
à produção de seus memoriais, iniciados 
quando do ingresso no grupo. Num primeiro 
momento, os memoriais são escritos e 
compartilhados via e-mail para todo grupo, 
de modo que todos possam fazer a leitura do 
texto do outro. Assim, a partir da leitura 
prévia dos memoriais, é realizado, num 
segundo momento, o compartilhamento das 
narrativas dos sujeitos com procedimento de 
roda de conversa. Destacando esse 
movimento de relação com o outro, 
seguimos apresentando os resultados e 
discussões decorrentes desses 
procedimentos.  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os sentidos produzidos a partir da análise 
dos memoriais revelam que, as expectativas 
dos ingressantes no primeiro semestre de 
2015 no programa, sinalizam o desejo por 
uma formação que potencialize e se articule 
à vida acadêmica. Conforme enunciados 
abaixo: 

 
[...] agora que entrei no PET EDU, onde 
acredito que terei uma formação interessante, 
principalmente por que aqui será uma 
oportunidade de escrever e produzir, e 
principalmente me preparar para o mestrado e 
a pesquisa. (M- 2) 

 
Minha intenção desde que entrei na 
universidade federal é ter uma formação 
"superior" em todos os sentidos e o ingresso 
no PET é parte fundamental nesse processo. 
(M-5) 

 
 O PET EDU, busca desenvolver 

atividades de formação que possibilite a 
inserção dos petianos nos espaços de ensino, 
de pesquisa e de extensão, potencializando o 
processo formativo.  Os enunciados indicam 
também o desejo de aperfeiçoamento na 
escrita acadêmica, destacando assim, a 
produção científica.  

 

Tenho muito interesse em melhorar a minha 
trajetória acadêmica e as minhas habilidades 
com produção e escrita [...] (M -1) 
 

A participação em eventos é uma das 
atividades que potencializam o petiano no 
desenvolvimento da escrita acadêmica.  Os 
relatórios das atividades desenvolvidas no 
programa são outras produções que 
potencializam o processo formativo do 
petiano, promovendo investimento na 
escrita, pesquisa e leituras. Produções que 
dialogam com o escopo do programa, 
formação de professores na educação 
infantil, em diálogo com o referencial 
teórico bakhtiniano do grupo.  

 
As produções do PET EDU pautam-se no 

trabalho coletivo, entendendo que nesse 
movimento de troca de saber nos 
constituímos. E nessas relações com outro, 
produzimos nossas atividades do/no grupo 
sugerindo e recebendo contribuições dos 
olhares outros que nos cercam. Nesse 
sentido, os dados evidenciam a vontade de 
pertencimento e trabalho coletivo no grupo.  

 
Com o ingresso no PET EDU, pretendo me 
dedicar no desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, aprender e 
contribuir para o crescimento do grupo. (M-6) 
 

E ainda, 
 

Estou muito feliz por poder participar de um 
projeto em que poderei compartilhar minhas 
ideias e ouvir as ideias dos outros, trabalhar 
em grupo. (M1) 
 

Nessa perspectiva, Bakhtin nos ajuda a 
refletir sobre a potência do encontro com o 
outro, com as múltiplas e diferentes vozes 
que (re) significam-se nas relações 
dialógicas existentes entre eu e o outro. 
Assim, não podemos desconsiderar os 
momentos de tensões, pois integram o 
processo formativo do sujeito o 
reconhecimento das diferenças. Nessa 
dialogia, 
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"o olhar do outro sempre será diferente do 
meu, mas preciso dele para me enxergar 
diferente do que me vejo. O Outro é a 
referência, é a condição do Eu" (BAKHTIN 
apud BUSSOLETTI, MOLON, p. 73).  
 

Assim, compreendemos que o processo 
de constituição do sujeito ocorre em via de 
mão dupla, isto é, na medida em que me 
relaciono com o outro, ele se constitui e eu 
também. Nessa perspectiva relacionar no 
interior do e com o PET EDU, implica o 
exercício de aprendizagens que, não sem 
tensões, dialogam com expectativas e 
possibilidades, afetando os sujeitos e o 
programa. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Com os enunciados dos ingressantes no 

PET EDU referentes ao primeiro semestre 
de 2015, foi possível constatar o interesse 
de pertencimento no grupo através das 
narrativas enunciadas nos memoriais, bem 
como o desejo por uma formação que 
potencialize e se articule à vida acadêmica.  
 

Com essa produção foi possível reiterar 
que as relações entre os diferentes sujeitos, 
potencializam o processo formativo de cada 
um, do grupo e do programa. Nas vivências, 
destaca-se a expectativa de aprimoramento 
na escrita por parte dos ingressantes, como 
meio de inserção no campo de pesquisa, 
possibilitando ao petiano perspectivas de 
alçar novos saltos qualitativos em sua 
trajetória de formação.  
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RESUMO 

Este trabalho vincula-se ao Programa de 
Educação Tutorial Conexões Educação, que 
tem suas atividades articuladas ao ensino, a 
pesquisa e a extensão. Alicerçados no 
pressuposto teórico metodológico 
bakhtiniano, o grupo acredita na potência do 
encontro com outro. Neste contexto, este 
trabalho tem como objetivo perquirir os 
impactos do Programa na trajetória dos 
integrantes.  

1. INTRODUÇÃO 

Este texto vincula-se ao Programa de 
Educação Tutorial Conexões de Saberes: 
Projeto Educação (PET Educação) que 
desenvolve ações articuladas ao tripé 
acadêmico de ensino, pesquisa e extensão, 
focalizando a temática de formação de 
professores na Educação Infantil. O PET 
Educação tem caráter multidisciplinar, 
sendo composto por alunos oriundos de 
classe popular de três cursos: Pedagogia, 
Artes e Educação Física.  

Ressaltamos que as ponderações 
apresentadas nesse trabalho integram-se a 
principal pesquisa do grupo, intitulada 
Trajetórias de Estudantes. Essa pesquisa é 
desenvolvida pelos integrantes do PET 
Educação e tem como objetivo perquirir a 
trajetória dos petianos1. Nesse movimento, 
os bolsistas tornam-se sujeitos da própria 
pesquisa, pois narram suas trajetórias 

                                                 
1 Denominamos petianos os integrantes do Programa de Educação 
Tutorial (PET). 

escolares até sua entrada na Universidade e 
sua inserção no PET Educação. 

Destacamos ainda que o PET Educação 
ancora-se nos pressupostos teórico 
metodológicos bakhtinianos, acreditando na 
potência do encontro com o outro. Neste 
sentido, ler, ouvir, escrever e compartilhar 
as inúmeras vivências e vozes que o outro 
traz consigo é fundamental e formativo, 
potencializando a interação do grupo e 
fortalecendo as relações pautadas no 
respeito ao outro, considerando que "é na 
relação com a alteridade que os indivíduos 
se constituem [...] Constituímo-nos e nos 
transformamos sempre através do outro" 
(GEGe, 2013, p. 13).   

A partir dessas considerações, 
organizamos o presente trabalho em duas 
categorias de análise, com o objetivo de 
compreender o impacto do PET Educação 
na história dos estudantes. Na primeira 
categoria, analisamos os desafios 
encontrados pelos bolsistas em integrar o 
Programa. Na segunda categoria, 
analisamos as conquistas destacadas pelos 
petianos após sua inserção no grupo.  

2. OBJETIVOS 

Focalizando as aprendizagens pessoais e 
acadêmicas dos integrantes do Programa, 
traçamos como objetivo perquirir os 
impactos que a inserção no PET Educação 
proporcionou em suas trajetórias, 
destacando os desafios e conquistas na 
continuidade em seu percurso. 
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3. METODOLOGIA 

Para esta produção realizamos uma 
pesquisa qualitativa do tipo exploratória 
(MOREIRA; CALEFFE, 2008), com o 
intuito de compreender os impactos do 
Programa no desenvolvimento acadêmico e 
pessoal dos petianos após sua inserção no 
grupo. 

Para compor os dados, analisamos a 
produção de nove memoriais produzidos por 
integrantes do PET Educação, no ano de 
2015. A produção destes memoriais é uma 
atividade prevista no planejamento anual2, 
sendo realizada em duas etapas. Na primeira 
etapa, registramos nossas trajetórias em 
forma de texto escrito, já na segunda etapa, 
em uma roda de conversa, compartilhamos 
nossas vivências com o grupo. A atividade é 
realizada quando recebemos novos 
integrantes, possibilitando-os narrar seus 
percursos de vida até sua inserção na 
universidade e no Programa. Os petianos 
que já estão no PET Educação dão 
prosseguimento à escrita do seu memorial 
(parte dois)3, destacando os aprendizados e 
desafios na continuidade de sua trajetória no 
Programa. Nesse texto, analisamos a parte 
dois de nove dos memoriais, pois é dado 
destaque aos aprendizados a partir das 
vivências no PET Educação. 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 

No movimento de integrar um grupo 
bakhtiniano, valorizamos o encontro com o 
outro, pois consideramos que “[...] sempre 
que o outro me encontra, sempre que o 
outro se dirige à mim, sempre que ele me 
invade, ele me incompleta” (MIOTELLO; 
MOURA, 2014, p. 10).  

                                                 
2 Planejamento coletivo em que sistematizamos as atividades a 
serem realizadas durante o ano. 
3 A parte dois dos memoriais é composta pelas narrativas dos 
integrantes que já estão no grupo há mais tempo. Nesse momento 
os petianos experientes acenam para as suas vivências após o 
ingresso no Programa.  

Nesse sentido, os dados apontam que o 
PET Educação é uma arena que nos 
proporciona diferentes encontros e 
vivências, como é destacado nos memoriais:  

Desde minha inserção no PET, pude 
participar e tomar a frente de atividades em 
que nunca antes a possibilidade me passou 
pela cabeça [...] (M3). 

Ao integrar o PET EDU [PET Educação] 
vivenciei momentos que me proporcionaram 
diversos aprendizados, em diferentes lugares, 
com diferentes pessoas... Momentos que 
marcaram minha trajetória acadêmica e 
pessoal (M5). 

Os sentidos produzidos durante a 
permanência no PET Educação são 
diversos, dentre eles destacamos, 
primeiramente, os desafios enfrentados 
durante essa trajetória.  

Os dados ressaltam o movimento do 
grupo de produção coletiva, onde os textos a 
serem publicados, são discutidos com todos 
os integrantes do PET Educação, permitindo 
que as várias vozes o perpassem, 
potencializando a escrita de cada petiano. 

 [...] sinto muita dificuldade na escrita e no 
momento de dar ajuda nos trabalhos 
circulados, porém me esforço na leitura, sinto 
que me falta uma leitura mais atenta [...] 
(M4). 

As viagens possibilitam vivências em 
outros lugares e se apresentam como 
desafios ao longo desta caminhada, como 
aponta um dos memoriais: 

Fui sozinha para UFMG e UFRJ participar do 
Projeto Boas práticas na EI [Educação 
Infantil], o que gerou em mim muito mais pro 
atividade e autonomia. Também fui para 
UFSCAR apresentar um trabalho no evento 
Rodas de conversa Bakhtiniana junto com o 
restante do PET EDU [PET Educação]. Um 
desafio para o desenvolvimento da minha 
escrita e oralidade, que estou conseguindo 
romper aos poucos com a ajuda do grupo [...] 
(M9). 
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Como pudemos observar os desafios nos 
impulsionam e as várias vozes presentes no 
grupo e nos encontros que ele nos 
proporciona, acarretam aprendizagens para 
nossa formação. 

Nesse sentido, não são poucas as 
conquistas relatadas nos memoriais.  

Acredito, que participar do PET EDU [PET 
Educação] tem potencializado minha 
formação e minha reflexão sobre a educação, 
as crianças e as diferentes formas de fazer... 
Cada atividade, cada parceria, cada registro 
(escrito, fotográfico ou oral) traz um diferente 
sentido e aprendizado para a minha formação 
(M1). 

A melhoria na escrita acadêmica e na 
comunicação oral são conquistas 
evidenciadas e comemoradas pelos petianos, 
como podemos ver nos memoriais a seguir. 

Por mais que eu gostasse de escrever, 
começar era sempre muito difícil, por mais 
que o PET EDU [PET Educação] exigisse 
uma escrita constante, escrever era uma tarefa 
sempre difícil... as vezes, por medo, por não 
acreditarmos em nosso potencial, mas, o 
segredo é: escrever! O exercício de escrita no 
diário de campo, as sínteses derivadas de 
trabalhos em cursos e os relatórios, são muito 
importantes para potencializar a escrita... cada 
reflexão que fazemos, por mais simples que 
pareça irá contribuir para nosso formativo 
(M1). 

O marco da minha trajetória foi o 
desenvolvimento da minha escrita, na medida 
em que escrevemos muito no PET EDU [PET 
Educação]. Com o hábito de escrever no 
nosso DC [Diário de Campo] após cada dia e 
um relatório após a participação em evento ou 
vivência na extensão, além de textos com 
sínteses dos trabalhos desenvolvidos, minha 
escrita se aperfeiçoava e já não apresentava as 
mesmas dificuldades (M9). 

As aproximações com o referencial 
teórico e com a filosofia do PET mostram-
se relevantes no processo formativo dos 
integrantes do grupo. 

Destaco como meus aprendizados no Pet Edu 
[PET Educação] me fez crescer 
academicamente, quanto pessoalmente, 
conseguir associar fatos com base em alguns 
conceitos bakhtiniano, é gostoso ver o quanto 
consegui progredir nesse ano [...] (M4). 

Os sentidos produzidos durante as 
trajetórias dos estudantes no PET Educação 
vêm atrelados a tensões, que fazem parte do 
processo formativo dos sujeitos, 
considerando que os tensionamentos se dão 
no encontro com o outro. Nesse sentido, os 
memoriais apontam momentos de tensões: 

Viver em grupo, por vezes não é fácil, são 
diferentes opiniões, comportamentos e modos 
de agir, mas, nossa carreira profissional nos 
levará a tantos outros grupos/equipes e nada 
mais justo que vivenciar esse fazer conjunto 
desde já... Principalmente no trabalho com as 
crianças pequenas! E mesmo em meio 
tensões, fortalecemos laços que estendem-se 
para fora dos muros acadêmicos (M1). 

Integrar um grupo não é tarefa simples e fácil, 
estamos sujeitos a constantes tensões, que 
potencializam nossos aprendizados e que 
demandam um exercício de respeito ao 
próximo, coletividade, contribuições [...] 
(M9). 

Nessa perspectiva, compreendemos que 
"o olhar do outro sempre será diferente do 
meu, mas preciso dele para me enxergar 
diferente do que me vejo. O Outro é a 
referencia, é a condição do Eu" (BAKHTIN 
apud BUSSOLETTI, MOLON, p. 73). 

5. CONCLUSÃO 

Destacamos, a partir dos enunciados 
analisados, a importância do Programa na 
vida acadêmica e pessoal dos integrantes. 
No que diz respeito aos impactos do 
Programa, sobressaem-se como conquistas: 
o avanço na escrita, as aprendizagens 
derivadas de participações em eventos, a 
aproximação dos petianos com o referencial 
teórico e da filosofia do PET. Tais 
aprendizados são ressaltados como uma 
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forma de potencializar a formação dos 
petianos. 

As tensões e os desafios postos no 
decorrer dessa trajetória, como as 
representações em viagens e a escrita 
coletiva presente no grupo pautado na 
dialogia com outro, na interação do grupo e 
no respeito aos outros, fazem parte do 
processo de constituição dos estudantes 
vinculados ao PET Educação, 
impulsionando desafios e conquistas. Para 
finalizar, reiteramos que o PET Educação 
tem provocado impactos nas trajetórias dos 
estudantes, atrelados a desafios, tensões e 
conquistas, possibilitando momentos de 
aprendizagens e de formação.   
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RESUMO 
O presente artigo trata a questão da 
interdisciplinaridade presente no grupo 
PET Cultura da Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). Pretendendo 
compartilhar a experiência vivenciada 
pela equipe, o artigo traz relatos de 
experiências que tem gerado resultados 
positivos tanto para a formação dos 
acadêmicos quanto para o 
desenvolvimento do projeto.  

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade, 
formação inicial, cultura. 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Tutorial de Educação PET 
Conexões Cultura da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) foi 
criado em 2010, quando ainda era 
Conexões Saberes. Envolvendo alunos 
graduandos da instituição dos cursos de 
História, Geografia, Artes, Letras, 
Pedagogia e Arquivologia o grupo atua 
desde a sua criação numa comunidade 
tradicional localizada no interior de 
Viana, região metropolitana de Vitória. 
Na perspectiva de trabalho dos PET’s o 
grupo desenvolve atividades inseridas no 
tripé acadêmico ensino, pesquisa e 
extensão sempre com o cuidado de pensar 
em propostas interdisciplinares. 

                                                 
1 Graduando em Licenciatura no curso de História pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
2 Graduanda em Licenciatura no curso de Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
3 Graduanda em Licenciatura no curso de Letras-português pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
4 Bacharelanda no curso de História pela Universidade Federal do Espírito Santo. 
5 Graduanda em Licenciatura no curso de História pela Universidade Federal do Espírito Santo. 

Atualmente a Professora Maria Regina 
Rodrigues, pós-doutorada em Artes 
Visuais, é a tutora que acompanha o 
grupo e desenvolve o projeto focalizado 
em atividades com argila. As ações de 
extensão são realizadas na comunidade 
de Araçatiba, interior do município de 
Viana à 34,8 km de Vitória, assim como 
a maior parte da pesquisa. As atividades 
de ensino e algumas etapas da pesquisa 
são feitas no laboratório, em um dos 
prédios do Centro de Artes da UFES. 

2. OBJETIVOS 

Este artigo objetiva elucidar as 
experiências vividas no grupo PET 
Conexões Cultura - UFES, bem como 
refletir sobre a importância de execuções 
de projetos que possuam este caráter para 
possibilitar de proporcionar um amplo 
desenvolvimento dos graduandos, uma 
vez que é fundamental para a excelência 
da formação dos mesmos.  

3. METODOLOGIA 

Para fundamentar a reflexão aqui 
presente utilizaram-se os relatórios 
pessoais dos petianos criados a partir da 
observação/execução das atividades de 
extensão e pesquisa. Para aprofundar a 
discussão buscou-se os autores Maria 
Aparecida Viggiani Bicudo e Jorge 

173



Larrosa cujas pesquisas contribuíram 
para pensar a interdisciplinaridade e a 
experiência.  

Para autores como Maria Bicudo (2008) a 
interdisciplinaridade pode ser entendida 
como uma forma de interconexão entre 
disciplinas que, juntas, ampliam as visões 
sobre o objeto pesquisado. Para além 
disso entende-se que a pesquisa deve 
conter  

um tema suficientemente 
abrangente, cujas abordagens não 
cabem nos limites de uma 
disciplina, forçando seus limites e 
não se adequando aos seus métodos 
(BICUDO, 2008, p. 145).  

A interdisciplinaridade promove também 
a não especialização precoce, uma vez 
que, partes dos acadêmicos ao adentrarem 
o espaço universitário se veem 
bombardeados por vários locais de 
pesquisas, muita das vezes unilaterais ou 
ligadas ao curso do próprio acadêmico, 
fazendo-o escolher, de “supetão”, sua 
pesquisa. 

O autor Jorge Larrosa Bondía (2002) traz 
em suas pesquisas a contribuição do 
entendimento da educação como ciência 
aplicada e como uma prática política. 
Para ele é preciso valorizar a experiência 
dos agentes que produzem sentido sobre 
as ações, ou seja, a experiência está em 
polo distinto da informação. Ela é 
essencial para que o sujeito construa 
sentidos sobre o que lhe acontece e sobre 
o que faz. Para tal, o sujeito de 
experiência precisa se “ex-por” às ações 
para construir novos sentidos. O sujeito 
“ex-posto” é que efetivamente se 
envolver e produz novos conhecimentos, 
novos sentido a partir daquilo que se 
experimentou.  

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

Dentre as atividades de ensino realizadas 
destaca-se o “Café com PET” que 

consiste numa atividade de formação em 
que convidamos algum professor ou 
pesquisador para ministrar uma palestra 
sobre algum tema que o grupo considere 
pertinente. Nesse ano de 2015 realizou-se 
encontros sobre “Ensino de Artes focado 
no trabalho com vidros em Portugal”, 
“arqueologia e educação patrimonial”, 
“Educação Patrimonial”, “Metodologia 
científica”, “Vestígios arqueológicos” e 
“Pesquisa documental”. Como podem 
verificar, os temas perpassam questões 
acadêmicas e de pesquisa, sendo 
escolhidos a partir das demandas 
levantadas pelo grupo, por exemplo a 
necessidade de conhecer melhor a 
metodologia científica exigida para fazer 
trabalhos, resenhos e artigos acadêmicos. 
Outro exemplo é a discussão sobre 
pesquisa documental na qual foi 
apreendido pelo grupo o que é um 
documento, e como identificar, arquivar e 
manusear arquivos, já que o PET Cultura 
está a mais de quatro anos em execução e 
sempre realizou o trabalho de extensão, 
há portanto, um elevado arquivo 
composto por: a) dados iconográficos 
como mapas e fotos; b) dados 
audiovisuais como gravações de reuniões 
e Café com PET, entrevistas da pesquisa 
de extensão, registros de encontros na 
comunidade de Araçatiba; c) dados 
escritos como artigos, relatórios, 
transcrições. Todo o trabalho é pensado 
nas especificidades dos membros e em 
que cada um pode contribuir para o 
desenvolvimento do projeto. 

Uma das atividades desenvolvidas nesse 
ano foi o mapeamento das argilas da 
região de Araçatiba que exigiu 
aprimoramento no conhecimento 
geográfico e artístico sobre os solos, 
refletindo sobre o que no passado houve 
naquele local. Neste sentido foram 
realizados dois Café com PET com uma 
professora arqueóloga e um 
acompanhamento da equipe aos locais 
onde foram encontrados. Estes vestígios 
dizem muito sobre a comunidade, 
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inclusive que seus antepassados tinham a 
cultura cerâmica. Justamente neste 
sentido de conhecer e de tentar retomar 
uma cultura antiga, o grupo iniciou um 
trabalho com as crianças de Araçatiba, 
promovendo oficinas de cerâmica e 
modelagem. No que diz respeito à 
extensão, os integrantes do PET 
envolvidos em atividades - inclusive nas 
oficinas com as crianças - desenvolvem 
uma “bagagem” cultural que ao se “ex-
por” na ação de ensinar como diria 
Larrosa (2002), e nesse sentido vão 
aprimorando técnicas de uma possível 
área de atuação, ou seja, tem a 
possibilidade de produzir outros sentidos 
para aquilo que aprenderam na teoria da 
sala de aula. 

As oficinas em sua extensão podem 
também propiciar uma melhor formação 
para os graduandos que posteriormente 
atuarão seguindo suas áreas especificas 
em licenciatura, ou até mesmo em outros 
campos, já que o contato direto com a 
população desenvolvem, 
consequentemente, uma maior habilidade 
em comunicação com um público 
diversificado. Nas descrições destas 
atividades pode-se perceber a dinâmica 
multidisciplinar do grupo que vai se 
adequando a pesquisa e o ensino aos seus 
membros, e também o processo inverso 
que vai ajustando os petianos, num 
sentido que qualifica e amplia 
conhecimentos no projeto como um todo. 

A troca de experiência  

O convívio com pessoas em processo de 
formação em diferentes áreas 
proporciona aos petianos uma formação 
inicial diferenciada, e porque não dizer, 
privilegiada. Além de ampliar a visão de 
mundo -seja no âmbito pessoal, seja no 
profissional-, um grupo interdisciplinar 
potencializa o projeto como um todo, 
possibilita o aprendizado pela troca de 
experiência e de conhecimento 
específico. O relato de uma petiana 
expressa bem isso:  

Acabo de ingressar no PET Cultura 
e já tenho a oportunidade de 
conhecer, presenciar e vivenciar os 
reflexos da interdisciplinalidade 
presente no grupo. Tenho total 
consciência da importância que ela 
tem na manutenção da equipe como 
um todo, pois sei que o caráter 
interdisciplinar permite um maior 
diálogo entre todos nós - 
graduandos de diferentes cursos - 
fazendo assim com que nosso 
trabalho se torne mais rico e nossa 
convivência seja a melhor e a mais 
harmoniosa o possível 
(SIMOURA, 2015). 

O ponto de largada e o ponto de chegada 
são calcados na ação. Assim são 
estabelecidos diálogos enriquecedores no 
que tange a convergência de saberes. 
Desta forma o cooperativismo é 
estabelecido, a individualidade escusada 
e a coletividade respaldada pela 
interdisciplinaridade.  

Vários olhares na pesquisa/extensão 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos 
de extensão e pesquisa na comunidade de 
Araçatiba, o grupo rompe com os 
modelos tradicionais ao ser composto por 
vários cursos e se torna um diferencial 
quando abre um canal de comunicação 
entre os moradores da comunidade e a 
universidade. A interdisciplinaridade não 
pode ser definida somente como uma 
integração simples de conteúdo, mas deve 
tornar as disciplinas expansivas para que 
possibilitem a formulação de um saber 
crítico, que esteja vinculado à prática, 
como nos aponta Larroussa (2009).  

Tal multidisciplinaridade oferece ao PET 
Conexões Cultura uma forma mais 
“democrática” ou multifacetada de 
compreensão das particularidades dos 
habitantes de Araçatiba. Além de 
propiciar aos acadêmicos a possibilidade 
de vivenciar e aprender em outros campos 
de saberes. As atividades de extensão 
oportunizam a comunidade participar de 
oficinas e eventos que busquem resgatar 
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e valorizar a história e a cultura de um 
lugarejo do interior que traz em sua 
simplicidade uma riqueza enorme para 
aqueles que olham mais atentamente para 
o lugar. Reduz assim a distância entre a 
Universidade e a comunidade externa. A 
Interdisciplinaridade também pode ser 
entendida como uma forma de 
interconexão entre disciplinas que, juntas, 
ampliam as visões sobre o objeto 
pesquisado.  

5. CONCLUSÃO 

Para além de conexão entre saberes, a 
interdisciplinaridade pressupõe o respeito 
aos diversos segmentos de produção do 
conhecimento, uma vez que tal diálogo 
remete a convivência harmoniosa e 
construtiva entre as disciplinas. O diálogo 
entre Artes, Letras, Geografia, História e 
a Arquivologia amplia os horizontes e 
evita certo “engessamento” da 
compreensão e da produção do 
conhecimento, o que contribui muito para 
o desenvolvimento do projeto. 

Acredita-se que a presença de graduandos 
de áreas diferentes age como um 
potencializador das atividades 
desenvolvidas pelo grupo nas esferas do 
ensino, da pesquisa e da extensão, pois 
enriquece a pesquisa, possibilita boas 
ações de extensão e sobretudo possibilita 
uma excelência na formação acadêmica 
dos petianos, potencializando o 
desenvolvimento enquanto profissionais, 
e até mesmo possibilitando a construção 
de projetos para cursos de pós-graduação 
e mestrado que busquem dialogar com o 
que é proposto.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho visa abordar as ações 

do grupo PET Cultura na comunidade de 
Araçatiba, Viana/ES. Com oficinas 
destinadas ao público adulto e infantil que 
buscam uma afirmação cultural e identitária 
dos moradores, o grupo este ano teve como 
tema central das atividades a cerâmica, 
inclusive nessas oficinas.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O PET Conexões Cultura está presente 

na comunidade de Araçatiba a cerca de 4 
anos. Localizada no município de Viana, 
está inserida no bairro de nome homônimo, 
na franja urbana da região metropolitana de 
Vitória. Essa comunidade é formada por 
descendentes de escravizados da antiga 
fazenda Araçatiba, esta com grande 
importância na época da ocupação jesuítica 
no estado do Espírito Santo. 

Com um número atual aproximado de 
494 habitantes (IBGE 2010), Araçatiba 
conta com uma escola de ensino 
fundamental de cilho I, uma unidade de 
saúde e poucos equipamentos de comércio. 
Os de lazer são praticamente inexistentes. A 
comunidade sequer conta com uma pracinha 
em seus arredores, o pátio da igreja católica 
é o ponto de encontro e realização de festas 
por parte dos moradores. 

Considerando a precariedade dos 
serviços à essa comunidade como um todo, 

o PET Cultura vem desenvolvendo neste 
tempo oficinas e ações diversas na 
comunidade, buscando um desenvolvimento 
social e cultural, e dando possibilidades 
econômicas ao mesmo tempo. Oficinas de 
artesanato com as mulheres da comunidade 
foram realizadas no início deste ano, 
conjuntamente à uma palestra acerca de 
economia, abrindo portas ao comércio 
artesanal na região, muito atrativa à quem 
busca melhor conhecer a história da 
comunidade, antiga sede de uma grande 
fazenda jesuítica, com a Igreja de Nossa 
Senhora da Ajuda, imponente na parte alta 
da comunidade, e o morro de Araçatiba. 

 
 

2. OBJETIVOS 

Nas oficinas desenvolvidas com as 
crianças, foco principal desse artigo, o 
objetivo foi trabalhar com eles, através da 
modelagem com a argila, traços contidos na 
cultura do local. Em um momento anterior à 
essas oficinas de modelagem, as crianças 
tiveram contato com as artes através de 
atividades lúdicas, produção de artesanato, 
entre outros. 

 Na comunidade há um sítio histórico 
tombado pelo IPHAN (Instituto de 
Patrimônio Histórico e Cultura), além da 
igreja católica também ser. Nesse sítio mais 
especificamente, e em outros pontos da 
comunidade, foram encontrados vestígios de 
cerâmica, que podem ser de origem indígena 
ou negra, ainda em estudo. Trazendo esses 
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elementos para as oficinas, busca-se uma 
aproximação das crianças, através da 
manifestação artística da modelagem, com 
traços culturais mais antigos, por algum 
tempo até esquecidos de sua população. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizada para a oficina 

infantil foi a modelagem de argila, 
previamente preparada na UFES e levada à 
comunidade aos sábados. No grupo, todos 
estão envolvidos com as atividades das 
oficinas, que acontecem aos sábados. 
Alunos de Artes Plásticas, Geografia, 
História, Letras (Português) e Pedagogia 
levam às crianças, além de experiências e 
saberes adquiridos no curso de graduação e 
pesquisa no próprio PET, sua contribuição 
no que diz respeito à afirmação social das 
mesmas. 

Além dessa vivência, as experiências 
com ações extensionistas na comunidade 
proporcionam aos próprios petianos 
momentos de aprendizado.  

Estudos prévios sobre a comunidade 
como um todo, o material da argila, a 
organização social e cultural de Araçatiba, 
etc., são fundamentais para o acontecimento 
e sucesso das atividades do grupo. Não 
somente no que diz respeito às oficinas 
infantis, mas à qualquer atividade planejada 
previamente junto com a comunidade, que 
está em constante diálogo com o grupo 
como um todo (tutora e petianos). 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A autora Tourinho (2009) afirma que 
 

A mediação como processo 
interativo   de    aprendizagem 
colaborativa dá sentido ao 
cotidiano dos alunos, 
possibilitando uma relação  

significativa  com  a  cultura  
visual  que  produzem  e  da  
qual fazem parte. (p. 283) 

 
E é essa aprendizagem colaborativa que 

se busca em Araçatiba. Através da visão das 
próprias crianças, seu cotidiano é trabalhado 
pelos alunos de graduação das oficinas, 
como dizia Paulo Freire (1987) 

 
A interdisciplinaridade é um 
processo metodológico de 
construção do conhecimento 
pelo sujeito com a base em sua 
relação com o contexto, com a 
realidade, e com sua cultura. 
(FREIRE, p. 45, 1987) 
 

 
A construção desse sujeito crítico 

reflexivo social, como também discute 
Paulo Freire na mesma obra, é pautada em 
suas vivências. O trabalho desenvolvido 
pelo grupo PET Cultura com as crianças da 
comunidade busca trazer desse cotidiano as 
experiências sobre a própria comunidade de 
Araçatiba. 

Tratando-se de uma comunidade 
remanescente quilombola e com possíveis 
vestígios indígenas, Araçatiba deve a todo 
momento reviver sua história. Da época de 
grande fazenda Jesuítica, restaram as 
tradições do congo, a Igreja católica de 
Nossa Senhora da Ajuda e os depoimentos 
dos antigos moradores. Com uma história 
praticamente pautada na oralidade, esses 
momentos de troca e afirmação são 
imprescindíveis para os moradores do local. 

A inserção do PET Cultura na 
comunidade busca, através desta e outras 
ações, o resgate contínuo dessa história. 
Como resultado disso, uma grande aceitação 
por parte da comunidade à nossa presença. 
Várias pessoas, tanto da comunidade 
acadêmica da UFES quanto de outras 
universidades (à exemplo, a professora 
Maria José, da Universidade de Coimbra – 
Portugal) procuram a comunidade para 
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pesquisas ou mesmo apenas para o turismo. 
É um reflexo do trabalho do PET e a ampla 
divulgação da história de Araçatiba, em 
congressos estaduais, regionais e 
monografias de graduação. 

 
 

5. CONCLUSÃO 
Passados esses anos de presença do 

grupo PET em Araçatiba, tem-se hoje o que 
se pode considerar como uma presença 
significativa na comunidade. Foi 
estabelecida uma relação não apenas entre 
pesquisadores e sujeitos da pesquisa, mas de 
laços mais profundos de amizade e respeito. 

Essa cumplicidade não somente é em 
relação às figuras de maior destaque na 
comunidade, mas a todos. Crianças, adultos, 
idosos. As oficinas adulto e infantil ocorrem 
periodicamente, e a falta da oficina das 
crianças é notada com tristeza pelos 
pequenos, quando por algum motivo ela não 
ocorre. 

Com isso, o objetivo extensionista do 
grupo PET Conexões Cultura UFES está 
sendo atingido, com ações afirmativas social 
e culturalmente pautadas na história do 
local, nas pesquisas que envolvem o ensino 
e a graduação de cada petiano e tutor, e 
apresentando isso na própria comunidade. 
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RESUMO 

Sabe-se que a leitura, no âmbito da 
formação, é um dos meios mais eficazes de 
obtenção e de troca de conhecimentos e de 
aprendizagens na formação do 
indivíduo. Atualmente, existe um 
movimento mundial chamado 
BookCrossing que consiste na prática de, 
após ler um livro, cadastrá-lo, deixá-lo em 
um local público, com o objetivo do mesmo 
ser encontrado e lido por outros, que 
continuarão essa corrente. Os membros 
desta comunidade de leitores devem por sua 
vez, libertar seus próprios livros em locais 
públicos, para que outras pessoas os possam 
ler. É uma forma de tornar o acesso à 
cultura, e especificamente à leitura, 
verdadeiramente universal.  

Nesse contexto o Programa de 
Educação Tutorial – A Difusão do 
Pensamento Científico como Ferramenta 
para a Cidadania (PET-DPCFC) apoia este 
movimento internacional, que enriquece o 
conhecimento cultural e o desenvolvimento 
do ser humano, no que diz respeito ao hábito 
da leitura, que será determinante na maneira 
como o leitor irá utilizar os conhecimentos 
oriundos do ambiente para seu próprio 
proveito, e consequentemente, para a 
própria sociedade. 

1. INTRODUÇÃO 

Retornar o conhecimento adquirido 
melhorando a vida das pessoas e/ou 
contribuir para a ascensão cultural da 
sociedade é a responsabilidade social 
vinculada a todo cidadão formado através 
da educação.  

Firmado nesse conceito, flora um 
projeto que tem por objetivo difundir o 
conhecimento, as histórias, a cultura e a 

diversidade dos livros pela sociedade, 
fazendo com que todo cidadão tenha acesso 
a eles. 

O Campus Alto Paraopeba é um dos 
Campi da Universidade Federal de São João 
Del Rei e está localizado na cidade de Ouro 
Branco – MG. O Campus contém cinco 
cursos, todos de Engenharia, o que 
representa um grande desafio para um 
projeto de leitura de obras literárias com 
uma importante essência social.  

O projeto BookCrossing pretende 
fortalecer o hábito de leitura e difundir 
conhecimento pela Universidade e pela 
sociedade. Para isso, é imprescindível 
melhorar o acesso à leitura, incentivar essa 
prática e mostrar o projeto nos seus aspectos 
cultural e social, ou seja, é importante que o 
leitor saiba que o livro lido precisa chegar a 
outras pessoas e que ele pode transformar a 
realidade dessas. 

 
2. OBJETIVO 

Divulgar amplamente o hábito da 
leitura, tanto na Universidade quanto na 
sociedade, mostrando o poder de difusão de 
conhecimento do Campus. 

Acompanhar o caminho de um livro 
libertado, a fim de verificar a efetividade do 
projeto. 

3. METODOOGIA 
A metodologia adotada para a 

execução do projeto começa na fase 
arrecadação. Foram realizadas 2 feiras de 
arrecadação de livros, ambas com pontos de 
coleta na portaria do Campus e na sala do 
PET. A feira foi previamente divulgada nas 
redes sociais e por meio de cartazes. Os 
pontos de coleta ficaram abertos por 1 mês 
para recebimento dos livros, que deveriam 
ser livros literários. 
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Após a feira foi feito o 
cadastramento dos livros por meio de 
registro no site oficial do Projeto mundial 
BookCrossing (www.bookcrossing.com), 
em seguida os livros foram etiquetados com 
as etiquetas sugeridas no referido site. 
Nesse momento, foi gerado um número de 
registro chamado BCID que é a 
identificação do livro por toda sua vida útil. 

Em seguida, ainda pelo site, fez-se a 
libertação dos livros com indicação do 
nome, local e outras informações a respeito 
do livro na capa deste, para que a 
comunidade tivesse acesso aos livros 
recolhidos. 

A partir daí cada leitor deveria 
cadastrar-se no site do BookCrossing, 
informar onde o livro libertado foi 
encontrado, lê-lo e libertá-lo para que outra 
pessoa o lesse. As informações necessárias 
para isso constam nas etiquetas coladas nos 
livros.  

Para acompanhar a trajetória desses 
livros é feito o acesso ao site e busca do 
livro pelo código gerado pelo grupo PET-
DPCFC. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Antes de se apresentar os resultados 
do projeto, é preciso levantar a questão 
central que os cerca. O perfil dos cursos do 
Campus é fator decisivo no êxito do 
projeto?  

Inserir projetos referentes à área das 
ciências humanas, como o BookCrossing 
que se refere à literatura, em uma 
Universidade com cursos da área de exatas, 
exclusivamente, é sempre uma tentativa de 
quebra de paradigma. No Campus Alto 
Paraopeba não é diferente. 

Apesar de conhecidos os benefícios 
atrelados à leitura, a busca de conhecimento 
em um campo que não seja o específico da 
sua área de formação é uma realidade 
distante da maioria dos alunos de graduação 
dos cursos de Engenharia que, 
tradicionalmente, fazem a escolha do curso 
justamente por terem mais afinidade pelas 

disciplinas da área de exatas. Além disso, a 
sobrecarga gerada pelos cursos e a 
necessidade de se aprofundar no 
conhecimento técnico consomem muito 
tempo dos alunos em detrimento daquele 
que poderia ser dispendido ao universo 
literário em geral. 

 O projeto BookCrossing está em sua 
segunda edição. Na primeira edição 
observou-se pouco interesse por parte da 
comunidade acadêmica em contribuir com 
o projeto por meio de doações de livros. 
Nessa edição arrecadou-se 137 livros, 
número de pouca expressão para um 
Campus com, no mínimo, 2500 alunos, 
corpo docente de aproximadamente 100 
professores e outros funcionários como 
técnicos de laboratório e funcionários do 
corpo administrativo da Universidade que 
também poderiam colaborar, já que o 
projeto não está restrito aos alunos 
universitários (apesar de serem o público 
alvo na etapa de arrecadação dos livros). 
Considerando apenas a contribuição dos 
alunos nessa edição, e que cada aluno que 
participou doou um livro, constata-se que a 
porcentagem de alunos atingidos pelo 
projeto é da ordem de 5,5%. 

Outra importante questão que 
circunda o projeto é a ética envolvida na 
participação do mesmo. Observou-se que 
dos 137 livros libertados na feira, 12 foram 
cadastrados para leitura e 1 cadastrado 
como libertado, porém esse livro não foi 
novamente registrado, ou seja, a essência do 
projeto não se verificou, pois, os leitores 
apesar de terem sido informados pelos 
alunos do PET, e pelas etiquetas coladas nas 
capas dos livros, não seguiram os 
procedimentos necessários para a 
continuação do projeto, impossibilitando o 
controle do caminho dos livros libertados. 

Na edição 2015/2 que está em 
andamento, já foi realizada a arrecadação de 
167 livros e para a feira de libertação dos 
livros, número que mostra novamente o 
pequeno interesse do meio acadêmico. 
Pretende-se adotar medidas para evitar o 

181



problema supracitado como: investir mais 
na divulgação do funcionamento do projeto 
pelas redes sociais e durante o evento de 
libertação dos livros com panfletos, 
banners, cartazes espalhados pela 
Universidade e visitas em sala. Na semana 

da libertação dos livros haverá um notebook 
conectado ao site do BookCrossing para 
que, ao pegar o livro, o leitor saia com o 
registro de captura feito e, portanto, mais 
ciente do compromisso de efetuar a 
libertação. 

 

5. CONCLUSÃO 

De posse dos dados e da experiência 
adquirida na primeira edição do projeto, 
entende-se que há duas questões a se 
trabalhar: o interesse pelo projeto e a ética. 
Para a primeira, é preciso que a sociedade 
entenda a importância da leitura na 
formação da independência racional, que é 
chave de problemas políticos e sociais que 
se apresentam como consequências muito 
maiores do que o fato de se deixar de ler um 
livro. A segunda questão, a ética, deve 
constar na formação de todo indivíduo. É 
necessário que todo profissional seja 
parceiro e, aliado à ciência e à toda 
informação possível, capaz de compartilhar 
conhecimento em busca de progresso. 
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INTRODUÇÃO 

Baseados nos princípios de aprendizagem 
cooperativa os grupos de estudos são 
ferramentas eficazes para gerar debates, 
aprendizado, ensino e conhecimento sobre 
diversos assuntos, além de estimular o 
argumento e questionamento dos 
integrantes do grupo, prática importante 
para o desenvolvimento analítico e tomada 
de decisões frente a diversas fontes e 
opiniões sobre o assunto tratado. Acredita-
se que o saber é transferido de uma cabeça 
para outra, porém, a aprendizagem 
colaborativa baseia-se na ideia de que o 
conhecimento resulta de um consenso entre 
integrantes do grupo, através de diálogos, e 
do trabalho direto ou indireto e assim, 
consequentemente, chegando a um acordo. 

Essa estratégia encoraja ao estudante a 
aprender e fazendo que seja um processo 
ativo e efetivo. Esse mecanismo também é 
chamado como aprendizagem cooperativa 
ou aprendizagem em pequeno grupo. 

Neste tipo de aprendizagem é possível 
construir coletivamente o conhecimento por 
troca de informações, conhecimentos, 
opiniões, questionamentos e argumentos. 
Este tipo de atividade tem mostrado um 
efeito significativo no aumento do nível 
acadêmico dos estudos e quanto a sua 
habilidade em desenvolver trabalhos em 
grupo. Estudos mostram que o grupo de 
estudo tem sido uma boa ferramenta, pois os 
estudantes que utilizam dessa ferramenta 
para estudo têm tido maior aprendizado e 
realização.  

Em relação a interdisciplinaridade, permite 
a integração e engajamento, resultando em 
um trabalho de integração das disciplinas do 
currículo com a realidade, superando a 
fragmentação do ensino.  

Consequentemente constrói-se a formação 
integral com a capacidade de exercer 
criticamente uma visão global e de enfrentar 
problemas complexos, amplos e globais da 
realidade atual. 

Interdisciplinaridade é um processo que 
necessita de acesso contínuo ao 
conhecimento amplo, complementando as 
disciplinas e áreas de conhecimento, 
formando uma espécie de “teia”, rompendo 
barreiras na epistemologia clássica. 

Em relação a grupos interdisciplinares é 
uma ferramenta importante para criação de 
um ambiente onde vários indivíduos de 
diferentes áreas do conhecimento se tornam 
capazes de analisar uma situação real de 
uma forma mais ampla. 

Isso é possível a devida troca de 
conhecimento de áreas distintas e sua 
integração sob o tema abordado, de forma, 
que os integrantes do grupo possam trocar 
informações ampliando a rede de 
conhecimentos. 

A interdisciplinaridade apresenta-se como 
um relevante precursor, não somente na 
crítica, mas também, na procura de resposta 
aos limites do conhecimento simplificador 
e disciplinar. Ela passa a constituir um 
modo inovador em produzir conhecimento 
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científico, e é considerada um processo 
alternativo e complementar do pensamento. 

Sendo assim, o PET “A Difusão do 
Pensamento Científico como Ferramenta 
para a Cidadania” (PET-DPCFC) um PET 
interdisciplinar, onde os alunos integrantes 
do grupo participam de um grupo 
interdisciplinar de estudo sobre cultura de 
células em 3D, onde são discutidos artigos 
científicos dentro dessa área, possibilitando 
o debate entre alunos de diferentes cursos da 
graduação oferecidos pelo CAP/UFSJ, 
possibilitando o melhoramento da 
capacidade de argumentar e a elaboração de 
pesquisas em grupo, oferecendo uma 
formação diferenciada entre os integrantes 
do grupo PET e demais participantes do 
grupo de estudo. 

OBJETIVOS 

Compreender a prática de cultivo de células 
em 3D. Compreensão da importância da 
interdisciplinaridade do grupo. 
Desenvolvimento de projetos que sigam a 
linha de pesquisa do grupo. 

METODOLOGIA 

A atividade propôs à comunidade 
acadêmica e principalmente aos petianos, a 
oportunidade de obter conhecimentos sobre 
a prática de cultura de células. São 
realizados encontros semanais dentro da 
universidade, semanalmente, onde cada 
integrante é responsável por apresentar 
artigos dentro do tema de interesse, e é 
responsável também pelo seu próprio 
aprendizado. Os temas apresentados são 
discutidos por todos de modo a interagir as 
diversas áreas sobre o tema. A partir de cada 
rodada de seminários apresentados, podem 
surgir projetos a serem desenvolvidos pelos 
integrantes do grupo. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O grupo de estudos é realizado por alunos 
de diversos cursos oferecidos pela UFSJ, 
como, Engenharia de Bioprocessos, 
Engenharia Mecatrônica, Engenharia 
Química e Engenharia Civil o que 

influencia os alunos a pesquisarem sobre 
possíveis aplicações de suas áreas na prática 
de cultivo de células. O grupo só não 
contêm alunos de Engenharia de 
Telecomunicações. Essa 
interdisciplinaridade é importante para que 
os alunos saibam ter uma visão ampla de 
suas áreas, e que possibilite a resolução 
situações reais.  
 
Sendo assim, a prática do grupo de estudos 
proporcionou o surgimento de várias linhas 
de pesquisa, favorecendo aos alunos uma 
oportunidade de formação diferenciada. É 
esperado que os integrantes do grupo de 
estudo obtenham um ganho intelectual, 
devido as várias pesquisas realizadas para a 
apresentação e discussão em grupo. Espera-
se também o surgimento de várias linhas de 
pesquisas para serem desenvolvidas dentro 
da universidade. 
 
Alguns projetos já estão sendo 
desenvolvidos por petianos, como 
“Avaliação da resposta imunológica de 
células 3D a partir do estimulo com LPS”, 
“Avaliação da resistência de cultura de 
células em 2D e3D quanto a toxicidade do 
óxido nítrico utilizando nitroprussiato de 
sódio como doador químico”, “Estudo das 
vibrações mecânicas em microtúbulos 
celulares”, e os projetos “Modelagem e 
construção de um biorreator para cultivo de 
células aderentes” e “O uso de um sistema 
embarcado para análise de crescimento 
celular” ainda se encontram em fase de 
estudos, para posteriormente serem 
desenvolvidos. 
 

CONCLUSÕES 
 

Os grupos de estudo são importantes 
ferramentas para uma melhor compreensão 
e entendimento de um determinado assunto, 
favorecendo uma aprendizagem sistêmica e 
consequentemente uma formação 
acadêmica diferenciada, além de estimular 
uma visão crítica e argumentativa do aluno. 
Além disso, esse ambiente interdisciplinar 
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agrega um senso crítico dos integrantes 
conforme a percepção dos mesmos.  
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RESUMO

O  modelo  de  ensino  atual  e  o  debate
sobre a função social da educação de ensino
superior são objetos de análise do presente
trabalho,  ancorado  na  busca  de  elementos
que  possibilitem  o  repensar  político-
pedagógico  da  estrutura  curricular  da  área
de  ciências  agrárias,  frequentemente
distanciada  das  contradições  da  realidade
rural  brasileira,  da  problemática
socioambiental  e  do  desenvolvimento  de
uma visão  crítica  e  interdisciplinar.  Nesse
sentido, o trabalho visa suscitar, através da
descrição  de  uma  atividade  pedagógica
aplicada para alunos do curso de Engenharia
Agronômica  da  USP,  reflexões  acerca  dos
desafios  de  uma formação  que estimule  o
espírito  crítico,  a  participação  social  e  a
responsabilidade  cidadã,  em  consonância
com os objetivos do Programa de Educação
Tutorial.

 

1. INTRODUÇÃO

A  ampliação  dos  horizontes  de
conhecimento,  durante  a  permanência  do
estudante  na  universidade,  mostra-se  de
acentuada  importância  quando  sinalizadas
as necessidades, do mercado de trabalho e
da sociedade, de um profissional que exerça
não somente aquilo que compete à sua área
de formação,  mas  também corresponda às
demandas  de  um  mundo  em  permanente
mudança e cada vez mais conectado.

A  capacidade  de  análise  crítica  dos
processos de transformação da sociedade só

se torna possível  com a flexibilização dos
currículos  tradicionais,  estimulando  o
estudante  no  exercício  de  sua  capacidade
reflexiva  e  dialógica  com  os  elementos
sociais  que  o  rodeiam,  fomentando  sua
incursão  por  diferentes  áreas  do  saber  e
permitindo o desenvolvimento de uma visão
abrangente  que  potencialize  os
conhecimentos  obtidos  com  sua  formação
específica  para  identificar  e  agir  sobre
problemas de interesse mais amplo.

Frente a esse cenário, a formação do
profissional  de  ciências  agrárias  ainda
reflete  uma  visão  tecnicista  e
compartimentada  da  educação,  voltada,
prioritariamente,  para  formar  profissionais
adequados  a  determinadas  estruturas
produtivas.  Essas  estruturas  de  produção,
por  estarem  intimamente  ligadas  à
economia, não deixam de estar dissociadas
de  um  grande  problema  da  atividade
pedagógica  atual:  as  relações  políticas  de
poder e de controle social sobre a produção
do conhecimento.

Uma  formação  sistêmica  e
problematizadora  da  realidade  para  esse
profissional, que estimule o senso crítico e a
responsabilidade  social,  mostra-se
extremamente necessária frente aos desafios
socioambientais deste século, com previsões
preocupantes  acerca  do  crescimento
populacional  desenfreado  e  da  extrema
degradação da natureza, além da perda dos
povos e dos conhecimentos tradicionais por
todo o globo. 

Repensar  o  fazer  pedagógico  para
atender  às  demandas  das  questões  que
norteiam tais problemáticas requer, antes de
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tudo,  uma  profunda  mudança  cultural  no
modo  de  conceber  a  educação  como
processo  formativo  do  indivíduo.  A
dicotomia  da  formação  humanista  versus
formação  tecnicista  e  responsabilidade
social  versus  responsabilidade  técnico-
contratual  apontada  por  Cavallet  (1999)
ilustram bem o problema e as necessidades
de  incorporação  de  um  modelo
potencializador  de  uma  educação
emancipatória,  pautada  na  ética,  na
abordagem  interdisciplinar  e  no
desenvolvimento  criativo  para  propor
soluções para os problemas sobre os quais
nos defrontamos atualmente. Diante disso, a
ideia do PET Ecologia foi propor, durante as
aulas de uma disciplina para os alunos do 4º
semestre  do  curso  de  Engenharia
Agronômica,  uma  metodologia  que
destacasse o papel  da aprendizagem ativa,
dando voz ao estudante na apresentação e
articulação de suas ideias e à promoção de
um ambiente  pedagógico  que  potencialize
tais  características,  em  seu  cotidiano
acadêmico.

A  metodologia  foi  orientada
principalmente por uma questão que coloca
em debate a função social da educação de
ensino  superior:  “Num  país  iníquo

socialmente,  é  possível  tolerar  que  a

universidade  pública  forme  gente  para  a

apropriação a mais privada do seu saber?”
(JANINE, 1997). É sobre essa problemática,
com um recorte na área de ciências agrárias,
que o presente trabalho visa se debruçar.

   

2. OBJETIVOS

 Promover um método dialógico com
os  alunos  de  Engenharia
Agronômica  a  respeito  de  aspectos
da formação que não potencializam
o  desenvolvimento  da  visão
interdisciplinar,  sistêmica  e
integrada  sobre  os  problemas
socioambientais atuais.

 Envolver os alunos no levantamento
de  possíveis  soluções  para  os
problemas  do  modelo  de  ensino
atual  e  sua relação com as lacunas
de  formação  do  profissional  de
ciências agrárias.

 Introduzir  a  discussão  sobre  a
função social da educação de ensino
superior  na  promoção  de  uma
educação  mais  comprometida  com
as  causas  de  interesse  social  e  o
compromisso ético do invíduo.

3. METODOLOGIA

A  disciplina  escolhida  para  a
aplicação da oficina metodológica foi a de
Ecologia  Vegetal  (LCB1402),  cujo
programa  dialoga  com  o  caráter
interdisciplinar  do  grupo  PET  Ecologia,
prevendo  em seu  programa:“(…) Permitir

aos  alunos  reconhecer  as  consequências

das  intervenções  antrópicas  sobre  os

ecossistemas  naturais  e  os

agroecossistemas e os métodos capazes de

garantir  o  planejamento  do  seu  uso,

preservação e/ou restauração”.

Frente  a  tais  características,  foram
escolhidas  três  frentes  de  trabalho  para
fomentar  as  discussões  em  grupo,  sendo
elas:  política  de  terras,  com  vistas  a
ressaltar  a  importância  da  formação  em
sociologia  rural  para  uma  compreensão
mais holística da incorporação de políticas
de desenvolvimento sustentável na questão
agrária  brasileira;  meio  ambiente,  com  a
apresentação de estudos de caso referentes
ao cenário da crise hídrica atual enfrentada
no estado de São Paulo, visando suscitar a
capacidade  dos  alunos  de  relacionar  fatos
potencializadores ou desencadeadores desse
processo;  e  viabilidade  da  agroecologia,
apresentada  de  modo  a  conectar  os  dois
temas  anteriores  e  possibilitar  o
delineamento  de caminhos alternativos  em
face  dos  problemas  socioambientais  e
políticos  advindos,  no Brasil  e  no mundo,
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da  adoção  modelo  de  agricultura
convencional.

Escolhidas  tais  frentes  de  trabalho,  a
ideia  foi  apresentar,  em  5  minutos,  para
grupos previamente divididos, uma pergunta
geradora  e  problematizadora,  apoiada  em
dados. Cada grupo então ficou responsável,
ao  final,  por  apresentar  os  resultados
obtidos  com  o  debate  a  partir  dessas
questões para o restante da turma.

Ao final da aula, todos foram envolvidos
em um mesmo debate a respeito da função
social  da  educação  e  dos  aspectos  da
formação  que  não  privilegiam  o
desenvolvimento  de  uma  visão  mais
sistêmica para a solução dos problemas que
o Engenheiro Agrônomo terá que enfrentar
no  futuro.  Em  contrapartida,  foram
elencadas possíveis soluções para favorecer
uma  formação  mais  interdisciplinar  e  um
processo  de  aprendizagem  mais  ativo  e
dialógico.

Fig.1. Alunos com a temática política de

terras
Fig.2. Alunos apresentando a síntese das

discussões

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo,  a  oficina  foi  aplicada  para  6
turmas  do  4º  semestre  do  curso  de
Engenharia Agronômica da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ),
da  Universidade  de  São  Paulo  (USP),
atingindo cerca de 180 alunos.

Por  sua  tradição  na  área  de  ciências
agrárias,  ambientais  e  sociais  aplicadas,  a
ESALQ se destaca no cenário brasileiro por
ser reconhecida como a 5ª maior faculdade
de Ciências  Agrárias  do  mundo e  a  1ª  da
América  Latina  (U.S.  News  and  World

Report, 2015).
As  expectativas  em  torno  dessa

visibilidade puderm ser  sentidas  durante  a
aplicação da oficina, com aspectos sobre a
responsabilidade  de  ocupar  cargos  de
liderança  em  empresas  e  cargos  públicos
sendo frequentemente citados pelos alunos. 

Sobre a estrutura curricular e aspectos da
formação,  os  tópicos  de  maior  crítica
estiveram  relacionados  a:  excesso  de
permanência  em  sala  de  aula;  falta  de
vivência  fora  da  universidade;
sombreamento  de  muitas  disciplinas;
métodos  de  avaliação  incongruentes  ou
insuficientes para análise do conhecimento
obtido;  falta  de  incentivo  ao
desenvolvimento  da  visão  interdisciplinar;
lacunas  e  gargalos  na  educação  básica;
dificuldade em se realizar de modo efetivo a
extensão  rural,  um  dos  pilares  menos
visados  no  tripé  da  educação  de  ensino
superior;  docência  atrelada  à  pesquisa  e
prejuízos  à  formação  político-pedagógica
dos alunos.

Entre os aspectos mais críticos, talvez o
mais  visado  tenha  sido  o  excesso  de
centralização  do  ensino  na  figura  do
professor.  Um  ensino  realizado  através
apenas de aulas expositivas e teóricas, que
restringem  a  participação  e  o  diálogo,
transformando o aluno em elemento passivo
no processo de aprendizagem, inibindo sua
capacidade  de  compreensão  integrada  do
mundo, seu olhar crítico sobre os problemas
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socioambientais  e  sua  pró-atividade  na
busca de soluções para tais problemas é um
aspecto  de  particular  preocupação  quando
pensamos  na  importância  da  prática  e  do
exercício  em  campo  da  profissão  do
Engenheiro Agrônomo e no pressuposto da
educação  de  ensino  superior  em
consonância com as demandas de promoção
de uma agricultura mais amigável ao meio
ambiente,  economicamente  justa  e
socialmente transformadora, principalmente
em  um  país  de  tamanhas  contradições  e
diversidade como o nosso.

5. CONCLUSÃO

Frente ao modelo de ensino atual e
às lacunas de uma formação mais integrada,
participativa  e  holística,  a  aplicação  da
oficina para cerca de 180 alunos do curso de
Engenharia Agronômica da ESALQ - USP
nos  permite  visualizar  a  necessidade  de
organização estudantil diante das demandas
apontadas, em diálogo com a promoção de
metodologias  modernizadoras  do  ensino
superior,  que  destaquem  o  papel  da
criticidade,  do  espírito  questionador  e  da
responsabilidade  cidadã  nos  futuros
profissionais  da  área  de  ciências  agrárias,
que  é,  por  essência,  uma  área  que  deve
dialogar  com  a  problemática
socioambiental.  Nesse  sentido,  a
aproximação  entre  dos  alunos  com  as
coordenações  de  curso,  a  organização  em
centros acadêmicos e o desenvolvimento de
estudos  que não  se  restrinjam à  avaliação
quantitativa  dos  formados  na  área,  mas
também incorpore os aspectos humanos de
reestruturação,  flexibilização  e  inovação
curricular, essenciais para transformação do
modelo de ensino vigente e na promoção de
uma  maior  aproximação  entre  a
universidade e a sociedade.
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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem a intenção de 

definir o que diferencia o consumo no país, 
tomando como base duas regiões extremas, 
a região Nordeste que é considerada a mais 
pobre e a região Sudeste que é tida como a 
região mais rica do país. Com o resultado 
poderá ser analisado quais fatores 
influenciam as semelhanças e diferenças 
dos gastos das famílias com o consumo, e 
também, o que diferencia a escolha dos 
gastos das famílias de cada classe social 
destas regiões.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Com o desenvolvimento do país, o 

consumo obteve significativo aumento. A 
população em geral, no século XXI, está 
consumindo mais, em parte pela facilidade 
de crédito no mercado e também pela 
cultura de compra que está sendo criada 
pelo mercado consumidor. Grande parte da 
população que antes tinha o consumo 
restrito, hoje com o fácil acesso aos cartões 
de crédito, por exemplo, tem o poder de 
compra ampliado e o usa mesmo que sua 
condição financeira não permita, tendência 
observada principalmente no Nordeste 
brasileiro (IBOPE 2008). Experiências 
anteriores, família, mídia e promoções, 
influenciam o consumo individual, de 
forma que o indivíduo atualmente busca 
maior qualidade e também está sempre 
atento aos preços. 

Em análise aos termos de alocação 
orçamentária (Kamakura e Mazzon 2013), 
a região Norte-Nordeste priorizou a 
alocação dos recursos orçamentários para 
produtos de uso pessoal, produtos para 
manutenção da casa, educação em escola 

particular, bebidas e artigos de limpeza 
doméstica. Enquanto a região Sul-Sudeste 
priorizou aquisição de produtos para 
manutenção da casa, produtos para uso 
pessoal, fumo, alimentação fora do 
domicílio e produtos para uso pessoal.  

Através da Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) de 2008-2009, realizada 
pelo IBGE, serão analisados os 
determinantes do consumo das regiões 
Sudeste e Nordeste do Brasil, buscando 
definir quais as semelhanças e diferenças 
do consumo das duas regiões, e quais 
variáveis influenciaram esse resultado. 

 
2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL  

 
Analisar o perfil de consumo das 

famílias nas regiões Sudeste e Nordeste do 
Brasil entre os anos 2008 e 2009. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

⦁ Identificar o perfil de consumo das 
famílias do Sudeste e Nordeste do Brasil; 
⦁ Analisar variáveis, tais como, educação, 
cultura, gênero, entre outras, para entender 
como elas influenciam o consumo de cada 
região; 
⦁ Identificar as diferenças e semelhanças 
no consumo das duas regiões. 
 

3. METODOLOGIA 
 

A metodologia escolhida para a 
realização do trabalho foi o método de 
decomposição Oaxaca-Blinder, que 
possibilitará a compreensão de como as 
variáveis em análise afetam a diferença de 
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consumo entre as duas regiões, Sudeste e 
Nordeste.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através de pesquisas bibliográficas 

sobre o consumo, foram escolhidas as 
variáveis que serão utilizadas para analisar 
o dispêndio das famílias das duas regiões. 
Estas variáveis são: gênero do chefe 
familiar, idade do chefe familiar, educação 
do chefe familiar (anos de estudo), região 
do país onde a família reside (Sudeste ou 
Nordeste), raça do chefe familiar, renda 
mensal (per capita), família ser ou não 
agrícola, residir em região metropolitana 
ou do interior, e por fim, o consumo da 
família. As varáveis escolhidas serão 
utilizadas na decomposição Oaxaca-
Blinder, e pretende-se assim encontrar o 
que determina a diferença de consumo das 
famílias das duas regiões. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A pesquisa se encontra ainda em 

andamento, e não se pode afirmar nenhuma 
conclusão. Porém no início da pesquisa 
esperava-se que a diferença de consumo 
das duas regiões fosse bem explícita e 
extrema, devido a região Sudeste ser 
considerada a região mais rica do país e a 
região Nordeste ser a de maior índice de 
pobreza.   
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Resumo 

Esse artigo tem como propósito apresentar iniciativas que visam estimular a construção 
do senso crítico e desenvolvimento de habilidades nos petianos. Através da criação de espaços 
que propiciem debates e discussões, desenvolvemos atividades como o CinePET e o Clube de 
Leitura, aumentando o diálogo dentro da universidade e integrando o meio acadêmico com os 
petianos/graduandos. 

Introdução 
Ao perceber a necessidade de criar alternativas para a formação pessoal, intelectual e 

moral do petiano, o grupo PET-Economia iniciou o Clube de Leitura e CinePET. Nesse sentido, 
buscamos conectar o conhecimento a outras formas de expressão para que através de uma 
experiência concreta e totalizadora atingíssemos a ideia de “ser-junto-ao-mundo” [1]. Ao unir a 
literatura, a poesia e o cinema à formalidade do ensino presente nas Ciências Sociais foi 
verificado a possibilidade de transcender uma metodologia de ensino obsoleta. 

Objetivos 
 O que se almeja com as iniciativas, no geral, é a troca de experiências acerca do que for 
trabalhado, ficar a par de diferentes visões e modos de expressão que existem sobre o mesmo e, 
ainda, que os participantes desenvolvam um lado criativo e crítico para que possam se tornar 
indivíduos capazes de exercer e promover uma função social que leve ao desenvolvimento 
cidadão. 

Essas atividades aspiram ligar os estudos, pesquisas e temas discutidos no grupo PET 
com obras de natureza artística diversa, estimulando o conhecimento argumentativo e também a 
interação e interseção desse com a arte. Contribuindo assim para um conhecimento radicalmente 
agregado e interdisciplinar. Lançando mão de uma forma pedagógica oposta da presente em sala 
de aula.  

“É que a sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se 
nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a 
alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isto alienante, a radicalização é 
crítica, por isto libertadora. Libertadora porque, implicando no enraizamento 
que os homens fazem na opção que fizeram, os engaja cada vez mais no esforço 
de transformação da realidade concreta, objetiva. A sectarização, porque mítica 
e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que, assim, não pode 
ser mudada. Parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação 
dos homens”. [2] 
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Metodologia 

Das responsabilidades do Petiano: 

x Discussão interna para escolha da obra a ser estudada; 
x Escolha e reserva de um local que seja no espaço físico da Universidade; 
x Divulgação ampla para dentro e fora dessa Universidade; 
x Preparar a si e ao espaço para o encontro; 
x Sugerir e convidar especialistas na obra; 
x Concepção e Mediação do debate com a presença de professores e convidados; 
x Criação, em grupo, de um artigo pós-encontros; 
x Publicação e divulgação dos artigos;  

Das responsabilidades do Tutor: 

x Guiar a escolha das obras; 
x Averiguar as atividades dos petianos; 
x Correção e orientação da criação dos artigos; 

Resultados e Discussão 
Partimos do pressuposto que ao longo da história do homem ele desenvolveu 

autoconsciência, e a partir da relação com outros seres humanos gerou e ampliou seus atributos 
intelectuais, morais e éticos, que maquinaram a civilização. Sendo assim, buscou-se criar e 
conceber uma atividade que cultive essas qualidades. O resultado esperado, portanto, só poderia 
ser o de ampliar, de forma simultânea, a especificidade e a consciência coletiva. Por que cada 
pessoa é única, ela tem uma maneira peculiar de ser, o que pode fundar um melhoramento para 
toda formação social. Mas, se sectarizado, o homem não tem o mesmo valor para o 
conhecimento e para o mundo, é por isso que uma nova pedagogia deve ser radical em 
desenvolver uma singularidade, mas também, em integrar o eu e o outro.  

A propositura desse artigo é mostrar que a função mais importante da educação se 
encontra em fundar essa diretriz pedagógica. No entanto, no ensino presente em sala só traços 
elementares dela são encontrados e normalmente a ideia de ensino totalizante aparece de 
maneira casual e arbitrária. A partir disso, criamos a ideia de educar com e pela sensibilidade 
estética, de modo que os petianos se relacionem a modos de expressão diversos, educando os 
sentidos nos quais a consciência e, em última estância, a integração e a crítica do indivíduo estão 
baseados.  

Além disso, através da relação entre os petianos mediada pela arte é possível uma 
comunicação que resulta na tomada de consciência da aprendizagem como algo colaborativo e 
não mais competitivo, ou seja, flexibilização dos papéis, autoridade compartilhada, 
aprendizagem mediada e valorização das diversidades e diferenças.  Portanto, é nessa nova 
experiência que se constrói uma harmonia que supere esse divórcio entre o homem e o mundo e 
constitua uma personalidade integrada.  

“Eis aí também as árvores e conheço suas rugas, eis a água e 
experimento lhe o sabor. Os perfumes da relva e as estrelas, como eu negaria o 
mundo de que experimento o poder e as forças? Contudo, toda a ciência dessa 
terra não me dará nada que possa me garantir que este mundo é para mim. 
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Vocês o descrevem e me ensinam a classificá-lo. Vocês enumeram suas leis e na 
minha sede de saber, concordo que elas sejam verdadeiras. Vocês desmontam 
seu mecanismo e minha esperança aumenta. Por último, vocês me ensinam que 
esse universo prestigioso e colorido se reduz ao átomo e que o próprio átomo se 
reduz ao elétron. Tudo isso é bom e espero que vocês continuem. Mas vocês me 
falam de um invisível sistema planetário em que os elétrons gravitam ao redor de 
um núcleo. Vocês me explicam esse mundo com uma imagem. Reconheço, então, 
que vocês enveredam pela poesia: nunca chegarei ao conhecimento. Tenho 
tempo para me indignar com isso? Vocês já mudaram de teoria. Assim, essa 
ciência que devia me ensinar tudo se limita à hipótese, essa lucidez se perde na 
metáfora, essa certeza se resolve como obra de arte.” [3]  

 

Conclusão 
Há um jogo de forças manifesto nas duas vozes anunciadas nesse artigo. A primeira, a da 

ciência moderna, busca há séculos pela eficiência racional através da especialização, pela 
individualização através da meritocracia, por subjugar o mundo através do conhecimento. Esse 
padrão avançou a passos largos nas últimas décadas, descarnado e insosso, colocando nossas 
diferenças em categorias, e em nome da técnica, conseguiu apenas nos distanciar um do outro e 
nós do mundo. Alcançou somente a certeza que ninguém mais sabe para onde o mundo nos leva, 
pois ele é mecanicamente produzido pela competição e não é de modo algum dirigido pela 
consciência dos homens agrupados coletivamente em torno de um projeto. 

Dessa forma, o método tradicional encontra sua limitação na difusão e produção do 
conhecimento imanente, que, por necessidades temporais ou ideológicas, precisa normatiza-lo e 
adequar a realidade individual a modelos e conceitos, desprezando assim sua fonte inicial, a 
consciência que o originou a partir da materialidade real. Essa visão de mundo individual, por 
ser composta por meios geográficos, culturais e sociais necessariamente diferentes, é única, por 
isso, deixando-a de lado pelo método e linguagem do processo educativo convencional, ignora-
se a riqueza de sua especificidade social. 

 Mas “é preciso, antes de tudo, expulsar e destruir esse medo do Aqueronte que, 
penetrando até o fundo de nosso ser, envenena a vida humana” [4] para que uma nova forma de 
comunicação emerja.  É necessário afastar-se de si para compreender o outro, para aceder, se 
não à universalidade, pelo menos ao reconhecimento cada vez maior e mais rico das 
possibilidades que são da humanidade inteira. É acreditando que a linguagem sensível e 
universal da arte quem consegue englobar e atingir os mais vários territórios do pensamento sem 
a preocupação de uniformiza-los, que erigiu-se sobre ela a intencionalidade deste trabalho. 
Assim, por entender que desta união frutifica-se um processo mais eficiente e colaborativo e que 
arte e educação juntas são as forças mais poderosas no entendimento e mudança da realidade, 
nasceu a ideia das atividades CinePET e Clube de Leitura. 
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RESUMO 
 

A reunião literária é uma ferramenta 
importante na ampliação e melhoria da 
qualidade na formação dos alunos petianos e 
dos alunos da graduação que também 
participam. Nas últimas reuniões foram 
lidos e debatidos dois contos de Machado de 
Assis, O Espelho e A Igreja do Diabo e, 
também os livros A Revolução dos Bichos e 
1984 de George Orwell. Essas leituras 
foram inicialmente realizadas 
individualmente por cada participante 
(tutora, petianos, alunos e professores 
interessados) durante as férias.  A realização 
das reuniões é feita sempre no retorno das 
férias, ou seja, no inicio do semestre letivo. 
As reuniões aconteceram na universidade e 
também no Jardim da cidade, espaço 
público e ao ar livre. No inicio os 
participantes colocam as suas impressões 
sobre as leituras, seguido de breve 
comentários sobre os autores e seus 
contextos de vida. Para análise dos 
resultados dessa metodologia foi aplicado 
um questionário onde foi possível verificar 
entre os alunos e professores, um 
significativo impacto epistemológico quanto 
à influência da literatura e as obras lidas em 
uma visão mais ampla e critica da 
sociedade.  

  
1. INTRODUÇÃO 

 
A ampla formação acadêmica e cultural do 
economista tem importante destaque no 
Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Econômicas da UFF-Campos e também na 
filosofia do grupo PET Economia, criado 
em 2011. Nesse sentido, o PET busca 
desenvolver suas atividades, procurando 
elevar a qualidade da formação acadêmica 
dos integrantes do grupo estendendo 
também aos demais alunos do curso. A 
atividade visa também suprir o déficit 
literário dos níveis educacionais básicos e 
ampliar o leque dos que já possuem o hábito 
da leitura, além disso, as Reuniões Literárias 
ampliam o senso crítico por intermédio dos 
debates, enriquecem o conhecimento 
interdisciplinar sabendo a diversidade de 
assuntos tangíveis e a integração dos alunos 
e dos cursos da graduação. 

Visto o déficit existente na educação 
básica nacional que resulta muitas vezes em 
um baixo conhecimento literário podendo, 
por consequência, resultar em uma análise 
crítica deficiente das obras e, a diversidade 
de autores, obras e temas existentes, as 
Reuniões Literárias trabalham a 
interdisciplinaridade e o aumento literário 
individual. Ao contextualizar em suas obras 
sua vida e o mundo ao qual estão imersos, 
os autores propiciam recriar e entender, pela 
sua perspectiva, o passado e suas mutações 
no presente, conhecer a formação política de 
outras regiões e suas ligações externas, 
sociais e culturais. 

 
2. OBJETIVOS 

Como objetivos, destacamos: ampliar os 
conhecimentos literários; estabelecer 
relação das obras contextualizando e 
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fazendo possíveis relações com a formação 
na graduação; e promover a 
interdisciplinaridade, interação estudantil, 
desenvolvimento da análise crítica e da 
oratória, ampliação do léxico individual e o 
interesse à leitura constituem a base das 
Reuniões Literárias. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Em cada semestre são definidas, através da 
demanda dos participantes das reuniões, as 
obras literárias a serem abordadas. Nas 
últimas reuniões foram lidos e debatidos 
dois contos de Machado de Assis, O 
Espelho e A Igreja do Diabo e, também os 
livros A Revolução dos Bichos e 1984 de 
George Orwell. Essas leituras foram 
inicialmente realizadas individualmente por 
cada participante (tutora, petianos, alunos e 
professores interessados) durante as férias.  
A realização das reuniões é feita sempre no 
retorno das férias, ou seja, no inicio do 
semestre letivo. As reuniões aconteceram na 
universidade e também no Jardim da cidade, 
espaço público e ao ar livre. No inicio os 
participantes colocam as suas impressões 
sobre as leituras, seguido de breve 
comentários sobre os autores e seus 
contextos de vida. Para análise dos 
resultados dessa metodologia foi aplicado 
um questionário. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Logo em sua implantação, os alunos e 
professorem aderiram de forma positiva ao 
projeto. Já com dois anos em prática os 
resultados são satisfatórios, já que os 
objetivos têm sido alcançados. Sendo a 
leitura estimulante para a criatividade, 
memória e raciocínio, esse estímulo levado 
à alguns alunos também os incentiva nos 
estudos. Há assim a quebra do paradigma da 
relação entre o estudo como obrigação, para 
uma visão do estudar como algo benéfico e 

prazeroso. Como já dissera John Locke: 
“Ler fornece ao espírito materiais para o 
conhecimento, mas só o pensar faz nosso o 
que lemos”, e o senso crítico então 
provocado não recria o mundo ao qual 
George Orwell retratara em seu livro que[1]:  
“Menos e menos palavras a cada ano que 
passa, e a consciência com um alcance cada 
vez menor”. O projeto também gerou a 
integração entre os alunos, ao qual ali criam 
contato, proporcionando além da área do 
conhecimento, uma amplitude na rede social 
dos participantes. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Com o desenvolvimento do projeto 

percebeu-se a potencialidade que os 
próprios estudantes o deram, de modo que, 
os objetivos não se restringem a área 
individual do aluno, mas são também de 
caráter social, do pensar em coletivo, da 
interpretação e exposição das ideias, na 
formulação de hipóteses baseadas nos fatos 
que são disponíveis nos livros e em 
pesquisas complementares, buscando 
interpretar as obras em sua maior 
abrangência possível. Com metas para a 
continuação no próximo ano, o feedback 
obtido pelos idealizadores e integrantes das 
Reuniões são positivos. Com docentes e 
discentes participantes, a abrangência do 
projeto, vem ampliando formação critica e 
literária, além de constante comunicação das 
obras com a formação na graduação. 
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RESUMO 

Em virtude do aniversário de 20 anos do 
Plano Real em 2014, o grupo PET 
Economia da UFF/Campos coordenou um 
grupo de estudos para entender e analisar 
os impactos na estrutura econômica 
brasileira, perpassando por mudanças em 
políticas monetária, fiscal e cambial, 
controle da inflação, abertura comercial, 
reestruturação produtiva e disputa entre 
classes. Os resultados alcançados 
permitiram a compreensão das bases 
teóricas que sustentam o Plano e suas 
ações sobre a realidade. As atividades 
constituíram uma espécie de laboratório, 
onde as teorias estudadas em sala 
ganharam aplicação, discussão e reflexão 
critica por parte dos alunos e professores 
envolvidos, além da atuação no tripé 
ensino-pesquisa-extensão. 

1. INTRODUÇÃO 

O período da década de 1980 até 1994 
ficou marcado por sucessivos fracassos de 
planos de estabilização econômica e de 
moedas. Foi somente em 1994 que o 
governo realizou diversas mudanças nas 
políticas monetárias, fiscal e cambial, e 
que tiveram efeitos sobre a estrutura 
econômica, como o controle da inflação, a 
abertura comercial, entre outros. Os 
diversos impactos para a estrutura 
macroeconômica brasileira, juntamente 

com todos os seus sucessos e contradições, 
é objetivo do estudo sobre o Plano Real 
desde sua implantação até os dias atuais. 
Além disso, o projeto se justifica ainda 
pela possibilidade de entender as bases 
teóricas que sustentam o plano e suas ações 
sobre a realidade, além de possibilitar uma 
reflexão crítica sobre as mudanças 
estruturais na economia brasileira após a 
implantação deste. Este trabalho sobre o 
Plano Real foi iniciado em 2014, ano em 
que o Plano Real completou 20 anos e 
também está em andamento ao longo de 
2015. A atividade buscou consolidar o 
tripé ensino-pesquisa-extensão dentro do 
PET, além de buscar o envolvimento dos 
petianos com os alunos do curso de 
Economia e também com os professores. 
Dentro das atividades pretendeu-se ainda 
que os alunos desenvolvessem as 
habilidades de escrita, verbais, de convívio 
e trabalho em grupo. A escolha do tema 
Plano Real é também porque o mesmo 
constitui uma espécie de laboratório, onde 
as teorias estudadas em sala ganham 
aplicação, discussão e reflexão critica por 
parte dos alunos e professores envolvidos. 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos podem ser divididos em dois 
grupos. O primeiro foi analisar os impactos 
do Plano Real na estrutura econômica 
brasileira, perpassando por mudanças em 
políticas monetária, fiscal e cambial, 
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controle da inflação, abertura comercial, 
reestruturação produtiva e disputa entre 
classes. No segundo grupo os objetivos 
buscou: (1) consolidar o tripé ensino-
pesquisa-extensão dentro do PET, além de 
(2) buscar o envolvimento dos petianos 
com os alunos do curso de Economia e 
também com os professores. Dentro das 
atividades (3) pretendeu-se ainda que os 
alunos desenvolvessem as habilidades de 
escrita, verbais, de convívio e trabalho em 
grupo. 

3. METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo do projeto, todos 
os membros, petianos, alunos e 
professores, foram alocados em cinco 
eixos: Política Econômica; Cenário 
Internacional; Reestruturação Produtiva; 
Estratégia de Desenvolvimento e Conflito 
entre Frações de Classes. Cada eixo teve a 
participação de pelo menos um professor.  

Na primeira etapa todos participaram de 
um encontro quinzenal para discutir a 
literatura básica. Nessa etapa além da 
presença da tutora, o grupo teve também a 
presença de um professor das áreas de 
Macroeconomia, Microeconomia, 
Pensamento Econômico e Economia 
Brasileira para colaborar na discussão. O 
objetivo desse encontro foi estimular nos 
alunos as suas impressões sobre as leituras, 
e para os professores presentes 
contribuírem no direcionamento da 
discussão. Na segunda etapa, os alunos 
participantes fizeram reuniões quinzenais 
divididas por eixos e duas resenhas 
referentes às leituras. Finalmente, foi feita 
o encontro com todos os eixos para 
finalização das discussões e posteriormente 
serão finalizados os artigos. 

4. RESULTADOS 

A atividade foi iniciada em 2014 e 
continuou sendo desenvolvida ao longo de 
2015. Com a atividade foi gerada uma 
maior integração e vivência dos membros 

do grupo PET e alunos do curso, dado que 
estes são de períodos diferentes e possuem 
um contato às vezes restrito. Além disso, 
buscou-se com aprimorar e consolidar 
conteúdos que são vistos no decorrer da 
graduação e fornecer motivação à pesquisa 
aos alunos participantes. 

As discussões quinzenais contaram com a 
presença da tutora e de mais cinco 
professores do curso, divididos entre os 
eixos do projeto. Os participantes traziam 
dúvidas, reflexões e criticas que eram 
expostas em cada encontro. Isso 
possibilitou averiguar a compreensão do 
conteúdo, além de aprimorar as discussões 
e de desenvolver a expressão verbal dos 
alunos participantes. As resenhas por outro 
lado geraram um registro e um material 
prévio da pesquisa, além de desenvolver a 
expressão escrita dos participantes ao 
longo da atividade.  

5. CONCLUSÃO 

Dentro do Projeto do Plano Real foi 
possível estudar conteúdos que são vistos 
no decorrer do curso de graduação, além 
de ser um tema que possibilitou uma boa 
integração entre as disciplinas de diferentes 
áreas, como a Microeconomia, a 
Macroeconomia, as Teorias do 
Desenvolvimento, o Pensamento 
Econômico, entre outras. Isso acabou 
justificando e motivando os alunos no 
estudo do Plano Real, pois possibilitou 
despertar, nos mesmos, interesses por 
diferentes áreas dentro do mesmo projeto. 

A atividade no seu desenvolvimento 
integrou o tripé ensino-pesquisa-extensão. 
Em 2014 a pesquisa e ensino foram 
trabalhadas buscando estimular nos alunos 
participantes o interesse pela pesquisa nos 
eixos e trabalho em grupo. Como fruto do 
Projeto cada eixo escreveu um artigo que 
foi enviado e apresentado no Congresso de 
Iniciação Cientifica desse ano. Em 2015 
será iniciado ainda s preparação do 
minicurso Plano Real que será ministrado 
para a graduação e demais interessados na 
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comunidade. Essa segunda etapa busca 
estimular nos petianos e alunos 
colaboradores a capacidade de desenvolver 
um material didático e desenvolverem a 
expressão oral em público. 
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RESUMO

O  consumo  intenso  e  prolongado  do
celular  pelos  jovens  e  adolescentes  pode
alterar  as  dinâmicas  no  cotidiano  social  e
familiar, muitas vezes afetando a qualidade
no  convívio  social.  Neste  sentido,  o
consumo  destes  pode  provocar  avanços,
retrocessos e incertezas nos modos de vida.
Contudo  está  tecnologia  também  pode
estreitar  o convívio das pessoas, e resolver
questões acadêmicas por aplicativos.

 
1. INTRODUÇÃO

Hoje  a  tecnologia  tem  uma  grande
influência  social,  podemos  dizer  que  as
pessoas são tão dependentes dela quanto da
alimentação. As relações sociais, tomando-se
como  ponto  de  partida  o  universo  do
consumo, pode ser um espaço de análise da
influência  tecnológica  no  cotidiano
individual e familiar. Isso não significa deixar
de lado a importância fundamental de esferas
como a produção e o trabalho, mas ampliar
e enriquecer o debate social, pois o consumo

é parte  constituinte da vida contemporânea
urbana, fundamental para a compreensão do
empoderamento  social.  No  contexto  da
sociedade  de  consumo  globalizada,  o
telefone celular consolida-se como um dos
artefatos  símbolo  da  contemporaneidade.
Hoje  em  dia  é  difícil  de  encontrar  uma
pessoa que não tenha um aparelho celular.
Esse por sua vez, perdeu sua função inicial
que era o da comunicação.

A afirmação  do  celular  como  “artefato
símbolo” da contemporaneidade implica em
refletir  mais  detidamente  sobre  o  caráter
simbólico  dos  bens  e  das  atividades  de
consumo. 

De  acordo  com  Ling  (2002)  apud
Verza  (2008)  a  principal inovação  advinda
do celular foi a tecnologia wireless, pois ela
permite  que  as  pessoas  se  comuniquem a
partir de uma dimensão virtual, onde não há
um  local  específico  para  emissão  das
chamadas e nem de outro para onde elas são
destinadas, portanto isso foi um dos maiores
avanços  na  história  da  comunicação  via
telefone. Neste sentido, a partir desta maior
mobilidade,  o  celular  introduz  novas
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possibilidades de organização das famílias e
das  sociedades.  E  como  mostra  Castells
(2007)  apud  Verza  (2008)  as  Novas
Tecnologias  de  Informação  e  da
Comunicação  estão  se  inserindo  e
transformando  as  relações  de  tempo  e
espaço e reorganizando o espaço social em
um espaço de fluxos. 

Após o breve contexto, evidencia-se
a importância de se estudar  o  consumo de
celulares  e  a  interferência  do  mesmo  no
cotidiano  social  e  familiar.  Esse  estudo
buscou  auxiliar  na  compreensão  e  na
identificação  de  aspectos  e  problemas
provenientes do consumo indiscriminado da
tecnologia,  além de  permitir  e  verificar  as
novas transformações  no âmbito  familiar e
social  a  partir  da  inserção  da  mesma  no
cotidiano dos indivíduos. 

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral 

Compreender  os  aspectos  relacionados
ao  uso  do  celular  pelo  público  jovem da
cidade de Viçosa – MG, para delimitar o uso
da  referida  tecnologia,  no  que  se  refere  a
avanços,  retrocessos  e  incertezas  que
permeiam o  cotidiano social e familiar dos
envolvidos.  Estruturar  e  lançar  o  livro  no
primeiro  semestre  de  2016  a  partir  de
depoimentos de pessoas que tiveram a vida
modificada pela  inserção  da  tecnologia  do
celular.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender o uso dado à tecnologia
celular para os jovens do município; 

- Conhecer a opinião dos jovens sobre o
celular e sua importância em seu cotidiano
individual, social e familiar. 

 

3. METODOLOGIA 

O  estudo  tem um caráter  descritivo,  a
partir do perfil socioeconômico, bem como
da  utilização  da  entrevista  semiestruturada

com os sujeitos da pesquisa, que dá a mesma
uma abordagem quanti-quali.  A população
do estudo foi formada por jovens estudantes
residentes  na  cidade  de  Viçosa-MG,  que
utilizam  a  tecnologia,  celular,  no  seu
cotidiano familiar e social. 

Este  estudo  utilizou-se  também de
questionário socioeconômico para mapear o
perfil dos  jovens utilizadores  de celular na
cidade  de  Viçosa-MG e  perceber  a
interferência deste aspecto no consumo das
tecnologias. 

Para  divulgação  dos  resultados  do
estudo  estão  sendo  organizados  spots  a
serem  divulgados  nas  redes  sociais
administradas  pelo  PET  Economia
Doméstica  com  orientação  do  uso  e
consumo dessas tecnologias e em especial o
celular nas escolas. Dará enfase também nos
spots  o  uso  e  consumo  indiscriminado  da
tecnologia celular, e sua interferência na vida
social e familiar. Tais temas serão abordados
considerando:  a  abstinência  no  uso  do
celular e os efeitos nas relações cotidianas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo teve como sujeitos da pesquisa
os  estudantes  da  Universidade  Federal  de
Viçosa.  Nos  relatos  apresentados,  pode-se
perceber que, a maior parte considerou que
o celular é um facilitador na comunicação, e
que  influencia  positivamente  em  seu
cotidiano, facilitando a  comunicação entre
amigos  e  familiares  que  estão  distantes.
Ajuda em trabalhos acadêmicos, como ler e-
mail, organizar rotina (função despertador),
entre  outros,  além  de  ser  um  mini
computador  que  possibilita  ter  várias
informações  de  todo  o  mundo  em  suas
mãos.  Contudo  alguns  dos  entrevistados
também ressaltaram  a  importância  que  se
deve  dar  ao  fato  de  que  passamos  muito
tempo “ligado” no celular, e muitas vezes o
que era  para  aproximar as  relações,  acaba
por  afastar  as  pessoas  de  seu  convívio
familiar  e  “prender”  as  mesmas  em  um
“mundo  virtual”.  Como  pode  ser
exemplificado na fala abaixo.

203



“É indispensável  para o meu dia a
dia.  Além  de  ser  a  forma  de
comunicação com minha família que
mora  em  outra  cidade,  é   um
computador portátil  que uso para ler
e-mails,  fazer  pesquisas,  acessar  as
redes sociais e me comunicar com as
outras pessoas através de aplicativos
de  bate  papo.   Esses  seriam  os
aspectos  positivos.  Os  aspectos
negativos  são:  a  dependência  do
celular, a atenção que é desprendida
impossibilitado,   algumas  vezes  a
interação  social  cara  a  cara
(Entrevistado 1).”  

5. CONCLUSÃO

Tais dados  evidenciam que  quando  um
recurso não é bem utilizado o mesmo pode
gerar efeitos negativos ou inesperados sobre
o indivíduo. Como é o caso do celular, que
é uma tecnologia importante que veio para
aproximar  e  facilitar  a  vida  das  pessoas,
porém deve-se  ter  a  capacidade  de  saber
usá-la sem ficar dependente, uma vez que se
tem grande dificuldade em identificar essa
dependência.  Ressaltamos  tal  fato  na  fala
abaixo.

“Possuir  um  celular  para  mim
significa  poder  realizar  várias
atividades  rotineiras  ao  mesmo
tempo,  como  fazer  pesquisas,
conectar  a  redes  sociais,  acesso  à
informações  entre  outros,  devido  as
suas  várias  funções  que  possui.  O
celular  influencia  positivamente  e
negativamente  o  meu  dia  a  dia,
considerando  o  lado  positivo  ele
possibilita como já dito anteriormente
realizar  várias  atividades,
principalmente quando não se tem um
computador  por  perto,  um  exemplo
seria  na  própria  Universidade
quando preciso ter acesso a internet
para fazer download de algum texto,
faço  pelo  celular.  E  considerando o
lado negativo, o celular muitas vezes
atrapalha  no  convívio  familiar,

percebo  isso  porque  muitas  vezes  a
minha  mãe  reclama  que  só  fico  no
celular. Outro fato seria quando estou
estudando e o celular esta do lado e
acabo  entrando  nas  redes  sociais,
atrapalhando  o  estudo.  Assim
considero,  pra mim,  o celular  muito
importante.  Não  consigo  viver  sem
ele, mais sei que importante também
saber ter uma dosagem, saber usar o
celular nos momentos certos, o que é
um  pouco  complicado  (Entrevistado
2).”

Este  estudo  se  colocou  como
inovador,  pois  permitiu  conhecer,  a
influencia positiva ou negativa que o celular
apresenta  na  vida  dos  estudantes
universitários,  sobre  o  impacto  que  esta
tecnologia  causa  em sua  vida.   O  estudo
revelou que,  o  celular nos  dias de  hoje é
uma tecnologia  indispensável,   pois  é  um
facilitador,  permitindo  responder  e-mails,
falar gratuitamente, acessar redes sociais, e
informações  de  cunho  relevante.  Contudo
está tecnologia deve ser usada com cuidado
para que a mesma não se torne um vicio,
fazendo com que as pessoas, muitas vezes,
deixem de se relacionar pessoalmente. 

REFERÊNCIAS

NICOLACI-DA-COSTA,  Ana  Maria.
Impactos  psicológicos do uso de celulares:
uma  pesquisa  exploratória  com  jovens
brasileiros.  Psicologia:  Teoria  e  Pesquisa,
vol.20, n. 2, Brasília, 2004. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0102-
37722004000200009.  Acesso  em:  15  de
dez. 2014. 

SILVA,  Sandra  Rúbia  da.  “EU  NÃO
VIVO SEM CELULAR”:  Sociabilidade,
Consumo,  Corporalidade  e  Novas
Práticas  nas  Culturas  Urbanas. Porto
Alegre:  UFRGS,  v.  2,  n.  17,  p.  1-17,
julho/dezembro  2007.  Disponível  em:
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/intexto/a

204



rticle/view/3457/4131.  Acesso  em:  13  de
dez. 2014. 

VERZA,  Fabiana. O  uso  do  celular  na
adolescência e sua relação com a família e
grupo de amigos. Dissertação (Mestrado) –
Faculdade de Psicologia, Pós-Graduação em
Psicologia  Social  e  da  Personalidade,
PUCRS. Porto Alegre, 2008. Disponível em:
http://tede.pucrs.br/tde_busca/arquivo.php?
codArquivo=1979.  Acesso  em: 15  de  dez.
2014.

205



SÉRIE DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA,
VOLUME 2 .  A EXPERIÊNCIA DO FEIJÃO

TRANSGÊNICO 

CONCEIÇÃO, Leydiane Ribeiro¹; MAFRA, Simone Caldas Tavares²; PAULA, Mirian Silva

de¹; OLIVEIRA, Raquel Maria¹; FONSECA, Camila Carla¹; PAES, Luana Fernandes Silva¹;

LIMA, Luanne Aparecida Vilela¹; GOMES, Simone Martins¹; OLIVEIRA, Taise Aparecida¹;

PAIVA,  Danielle Batista  Moreira  da  Silva¹;  OLIVEIRA,  Mariana  de  Paula¹;  OLIVEIRA,

Gislaine  da  Silva¹;  TAVARES,  Lorrayne  Priscila  Drumond  Vilas  Boas¹;  SILVA,  Larissa

Eustáquio da¹

¹Bolsistas do Programa de Educação Tutorial em Economia Doméstica 

² Professora Associada do Departamento de Economia Doméstica, Orientadora do Projeto e

Tutora  do  Programa  de  Educação  Tutorial  em  Economia  Doméstica.  Departamento  de

Economia Doméstica (DED)

Universidade Federal de Viçosa
Grupo PET ED

E-mail:leydiane.conceicao@ufv.br

RESUMO

A  transgenia  nos  alimentos,  ainda  é

desconhecida  das  famílias,  e  a  não

organização  do  conhecimento  pode  gerar

ineficiência  no  processo  decisório  para  o

consumo  consciente.  Os  transgênicos  têm

ocupado  o  cotidiano  das  pessoas,

principalmente  na  alimentação.  Os

supermercados  estão  recheados  deles,

faltando  ao  consumidor  informações  para

consumi-los,  por  isso   a  importância  do

estudo.

1. INTRODUÇÃO

A transgenia é uma biotecnologia muito

presente  em  alimentos  consumidos  no

cotidiano das famílias. Mas na maior parte

das vezes falta conhecimento dessas famílias

para decidir por consumir ou não. E a falta

de  organização  do  conhecimento  gera

muitas  vezes  incapacidade  de  efetivar  o

processo  decisório  para  o  consumo

consciente, no qual espera-se que, os pontos

positivos  ou  negativos  sobre  os  produtos

transgênicos  sejam apresentados  de  forma

clara a esse consumidor.

A proposta  deste  projeto  pesquisa com

interface  em  extensão  foi  de  implementar

ações  que  possam  identificar  o  grau  de

conhecimento  dessas  famílias  quanto  aos

produtos  transgênicos,  apoiando-as  na

organização  deste  conhecimento  para  que

ele  haja  como  facilitador  na  tomada  de

decisão para o consumo. Tal projeto ocorre

em  parceria  com  o  INCTIPP  (Instituto

Nacional de Ciência e Tecnologia Interação

Plantas Praga da UFV).

A proposta deste estudo foi implementar

ações  que favorecessem a identificação do

conhecimento  dos  alunos  de  escolas  do

ensino  médio  da  cidade  de  Viçosa-MG,

quanto as pesquisas sobre transgênicos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Implementar ações que possam identificar

o  grau  de  conhecimento  de  famílias  dos

alunos de escolas do  ensino fundamental e

médio da cidade de Viçosa-MG, quanto aos

produtos  transgênicos,  apoiando-os  na

organização  deste  conhecimento  para  que
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ele  haja  como  facilitador  na  tomada  de

decisão para o consumo.

2.2 Objetivos Específicos

-  Analisar  o  conhecimento  prévio  que  as

pessoas têm a respeito deste tema,

-  Verificar  se  a  informação  está  sendo

direcionada de forma correta, e quando não

existe, incentivar a busca da mesma,

- Editar volume dois da Série Divulgação da

Ciência, que trouxe como tema a pesquisa

sobre feijão transgênico.

3. METODOLOGIA 

Foi organizado para publicação o volume

dois da “Série Divulgação da Ciência”, com

o  tema  sobre  a  tecnologia  do  “feijão

transgênico”, evidenciando como pensam os

alunos do ensino médio, sobre tal tecnologia

e como ela pode afetar o cotidiano pessoal e

familiar. O livro foi estruturado a partir de

textos elaborados pelos alunos do COLUNI

(Colégio de Aplicação da UFV), utilizando

para  tanto  as  atividades  da  disciplina

Português e Biologia.

A população do estudo foi composta

por  134  alunos  dos  terceiros  anos  do

COLUNI. No ano de 2014 foram elaboradas

produções textuais, onde buscou-se abordar

a opinião do estudante sobre a transgenia e

como ela afeta  positiva e  negativamente o

cotidiano  da  família dos  mesmos.  Para  o

desenvolvimento  da  atividade  buscou

discutir o tema com os alunos nas disciplinas

de Português e Biologia, a fim de auxiliar a

compreensão e desenvolvimento dos textos.

Os  textos  buscaram  discutir  como  tal

tecnologia  poderia  afetar  o  cotidiano  das

famílias.  A  atividade  visou  ampliar  a

compreensão  sobre  a  tecnologia  e

Educação,  através  da  socialização  dos

resultados  e  publicações.  Permitiu  a

socialização  das  diferentes  “opiniões”  que

resultou  na  estruturação  do  volume 2  do

livro que recebeu o título: “Um, dois, feijão

com arroz,  três,  quatro,  feijão no prato!..”

Pesquisa  sobre  transgênicos:  Elas

influenciam o cotidiano das famílias? O caso

do feijão transgênico.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As estratégias para o estudo apoiaram-se

na  organização  do  conhecimento  e  na

disponibilização  do  mesmo  para  que  este

atuasse  como  facilitador  na  tomada  de

decisão  no  consumo.  Como  resultado

obteve-se ações de extensão que trouxeram

uma  maior  reflexão,  conscientização  e

conhecimento  sobre  os  impactos  dos

alimentos  transgênicos  no  cotidiano  das

famílias,   alimentos  estes  que  se  colocam

cada  vez  mais  constante  na   mesa  do

brasileiro. 

Obteve-se também o segundo volume do

livro Série Divulgação da Ciência, focado na

tecnologia  do  “feijão  transgênico”,

evidenciando  o  que  pensavam  sobre  tal

tecnologia  e  como  ela  pode  afetar  o

cotidiano pessoal e familiar. 

Os dados revelaram que, o conhecimento

sobre  transgenia  se  assemelha  aos

divulgados  em  revistas  e  jornais  não

científicos. Ou seja, quando os respondentes

falam “alimentos  que  são  modificados  em

laboratório”  revela a  informação  do  censo

comum  que  não  se  relaciona,  em  sua

essência, ao cotidiano do respondente. 

5. CONCLUSÃO

Acredita-se  que  o  livro  contribuiu  na

promoção  de  uma  maior  reflexão,

conscientização  e  conhecimento  sobre  a

temática  dos  alimentos  transgênicos  no

cotidiano das famílias. Houve a constatação

de que tal tecnologia se torna mais constante

na mesa do brasileiro.

A  “Série  Divulgação  da  Ciência”  se

apresentou  como  um bom instrumento  de

popularização do conhecimento científico, e
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também  de  orientação  e  informação  aos

consumidores  para  o  ato  de  consumir,

tornando-os  mais  empoderados  para  o

processo  de  tomada  de  decisão.  Processo

esse  que  se  coloca  como  mais  eficaz  e

eficiente a partir do acesso à informação.

As  metodologias  usadas  foram

importantes  para  compreender  como  o

conhecimento  sobre OGM’s foi recebido e

percebido  pelos  participantes.  Assim como

puderam, descrever através de seus textos,

os  benefícios  e  os  malefícios  percebidos  a

partir  do  acesso  a  esta  tecnologia.  Este

estudo  referendou  que  é  necessário  o

empenho  da  academia  em  construir

instrumentos que permitam a popularização

da  ciência  para  que,  os  usuários  do

conhecimento científico, possam ter ciência

das  implicações  negativas  ou  positivas  das

biotecnologias  em  seu  cotidiano.  Isso  os

tornará capazes de escolher entre o uso ou

não dos transgênicos. 
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Resumo 

Esse trabalho visa mostrar o potencial de interdisciplinaridade e integração dos Grupos 
PET na produção de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades do petiano. 
Para tanto, apresentaremos nosso projeto de pesquisa de 2015 que, em parceria com o 
LABHOI da UFF, pretende elaborar documentários com grandes nomes do pensamento 
econômico brasileiro. 

1- Introdução 
Nos ramos modernos da Economia Brasileira, vêm sendo possível observar uma 

grande reprodução de modelos e pensamentos, em sua maioria estrangeiros, que são 
ajustados ao Brasil. Um pensamento original e modelado desde o início voltando-se 
exclusivamente para o Brasil (e não adaptado a ele) seria e é essencial para que o país 
amenizasse seus erros econômicos com um planejamento real. Essa pesquisa visa, 
justamente, resgatar o Pensamento Econômico Brasileiro, tão forte entre as décadas de 
60 e 80, porém enfraquecido nos últimos tempos. 

A inspiração do PET Economia UFF para idealizar esse Projeto de Pesquisa para 
2015 surgiu de uma atividade que fazemos mensalmente intitulada “Encontro com a 
Pós”. Em um desses Encontros, contamos com a presença do Pós-Doutorando Pablo 
Bielschowsky que expôs brilhantemente sua pesquisa sobre Pensamento Econômico 
Brasileiro, cujo corte está exatamente entre as datas em que planejamos pesquisar e 
entre as quais escolhemos os autores, visto que nesse período se encontra a época mais 
original desta forma de pensar. O projeto englobará, além da leitura e pesquisa, oficinas 
em parceria com o LABHOI (Laboratório de História Oral e Imagem – UFF) para o 
aprendizado da confecção de documentários pelos próprios integrantes do grupo, 
acumulando mais uma forma de conhecimento, anteriormente intocada. É importante 
frisar, ainda, que os documentários serão uma ferramenta de estudo e conhecimento a 
mais para a comunidade acadêmica e toda e qualquer pessoa que tenha interesse em 
saber mais sobre a história do Pensamento Econômico Brasileiro. 

2 – Objetivos 

Essa pesquisa visa, essencialmente, à produção de um material que busca resgatar 
no pensamento dos grandes economistas brasileiros das décadas de 1960, 70 e 80 e 
inspiração para uma solução original das dificuldades econômicas pelas quais perpassa 
o país.  
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3 – Metodologia 

A primeira atividade será uma oficina de Documentários: O PET Economia, com o 
auxílio do LABHOI (Laboratório de História Oral e Imagem - UFF), fará uma Oficina 
de Documentários com o objetivo de aprender a realizar (filmar, editar e finalizar) 
documentários e entrevistas por conta própria. Uma vez que a Oficina esteja concluída, 
o grupo necessitará de equipamentos midiáticos para realização dos projetos decorrentes 
do novo aprendizado.  

A base da pesquisa será composta essencialmente pela própria obra dos autores 
estudados, tendo ênfase na análise seus textos considerados os mais originais e os quais 
têm mais a ver com o tema aqui proposto. Devido ao tamanho considerável do material 
a ser estudado, será exemplificada a base bibliográfica de apenas um dos autores, a 
saber, a Maria da Conceição Tavares. 

O cerne da pesquisa girará em torno do livro Da Substituição de Importações ao 
Capitalismo Financeiro, clássico da autora publicado em 1972. O livro é composto por 
quatro ensaios publicados em anos distintos. O primeiro, Auge e Declínio do Processo 
de Substituição de Importações (1963), trata da lógica da substituição de importações 
como modelo histórico de desenvolvimento. No segundo, Notas sobre o Problema do 
Financiamento numa Economia em Desenvolvimento - O Caso Brasil (1967), 
Conceição Tavares analisa as condições e as modalidades do financiamento interno da 
etapa substituitiva. O objetivo do ensaio Além da Estagnação (1970), é abrir a discussão 
sobre as características fundamentais do recente desenvolvimento do Brasil. Por fim, 
Natureza e Contradições do Desenvolvimento Financeiro Recente (1971) trata da 
implementação do capitalismo financeiro e suas contradições, explicando suas diversas 
etapas evolutivas.  

Da tese de livre docência da autora, intitulada Acumulação de Capital e 
industrialização no Brasil, de 1975, serão ressaltados os itens 2 e 3 do capítulo II, 
intitulados “O Investimento público como possível estabilizador do Ciclo de expansão” 
e “ Alguns problemas da abertura externa, nas tendências recentes de crescimento de 
países semi-industrializados”, respectivamente. Será analisado também o capítulo III do 
mesmo livro, “Industrialização Brasileira: Uma Tentativa de Reinterpretação”. 

Completa-se a base da pesquisa com a segunda parte (capítulos III e IV) da tese 
apresentada para o concurso de professor titular da UFRJ em 1978, Ciclo e Crise - O 
Movimento Recente da Industrialização Brasileira. 

Depois, realizaremos entrevistas com nomes do Pensamento Econômico Brasileiro: 
Tendo em vista a importância do arquivo histórico de grandes acontecimentos e ideias, 
o PET Economia UFF pretende, através de entrevistas filmadas, manter registradas as 
ideias dos Pensadores Econômicos Brasileiros ainda vivos e, ainda obter relatos de 
como se dava a convivência com outros nomes que, infelizmente, já faleceram. Entre 
esses nomes, tem-se em vista entrevistas com Maria da Conceição Tavares, Carlos 
Lessa, e Antônio Delfim Netto.  

Após as entrevistas serem concluídas, será feita a transcrição das mesmas para 
maior amplitude da divulgação do trabalho e, ainda, para esclarecer termos citados pelos 
entrevistados. Dessa forma, cria-se uma ferramenta de estudo ainda mais produtiva para 
o meio acadêmico e a Pesquisa se desenvolve por completo.  
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4 – Resultados e discussão 

Com esse projeto espera-se o aumento da quantidade de material de qualidade 
existente sobre o Pensamento Econômico Brasileiro e o aprofundamento do tema mais 
que importante por partes dos integrantes do grupo. Almeja-se, ainda, um grande 
crescimento profissional e acadêmico por partes dos estudantes participantes do projeto 
através, não apenas do encontro pessoal com esses grandes autores brasileiros, mas 
também com a oportunidade de aprender técnicas de filmagem e pesquisando acerca dos 
temas e período a serem trabalhados. 

5 - Conclusão 

Com este projeto, espera-se que os participantes do programa tornem-se plenamente 
capazes de conduzir a elaboração deste tipo de material, podendo aplicar os 
conhecimentos adquiridos de forma satisfatória na filmagem das entrevistas. 
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RESUMO 
 
O presente projeto objetiva trabalhar 

com crianças e adolescentes moradores do 
Bairro Santo Antônio, mais conhecido 
como Prainha, na cidade de Mariana, no 
estado de Minas Gerais. A necessidade do 
projeto perpassa pela situação de 
vulnerabilidade e risco social, as quais 
esses indivíduos estão expostos. Tendo em 
vista que, o referido bairro faz parte da 
região periférica da cidade histórica. 
Diante disso, propomos realizar 
acompanhamento escolar através de aulas 
de reforço de Português e Matemática, 
além de oficinas temáticas. O projeto visa 
também desenvolver um grupo que 
trabalhe com música, em especial, a 
categoria fanfarra.  

 
 
1. INTRODUÇÃO 
O presente projeto tem a intenção de 

contribuir com a formação escolar de 
crianças e adolescentes do Bairro Santo 
Antônio, mais conhecido como Prainha, 
localizado na região periférica da cidade de 
Mariana, em Minas Gerais. O bairro é 
recuado do centro histórico e turístico da 
cidade, assim os investimentos econômicos 
e sociais para este bairro não são 
suficientes. Diante disso, através do 
Projeto Social Alferes criado pela 
comunidade e em parceria com o Programa 
de Educação Tutorial da Universidade 
Federal de Ouro Preto, o qual visa à 
minimização dos problemas sociais.  

A necessidade do projeto surgiu em 
decorrência do rendimento escolar das 
crianças e adolescentes na escola, as quais 
estão abaixo da média, além disso, 

possuíam tempo ocioso durante o dia, 
enquanto seus pais ou responsáveis 
trabalhavam. Consideramos também que, 
tal necessidade perpassa pela situação de 
vulnerabilidade e risco social, as quais 
esses indivíduos estão expostos. Outro 
ponto considerado para a realização desse 
projeto consiste em a cidade ser pequena, 
possuir índice médio em educação e alto 
em homicídio.  

O PET trabalhará com o projeto 
“Fanfarra Alferes”, na qual atenderá 
crianças e adolescentes com idade entre 06 
a 16 anos, moradores do Bairro Santo 
Antônio. O projeto de fanfarra na vida das 
crianças e adolescentes proporcionará uma 
formação mais ampla como cidadãos, 
incentivo à cultura, desenvolvimento 
interpessoal, etc.  

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
  

Contribuir com a formação 
educacional e interpessoal de crianças e 
adolescentes, em situação de 
vulnerabilidade e risco social.  

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
⦁ Contribuir com a formação artística das 
crianças e adolescentes através da fanfarra 
e das oficinas temáticas; 
⦁ Lecionar aulas de reforço de Português e 
Matemática; 
⦁ Realizar o acompanhamento escolar das 
crianças. 
⦁ Contribuir com a formação educacional 
e interpessoal desses indivíduos; 
 
⦁ Incentivar novas propostas de futuro.  
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3. METODOLOGIA 

 
Nós do PET ICSA visitamos e 

aplicamos as atividades do Projeto três 
vezes por semana, em dupla, conforme as 
escalas pré-acordadas em reunião. Estamos 
na segunda fase do projeto. A primeira foi 
com aulas mais lúdicas, jogos de memória, 
música, comemoração de datas festivas, 
exemplo São João, além de festinha 
simbólica de aniversário das crianças. A 
segunda fase, objetivamos dar aulas mais 
voltadas para a escrita, às várias formas de 
linguagem, termos gramaticais, o 
raciocínio lógico, a apreensão das fórmulas 
básicas de matemática, além do 
acompanhamento escolar das outras 
disciplinas quando necessário. A segunda 
fase do projeto contemplará também a 
fanfarra, na qual será duas aulas por 
semana para a aplicação da teoria e 
posteriormente a prática, por meio de aulas 
de música e ensaios.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao fazermos uma análise mesmo que, 

superficial do lugar nos deparamos com a 
pobreza, com as expressões da questão 
social, pois há situação de precarização, 
através de falta de saneamento básico, 
moradia, educação, lazer, etc. Mas, é 
necessário compreendermos também, 
quem são esses moradores, de qual classe 
social estamos falando. Além de 
considerarmos as condições históricas, as 
quais Mariana está inserida. Por esses 
motivos consideramos que o Projeto Social 
Alferes contribuirá não somente em termos 
educações e também na formação 
interpessoal das crianças e adolescentes.   
O Projeto Alferes recebe de segunda à 
sexta feira, em média 19 crianças e 
adolescentes, que poderiam estar na rua, 
sozinhas em casa, trabalhando ou em 
atividades indevidas para a idade delas 
durante as horas em que não estão na 
escola. Porém não há uma rotina e um 
direcionamento no dia a dia das crianças e 

nesse ponto nós, petianos do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas da UFOP 
queremos contribuir com o aprendizado 
dessas crianças. Dessa forma, o primeiro 
objetivo da nossa atuação foi esclarecer 
sobre o que as crianças estavam 
aprendendo na escola. Mas surgiu a 
dúvida, como alunos de Jornalismo, 
Economia, Serviço Social e Administração 
podem fazer parte e tratar de educação. 
Como lecionar? Temos que nos apoiar nos 
moldes da escola?  
 

5. CONCLUSÃO 
 

A partir desses questionamentos 
conseguimos criar aulas mais dinâmicas e 
lúdicas com jogos, filmes, músicas para 
atrair a atenção deles, considerando que, 
no período da tarde as crianças tem aula no 
ensino regular. Assim, houve a necessidade 
de adaptarmos as atividades para não ficar 
desgastante e cansativo. Consideramos que 
o projeto ainda está em fase de 
amadurecimento, pois as aulas práticas 
lecionadas ainda não são suficientes para 
apresentar resultados concretos. 
Salientamos que os resultados futuros 
fazem parte de um processo gradual, por se 
tratar de educação e aprendizado.  
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Resumo 

 
Este trabalho é um relato de experiência de 
do grupo multidisciplinar PET / Conexões 
de Saberes de Economia Solidária da 
UFSCar-São Carlos. O objetivo é 
descrever alguns instrumentos e estratégias 
adotadas para formação e gestão de grupo 
interdisciplinar, para atuação em projetos, 
vivências e práticas de acordo com os 
princípios da Economia Solidária. 
 

1. Introdução 
 
A construção do conhecimento para 

transformações sociais é possível por meio 
de investimentos do Estado em programas 
que envolvam ensino, pesquisa e extensão.  

Esse envolvimento auxilia no 
processo de formação dos futuros 
profissionais que estarão comprometidos 
tanto com a ciência e as tecnologias, 
quanto com sua a aplicabilidade.Para tanto, 
é conveniente que esses programas 
construam grupos multidisciplinares, ou 
seja, compostos por integrantes de diversas 
áreas do conhecimento, trocando 
experiências técnicas e práticas de suas 
formações acadêmicas e de projetos de 
forma a atuarem em comunidades, a fim de 
buscarem soluções para problemas sociais 
em amplos aspectos (MARTINS, 2014, 
p.10). Adotar instrumentos e estratégias 
para formações interdisciplinares em 
grupos com tais características acima 
relatadas é desafiador, pois os 
conhecimentos devem se interrelacionar.  

 Os programas Conexões de 
Saberes e Programa de Educação Tutorial 

(PET) articulado são exemplos que 
apresentam tal proposta, pois oferecem aos 
jovens universitários a possibilidade de 
adquirir e produzir conhecimentos 
científicos, intervinda diretamente nos 
territórios que se encontram na mesma 
relação de origem dos participantes. 
Apoiando e incentivando atividades que 
integrem a tríade do ensino, pesquisa e 
extensão. Além de monitorarem e 
avaliarem os impactos das políticas 
públicas desenvolvidas recebendo apoio 
financeiro e metodológico (BRASIL, 
20151). 

Os PETs são formados por grupos 
tutoriais de aprendizagem, sob a orientação 
de um tutor para a elaboração de atividades 
extracurriculares que complementarão a 
formação acadêmica dos estudantes.  

Na Universidade Federal de São 
Carlos, campus de São Carlos (UFSCar-
São Carlos), o PET- Economia Solidária 
(PET- EcoSol) é um dos PETs/Conexões 
de Saberes que se baseiam nos mesmos 
princípios dos programas citados 
anteriormente. Esse grupo é composto por 
uma diversidade de áreas que estão 
cotidianamente em diálogo no/para e 
desenvolvendo ações interdisciplinares no 
que tange a Economia Solidária (ES)2 e 
articuladas com o Núcleo Multidisciplinar 
e Integrado de Estudos, Formação e 
Intervenção em Economia Solidária 
(NuMI-EcoSol)3 da UFSCar.  

                                                 
1Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/conexoes-de-
saberes/dialogos-entre-a-universidade>. 
2  FILHO, 2002, p.14 
3 “É uma unidade de ensino, pesquisa e 
extensão criada pela Resolução ConsUni 698, de 12 
de Agosto de 2011, vinculada diretamente à 
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No entanto há desafios na 
construção de projetos interdisciplinares, 
na capacidade de diálogos entre os 
conhecimentos, desde a construção até a 
sua implementação. 
      Neste sentido é preciso adotar 
instrumentos e estratégias para formação 
de grupos multidisciplinares, a fim de 
possibilitá-los a atuarem em diferentes 
projetos de ensino, pesquisa e extensão.          
 

2. Objetivos 
 

Apresentar instrumentos e 
estratégias de formação e gestão 
interdisciplinares adotados para a atuação 
do grupo PET- EcoSol/ UFSCar em 
ensino, pesquisa e extensão.  

 
3. Metodologia 

 
O presente trabalho é um relato de 

experiência de integrantes do grupo 
multidisciplinar. A proposta é apresentar 
os instrumentos e estratégias de formação 
que utilizamos para a gestão, formação 
interdisciplinar para a atuação em projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, 
fundamentados nas vivências e práticas da 
ES. Este levantamento foi realizado, por 
meio de anotações dos diários de campo4, 
relatórios de reuniões e encontros com 
trocas de experiências que tivemos com 
envolvimento coletivo em todas as 
atividades desenvolvidas entre 2013 a 
2015.  

As apresentações dos dados 
seguiram de forma descritiva, pontuando 
as estratégias e instrumentos que 
coletamos, listando-as em estratégias de 
gestão e formação interdisciplinar.  

A análise dos dados se deu por 
                                                                       
Reitoria da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) e sucessora do Programa de Extensão 
Incubadora Regional de Cooperativas Populares da 
Universidade Federal de São Carlos (INCOOP-
UFSCar)”. Disponível em: 
<http://www.numiecosol.ufscar.br/numi-
ecosol> 
4 Azevedo, 2009, p. 204-205 

meio das observações e reflexões coletivas 
das autoras do trabalho5. 
 

4- Resultados e discussão 
 

O grupo é composto de 13 
estudantes e uma tutora e a inserção destes 
ocorre via edital. Os critérios de seleção 
são constituídos a partir de análises 
socioeconômicas do candidato (histórico 
socioeconômico antes de entrar na 
universidade, por exemplo, se foi estudante 
oriundo de escola pública, se os pais não 
possuem nível superior de escolaridade, se 
necessitou de alguma ação afirmativa ao 
entrar na universidade e o seu vínculo com 
a Economia Solidária). 

Quando já inserido no grupo, suas 
responsabilidades são divididas em 
atividades individuais e coletivas de ensino 
pesquisa e extensão contemplando às 20 
horas previstas pelo programa.  
          Os integrantes do grupro gramas 
diferentes cursos e áreas, ciências exatas, 
biológicas, saúde e humanas, e, portanto a 
formação é interdisciplinar em fomento às 
práticas sociais6 na Economia Solidária, 
junto ao núcleo NuMI- EcoSol.  

Para a funcionalidade deste grupo 
multidisciplinar foram adotadas algumas 
estratégias de formação e gestão 
interdisciplinar, amparadas em 
instrumentos teóricos, proporcionando o 
compartilhamento de técnicas e 
conhecimentos para atuação nos projetos e 
na vida acadêmica.  

 
4.1Estratégias e instrumentos para 

gestão do grupo 
 

As reuniões semanais e reuniões 
semestrais são estratégias de gestão do 
grupo, pois através delas que buscam 

                                                 
5 Azevedo, 2009, p.205 
6 OLIVEIRA, M. W. et. al. Processos educativos 
em práticas sociais: reflexões teóricas e 
metodológicas sobre pesquisa educacional em 
espaços sociais. Processos educativos em práticas 
sociais, pesquisas em educação. OLIVEIRA, M. W; 
SOUSA, F. R (Org). Ed. EdUFSCar, 2014. p.270. 
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coletivamente soluções para o andamento 
contínuo das atividades previstas ou não, 
compartilhar informações de outros 
eventos, projetos, além de ser instrumento 
para avaliações coletivas do semestre 
passado e planejamento de ações para o 
seguinte. 
      Nessas reuniões dois métodos são 
seguidos para conduzir a disposição das 
tomadas de decisões e diálogos entre os 
participantes: a autogestão e o método 
dialógico.  
       A autogestão7 proporciona o 
desenvolvimento humano tanto individual 
quanto coletivo, pois associa o educar e 
conscientizar no momento de tomada das 
decisões (SINGER, 2002, p.21). Já o 
método dialógico oferece condições para a 
igualdade no diálogo, proporcionando a 
apreensão dos “temas geradores” e a 
tomada de consciência dos indivíduos em 
torno dos mesmos (FREIRE, 1987, p. 50). 

Esses dois instrumentos são 
estratégicos para definir quais serão os 
instrumentos para a formação do grupo. 
Sendo um espaço que ideias e sugestões 
são compartilhadas, identificando qual a 
necessidade do grupo para formação tanto 
teórica, quanto prática.  
 
4.2 Estratégias e instrumentos para 
formação interdisciplinar 

 
A formação interdisciplinar é 

contínua, demandada e organizada pelos 
alunos junto à tutora. Os instrumentos são 
seminários, oficinas e participações 
individuais quanto coletivas em outros 
eventos fora ou dentro da universidade.  

O grupo desde atual período 
realizou 2 seminários internos um em 2014 
e  outro em 2015:I Seminário: 
“Entrelaçando Saberes” e o II Seminário: 
Economia Solidária: desafios e conquistas, 
das políticas as práticas”.  Os temas e toda 
a organização do evento teve a 
participação de todos os integrantes do 
grupo, onde cada um contribua conforme 

                                                 
7  Singer 2002, p. 21 

suas habilidades e experiências técnicas.    
Além desses participaram das 

comissões organizadoras e participantes de 
seminários tanto do NuMI- EcoSol, quanto 
de seus respectivos cursos.  

Os temas das oficinas para 
formação e trabalho são determinados 
coletivamente, a partir das demandas que 
surgem dos alunos. Os objetivos dessas 
formações vão além da necessidade para o 
aperfeiçoamento técnico, pois tem também  
a finalidade de conduzi-los a formação 
cidadã dos futuros profissionais da 
sociedade. 

Atualmente o programa 
disponibiliza recurso extra para o 
desenvolvimento das atividades de 
formação e outras. Deste modo, são 
convidados ou contratados diferentes 
profissionais da universidade e da 
sociedade civil. Os integrantes do grupo 
também ofertam algumas oficinas, 
compartilhando conhecimentos técnicos de 
suas áreas específicas. 
 
4.2.1 Realizadas em 2013: Metodologia 
científica; Linux; Políticas Públicas de 
Economia solidária; Autogestão e direito à 
cidade e O Estado brasileiro e relações 
entre os poderes executivo, legislativo e 
judiciário.  
 
4.2.2 Realizadas em 2014: Agroecologia, 
suas práticas e a conjuntura local; Como 
lidar com planejamento e interferências no 
estudar; Empreendimentos de Economia 
solidária; Estratégias de aprendizado de 
Língua estrangeira; Manipulação de vídeo 
digital: edição e transmissão online de 
material audiovisual e Atividade 
pedagógica de aprofundamento no 
conceito de autogestão e sua prática a 
partir da vivência em uma Ecovila.  
 
4.2.3 Realizadas em 2015: Sistematização 
de experiências em Economia solidária; 
Planejamento e aplicação de atividades em 
grupo; Práticas de consumo responsável; 
Caracterização da comercialização e 
consumo no nosso sistema atual; 
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Planejamento de intervenção grupal; Fazer 
e receber críticas; Produção e 
disseminação de conhecimento e 
Prezi/Word/Excel.  

Pelos temas listados verificamos a 
diversidade de áreas que se articulam 
concomitantemente. Há oficinas de 
formação para atuação nos projetos na 
Economia Solidária (ex. Empreendimentos 
de Economia solidária), quanto formação 
acadêmica (ex. Estratégias de aprendizado 
de Língua estrangeiro) e cidadã (ex. 
Práticas de consumo responsável) dos 
integrantes. 

5- Conclusão 
 

A formação interdisciplinar é 
processual, portanto é necessário adotar 
diferentes estratégias e instrumentos que 
integrem o ensino, pesquisa e extensão.  

Como elencamos neste trabalho há 
caminhos possíveis para que grupos 
multidisciplinares articulem as diferentes 
técnicas e conhecimentos que são 
dialogados cotidianamente entre seus 
participantes. 

Para esse diálogo acontecer de 
forma igualitária há estratégias que 
estruturam o primeiro passo que é a 
organização estrutural (gestão) do grupo na 
tomada de decisões coletivas.  

Construir espaços de debates e 
discussões por meio de seminários e outros 
eventos científicos é fundamental na busca 
de soluções para os problemas sociais, 
trocando experiências práticas em projetos, 
quanto teóricas, a partir de conhecimentos 
de outros profissionais.  

Além dos espaços, as formações 
contínuas propiciam aos integrantes o 
aperfeiçoamento das técnicas já utilizadas, 
como também de outras que ainda não 
tenham conhecimento. Percebe-se que a 
formação não se restringe a uma 
necessidade meramente técnica, pois nos 
temas apresentados verificamos alguns que 
representam a formação cidadã para os 
futuros profissionais da sociedade.  

Conclui-se, portanto que a 
formação interdisciplinar é benéfica para 

todos, pois auxilia na construção de 
esquipes multidisciplinares que buscam 
desenvolver tecnologias e conhecimentos 
integrados e condizentes com as demandas 
sociais, além de contribuir na formação 
acadêmica e cidadã dos jovens 
universitários. 
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1. Resumo 
O presente trabalho visa relatar o 

planejamento e elaboração de uma 
atividade educativa realizada com grupos 
de estudantes com o intuito de trocar 
informações sobre oportunidades e 
perspectivas de uma universidade pública e 
a permanência na mesma, especialmente 
alunos de escolas públicas periféricas, com 
vulnerabilidade econômica e/ou social, que 
muitas vezes desconhecem as 
possibilidades que uma universidade 
pública oferece. 

A ideia surgiu diante da própria 
troca de experiência dos petianos sobre as 
informações que não tinham quando se 
inseriram na graduação. 

Frisamos nesse relato a fase de 
planejamento devido ao fato de termos 
enfrentado várias dificuldades, mesmo 
sendo um grupo engrenado, dialógico, 
sermos um grupo interdisciplinar nos fez 
deparar com uma pluralidade de ideias e 
discussões para que a atividade tivesse um 
melhor envolvimento com o tema e com o 
grupo. 

 
2. Introdução 

 
O Programa de Educação Tutorial 

(PET) tem como objetivo apoiar e 
incentivar atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão para propiciar 
aos alunos participantes, sob a orientação 
de um tutor, a oportunidade de elaborar 
atividades extracurriculares que 
complementem a formação do estudante 
universitário (BRASIL, 2015). O PET 

Conexões dos Saberes – Economia 
Solidária (PET-EcoSol) conta com edital 
diferenciado, pois é voltado a alunos com 
vulnerabilidade econômica e desde 
dezembro de 2010, conta com uma tutora, 
12 alunos bolsistas, número variado de 
alunos não-bolsistas e voluntários, 
desenvolvendo ações interdisciplinares em 
relação à Economia Solidária, articuladas 
com o Núcleo Multidisciplinar e Integrado 
em Estudos, Formação e Intervenção em 
Economia Solidária da Universidade 
Federal de São Carlos (NuMI-
EcoSol/UFSCar). Os alunos vinculados ao 
PET-EcoSol se inserem em atividades 
diversas para a construção de um 
entendimento amplo sobre questões 
relacionadas às minorias sociais, como 
raça, periferia, gênero, entre outros 
diversos temas que permeiam a Economia 
Solidária, além de intervenções nas 
comunidades e suporte às ações do NuMI-
EcoSol. 

Dentre outras atividades, o grupo 
tem participado de Seminários e Oficinas 
de temas diversos, contando com a 
presença de pesquisadores convidados. 
Pois se acredita que atividades de 
discussão e aprendizagem internas geram 
possibilidades de extrapolar temáticas, 
frente ao dinamismo e interdisciplinaridade 
do conhecimento e, com isso, o grupo pode 
apropriar-se de assuntos que articulam de 
alguma forma com a natureza da Economia 
Solidária referenciada como prática social. 

Durante as Oficinas ofertadas ao 
grupo, uma delas, a oficina Técnicas para 
Atividades em Grupo nos abriu espaço para 
aprender, aprimorar e executar os 
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planejamentos em grupo de atividades em 
outros espaços, com o intuito de divulgar e 
discutir as condições acadêmicas e sociais 
de acesso e permanência nas universidades 
públicas, voltado a alunos com 
vulnerabilidade econômica e/ou social. A 
fim de instigar esses alunos a pesquisarem 
e se interessarem pelo ensino superior 
público, por meios de relatos de 
experiências dos próprios alunos do PET-
EcoSol. 

 
3. Objetivos 

 
Apresentar o planejamento, suas 

possibilidades e seus impasses, de uma 
atividade educativa com troca de 
experiências entre alunos do PET-
EcoSol/UFSCar e os alunos do cursinho 
pré-vestibular oferecido pela Universidade 
Federal de São Carlos. 

 
4. Metodologia 

 
A metodologia que o grupo adota é 

o processo dialógico, idealizado por Freire 
(1987, p. 50): 

 
É o momento em que 
se realiza a 
investigação do que 
chamamos de 
universo temático do 
povo ou o conjunto 
de seus temas 
geradores. Esta 
investigação implica, 
necessariamente, 
numa metodologia 
que não pode 
contradizer a 
dialogicidade da 
educação libertadora. 
Daí que seja 
igualmente dialógica. 
Daí que, 
conscientizadora 
também, 
proporcione, ao 
mesmo tempo, a 
apreensão dos “temas 
geradores” e a 

tomada de 
consciência dos 
indivíduos em torno 
dos mesmos. 

 
Sendo assim foi acordado que essa 

seria a metodologia utilizada na atividade, 
para que realmente houvesse uma troca de 
saberes, seguindo essa mesma linha de 
pensamento em que estamos 
constantemente educando e sendo 
educados nas relações interpessoais, e que 
precisamos expandir essas trocas de 
conhecimento para além da universidade. 

Mesmo com uma metodologia já 
conhecida, público alvo definido e 
objetivos traçados, a maior dificuldade em 
elaborar uma atividade para outro espaço, 
com outro grupo de pessoas foi chegar a 
um acordo de quais dinâmicas utilizarem, 
qual seria a abordagem mais abrangente 
em um grupo multidisciplinar com ideias 
tão variadas. 

O trabalho é um relato de 
experiência que apresenta o planejamento 
de uma atividade educativa, as 
possibilidades e impasses deste, por um 
grupo multidisciplinar para um grupo que 
ainda não está inserido na graduação. 
Relato elaborado com base em quatro 
reuniões de planejamento que ocorreram 
aos sábados com duração de 4 horas cada 
no segundo semestre de 2015. 

 
5. Resultados e Discussão 

 
A proposta de atividade começou a 

ser planejada para estudantes de escolas 
públicas periféricas, baseado na 
experiência dos bolsistas que relataram que 
o assunto “Universidade Pública” e suas 
possibilidades são pouco abordados neste 
cotidiano. 

No começo da fase de 
planejamento, entramos em contato com 
duas escolas, primeiramente via e-mail, 
seguida de uma visita a cada escola e 
novamente via e-mail para obter um 
parecer de interesse ou não na atividade, 
porém não obtivemos retorno. O que nos 
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deixava ainda na primeira fase em questão 
de planejamento, pois mesmo tendo 
objetivos gerais e específicos e público 
alvo definidos era preciso definir o tempo 
que teríamos disponíveis no local, o 
número de encontros e qual a duração 
desses encontros para definir dinâmicas, 
cronograma e metodologia de troca. 

Lembrando que a UFSCar oferece 
um cursinho pré-vestibular, a ideia foi 
reprogramar a atividade para os alunos do 
cursinho, ainda com o intuito de trocar 
experiências, só que voltada a estudantes 
que se preparam para o processo seletivo 
das universidades, começando com o que 
eles esperam e/ou pensam da vida 
universitária. 

A priori, a intenção era utilizar um 
filme ou documentário sobre a 
universidade para abrir uma roda de 
conversa, apresentando indicadores sobre 
processos e condições de acesso e 
permanência; em um segundo momento 
pensamos em utilizar uma atividade 
dinâmica com o objetivo de realizar um 
levantamento de problemas, dúvidas, 
opiniões e indicadores com os alunos sobre 
acesso, permanência e cotidiano 
acadêmico para fomentar uma discussão 
sobre esses dados, trazendo também 
informações que os alunos do PET, que já 
estão na graduação, acreditam serem 
facilitadoras para quem deseja ingressar 
em uma universidade pública. A ideia 
central no planejamento da(s) oficina(s) foi 
a troca de informações e experiências entre 
os alunos (da escola e da universidade). 
 
 

6. Conclusão 
 
A experiência do grupo contribuiu 

para a elaboração de uma atividade de 
troca de experiências com outros grupos, 
conseguindo expandir de forma mais 
abrangente, devido a pluralidade de ideias 
e a interdisciplinaridade do grupo, o 
conhecimento de todos sobre como 
elaborar uma atividade para/com outros 
grupos. Além de mostrar como a 

interatividade do grupo colabora para 
reflexões sobre as melhores abordagens 
para os mais variados temas e contextos. 

Após a realização da atividade seu 
planejamento foi alvo de várias reuniões, 
sendo a experiência considerada um 
disparador para debates mais aprofundados 
sobre o processo de trabalho do próprio 
grupo. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho apresenta o projeto 
que oferece oficinas, rodas de leituras e 
contação de histórias nas 12 escolas do 
campo do município de Nova Iguaçu – 
RJ e conta com a participação de alunos 
entre 3 a 14 anos de idade. Buscamos 
contribuir nas atividades realizadas, a 
reflexão crítica através de discussões e 
temas relevantes do cotidiano. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Essa proposta de repensar e de 
valorizar a educação do campo realizada 
pelo grupo PET: História da Educação 
do Campo e Movimentos Sociais no Rio 
de Janeiro juntamente com os bolsistas 
de extensão da Licenciatura de 
Educação do Campo é desenvolvida 
com oficinas, rodas de leituras e 
contação de histórias. Segundo 
Vendramini (2007) a educação do 
campo se opõe a educação rural, ela 
reafirma e legitima a luta por políticas 
públicas próprias e por um projeto 
educativo específico voltado para os 
sujeitos que trabalham e vivem no 
campo.    

O foco da nossa atividade é na 
cidade de Nova Iguaçu, um município 
do Estado do Rio de Janeiro com alto 
índice populacional e grande 
desigualdade social, esta cidade fica 
situada na Baixada Fluminense uma 
região historicamente abandonada pelo 
poder público e com baixos índices de 

desenvolvimento humano (SISS et al, 
2010, p.18, 19). Nos processos de 
valorização da educação do campo que 
desempenhamos nas escolas de Nova 
Iguaçu incluímos a contação lúdica de 
histórias dos movimentos sociais e 
povos tradicionais como os povos 
Quilombolas e Caiçaras do nosso 
Estado, além de ressaltarmos as lutas 
por Terra e Educação do MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra) e da CPT (Comissão 
Pastoral da Terra). Outro recurso que 
usamos nesse projeto são as oficinas 
que contam com a participação de cerca 
de dez crianças entre 3 a 14 anos de 
idade. Nessas oficinas os alunos 
escutam as histórias e ilustram as partes 
que mais gostam.  

Usamos também como recurso 
pedagógico as rodas de leituras, 
utilizamos com a intenção de difundir o 
prazer pela leitura e a aproximação com 
a cultura afro-brasileira, indígena, 
caiçaras e dos movimentos sociais, 
contribuindo com a produção do 
conhecimento através da convivência 
com historias, memórias, identidades e 
contos desses atores e sujeitos 
produtores de conhecimentos e saberes. 
Atores que ressignificam a presença de 
tais sujeitos na formação histórica e 
cultural de nosso país, numa perspectiva 
de estudo da realidade no qual se 
destacam: sua importância, sua 
resistência e suas contribuições na 
formação do povo brasileiro. 
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2. OBJETIVOS 
 

O nosso trabalho busca oferecer 
oficinas, rodas de leituras e contação de 
histórias para as 12 escolas do campo de 
Nova Iguaçu. São produzidos materiais 
e recursos didáticos através dos 
registros que são realizados durante as 
atividades propostas e estimulamos os 
educandos a narrarem sobre a realidade 
local e experiências vividas, 
valorizando dessa maneira as memórias, 
saberes populares e identidades do 
campo. O nosso grupo PET objetiva 
contribuir para a reflexão crítica através 
de discussões e temas relevantes do 
cotidiano e desenvolver potencialidades. 
 

3. METODOLOGIA 
 

Para dar início as atividades, 
tivemos uma reunião com a Secretaria 
de Educação do município de Nova 
Iguaçu e os professores das escolas do 
campo. Apresentamos o projeto que foi 
bem recebido por todos. O projeto visa 
está presente uma vez em cada escola, 
porém a finalidade é contribuir na 
formação dos professores, os mesmos 
devem dar continuidade às atividades 
propostas para que tenham excelência 
no processo ensino-aprendizagem.  

Dando prosseguimento, 
conseguimos visitar algumas escolas 
para conhecer um pouco da realidade, 
as que não conseguimos, mantemos 
contato através de e-mail e telefone.  
Esse diálogo permanecerá ativo até a 
conclusão do projeto, pois nosso intuito 
é saber como iremos contribuir e os 
resultados obtidos. Por isso, 
acompanhamos antes e depois da 
oficina. A partir do estudo da realidade, 
trabalhamos de acordo com o tema 
gerador que é o mesmo em todas as 
escolas.  

O dia da oficina é marcado com 
antecedência para que a escola e os 
professores se programem (caso 
queiram inserir a atividade no plano de 

aula). Sempre que possível realizamos 
as oficinas fora do espaço formal da 
sala de aula, sendo um recurso utilizado 
para enriquecer a troca de conhecimento 
(entre aluno e professor), algo novo na 
rotina dos alunos. 

Nas oficinas não ficamos presos ao 
tema gerador, agregamos temas que 
fazem parte da vivência dos alunos. A 
oficina tem a duração de uma hora 
cedida pela professora do turno. 
Durante esse momento conversamos 
sobre a importância de valorizarem suas 
identidades, pois a sociedade tenta 
embutir que o campo é ruim, atrasado. 
Trabalhamos também a questão racial e 
inclusiva, trazendo a reflexão que o 
respeito deve estar presente 
independente de suas diferenças.  

Usamos fantoches, músicas e teatro 
para falarmos aos alunos da Educação 
Infantil e Ensino fundamental até o 5º 
ano. Nesta fase as crianças têm muita 
facilidade de serem inseridas no mundo 
através das diversas linguagens. 
Despertando a imaginação e o gosto 
pela leitura. Nas escolas que tem horta 
ou um espaço com terra, fazemos 
atividades de agricultura (plantação), 
pois é algo que faz parte de suas 
realidades e eles gostam. Com os alunos 
do 6º ao 9º ano fazemos roda de 
conversa com debate. 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 

 O projeto é pautado nas 
discussões que permeiam os temas de 
educação ambiental, comunidades 
rurais, e relações étnicas. A respeito da 
educação ambiental, usamos as oficinas 
como instrumento lúdico para ressaltar 
a importância da preservação do meio 
ambiente, perpassando pela economia 
da água, as árvores mais apropriadas 
para se plantar em torno de nascentes, 
as especificidades do ciclo da água, os 
prejuízos causados pelo desmatamento 
tanto para flora como para fauna; e 
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alguns mecanismos que podem 
contribuir para esse objetivo, como a 
reciclagem, o reaproveitamento dos 
lixos orgânicos, reflorestamentos, o 
destino adequado para cada lixo, a 
importância de se conversar sobre isso 
nos ambientes de socialização como 
casa, igreja, rodas de conversa e afins. 

O objetivo principal dessa 
discussão é despertar e reforçar nos 
estudantes a noção de responsabilidade 
sobre a preservação e sobre os danos ao 
meio ambiente, para que se reconheçam 
como agentes de transformação 
(GUIMARÃES, 2010, p. 64). Sobre as 
comunidades rurais, é discutida a 
importância dessa população na 
produção de alimentos e da sua relação 
com a terra como um bem comum e 
necessário para sobrevivência de todos, 
compreendida como a extensão do 
homem e sua história, não como um 
produto a ser comercializado. Além de 
discutirmos a importância das 
expressões culturais dos povos 
tradicionais, sua influência na 
construção da identidade brasileira, 
assim como as razões da sua 
invisibilidade na sociedade.  

Já na questão das relações 
étnicas, usamos as diferentes linguagens 
artísticas, tais como teatro, música, 
contação de história, fantoches e danças 
para demonstrar a pluralidade cultural e 
racial da nossa sociedade. Através 
desses mecanismos, trabalhamos com o 
tema do racismo em geral que subjugam 

negros e índios, sua construção 
histórica, as formas veladas e explícitas 
nas quais ele pode se manifestar e a 
importância de mantê-lo em pauta, com 
o intuito de desconstruí-lo (ROCHAL, 
2009, p. 54). 
 Como resultados, vimos que ao 
longo das oficinas, os estudantes se 
envolveram com as atividades de modo 
ativo, dialogando sobre o tema, 
propondo melhorias e se 
comprometendo a levar a discussão para 
casa. Ao final das atividades, damos a 
eles sementes de girassol (símbolo da 
educação do campo) para que eles 
plantem no pátio, junto aos funcionários 
da escola, e para levarem para casa, para 
plantarem com a família. Assim 
cumprimos com o objetivo de passar a 
ideia da necessidade da preservação do 
meio ambiente ser um trabalho coletivo 
e prazeroso, e uma forma de 
socialização.  

Nas discussões sobre relações 
étnicas, temos como resultado imediato 
a inclusão dessa pauta, de forma mais 
sensibilizante, no cotidiano dos alunos, 
em especial nas salas de aula, além de 
conseguirmos perceber, pelas 
expressões dos estudantes, tanto pelo 
constrangimento, como pela surpresa 
em tocar no assunto, a carência desse 
tema no seu dia a dia (CAMPOS; 
LOBO, 2010, p.20, 21). 
 
 

 
 

5. CONCLUSÃO 
O projeto apresentado contribui para 

a reflexão acerca das dificuldades 
vivenciadas pelas comunidades rurais 
do município de Nova Iguaçu e 
possibilita ao grupo, que tem como 
proposta o estudo da educação do 
campo, se aproximar de uma realidade 
historicamente desconsiderada pelo 
poder público.  

Uma das primeiras e maiores 
dificuldades enfrentadas por essa 
população, é a ausência de mobilidade 
por falta ou precariedade de transporte, 
o que dificulta a circulação e o acesso 
aos serviços de utilidade pública como 
escola, postos de saúde, e afins; além de 
dificultar a ida ao comércio, 
entretenimentos, espaços de expressões 
culturais etc. Pela mesma razão, essas 
comunidades acabam não sendo 
visitadas, entrando ainda mais no 
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esquecimento das localidades dos 
arredores.  

Essa ausência de visibilidade acaba 
se reverberando tanto nas estruturas 
físicas locais, em se tratando da 
aparência precária das localidades como 
ruas sem calçada, pouca iluminação, 
sem policiamento, sem comércio, 
transporte público precário, como na 
subjetividade dos moradores e alunos ao 
cunharem discursos que expressam falta 
de perspectiva de melhoria das 
condições da realidade do campo. 

O projeto pressupõe a valorização 
do histórico de luta e de sobrevivência 
das populações de comunidades rurais 
em meio a um desenvolvimento social 
que sucumbiu o valor do campo ao 
priorizar os espaços urbanos. A 
ludicidade das oficinas dialoga a 
especificidade dessas comunidades com 
questões raciais, ambientais e 
educacionais, considerando e denotando 
a importância da existência e, mais do 
que isso, resistência do campo na 
formação da sociedade brasileira. 

A importância das oficinas nessas 
localidades se dá pelo fato de contribuir 
para a valorização das características e 
produções das comunidades rurais. Ao 
serem inseridas essas especificidades no 
processo de ensino de modo lúdico, é 
possível transmitir a importância dessas 
peculiaridades para todos os agentes 
envolvidos no projeto (os bolsistas, os 
educandos, os educadores em geral e a 
Secretaria de Educação) e, considerando 
a abrangência que a educação escolar 
pode alcançar, acredita-se que os 
conteúdos trabalhados nas oficinas são 
compartilhados em outros espaços de 
interação social vivenciados por esses 
sujeitos. 
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RESUMO 
 

Dentre os projetos propostos pelo grupo 
PET-EF, o Ágora PET se consolidada no 
CEFD como um ambiente que potencializa a 
aprendizagem. Um projeto de ensino, que 
busca oportunizar aos participantes o 
contato com temas e vivências 
contemporâneas, não exploradas pelo curso. 
Dessa forma, criando um ambiente de 
formação através de experiências 
significativas.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Ágora PET é um projeto de ensino, 

que vem sendo realizado pelo grupo 
Programa de Educação Tutorial (PET) 
Educação Física (EF) do Centro de 
Educação Física e Desportos (CEFD) da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). Ele é uma atividade que busca 
atender as demandas do curso de graduação 
em Educação Física (Licenciatura e 
Bacharelado) da Ufes. Busca-se com essa 
atividade contribuir para uma formação 
ampliada dos alunos do curso. O Ágora PET 
configura-se como minicursos, oficinas, 
palestras, debates, exibição de filmes e 
atividades em geral que possam fomentar a 
formação ampliada, tanto dos alunos do 

PET-EF, quanto dos demais alunos da 
graduação e da licenciatura. Em geral as 
atividades são realizadas por convidados, ou 
pelos bolsistas PET, sendo sempre gratuítas, 
que ocorrem em meses impares e que geram 
certificados para os participantes, 
oficineiros/palestrantes ou alunos inscritos. 

 
2. OBJETIVO 

 
Seguindo a concepção filosófica do PET 

o objetivo do projeto de ensino é promover 
o acesso a novos conhecimentos para todos 
os alunos do curso de Educação Física. 
Evitando que sejam apenas fundamentados 
na memorização passiva dos conteúdos. 
Dessa forma, seguindo as diretrizes do 
ensino, busca-se com o Ágora PET criar as 
possibilidades para que seja possível 
disseminar novos conhecimentos para os 
alunos do curso em geral, ampliando a 
perspectiva educacional de toda a 
comunidade. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Etimologicamente Ágora é um termo 

grego que significa “assembleia", "lugar de 
reunião", derivada de ἀγείρω, "reunir", que 
era utilizado para a troca de experiência 
entre os filósofos e seus seguidores. Dessa 
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forma, constituindo-se em um espaço de 
aprendizagem mútua com a reunião de 
pessoas interessadas em propor, discutir, 
fazer a síntese de uma ideia e dela tirar 
conclusões. 

O projeto foi criado pelo grupo PET 
Educação Física - CEFD/UFES, no ano 
2010, com o propósito de proporcionar aos 
alunos do CEFD/UFES o acesso à 
conhecimentos não tratados no curso, no 
formato de minicursos, palestras, debates, 
filmes, exposições e outras atividades do 
gênero, com a participação de convidados 
e/ou bolsistas do programa em um ou dois 
dias.  

O Ágora PET é realizado 
trimestralmente, geralmente a partir do mês 
de março, preferencialmente nas últimas 
quartas-feiras do mês, das 14h às 17h. Seu 
destaque entre os acadêmicos do curso vem 
crescendo a cada trimestre, desde seu 
primeiro estágio, ganhando seu espaço e 
relevância na formação da comunidade do 
CEFD/UFES. Em função dessa 
característica o projeto de ensino a cada é 
proposto como parte do planejamento anual 
do grupo. 

Esta atividade desenvolve um papel de 
importância na ampliação de novas 
experiências, não somente para o curso e 
alunos, mas também para os bolsistas do 
grupo, como organizadores, além de 
fomentar novas experiências na formação 
inicial. O projeto tem o caráter de ensino, 
pois o intuito é compartilhar conhecimentos 
diversos da área da Educação Física, 
manifestações e práticas corporais não 
exploradas pelos professores do curso e que 
ainda não fazem parte do rol de 
conhecimentos perspectivados no currículo.  

Para que exista novas proposições de 
oficinas, minicursos e vivencias, é 
necessário que pesquisas e leituras sobre a 
temática sejam realizadas, com o contato de 
profissionais da Educação Física, ou de 
áreas afins, que podem compartilhar seus 
conhecimentos com os acadêmicos do 
CEFD, proporcionando-lhes a ampliação da 
sua gama de experiências sobre assuntos 

diferenciados relacionados a sua área. Além 
disso, o mesmo propicia por meio de suas 
atividades, a interação entre os alunos do 
curso de licenciatura e do bacharelado, 
mostrando que diversas temáticas podem ser 
desenvolvidas é que podem ser utilizadas 
tanto na atuação profissional dos 
licenciados, quanto dos bacharéis. 

Ao final de cada atividade é realizada 
uma avaliação, que possibilita aos alunos 
participantes, exporem suas opiniões sobre o 
curso ofertado e brevemente relatarem as 
experiências obtidas. Essa avaliação, é 
também um mecanismo que ajuda o grupo a 
sistematizar as sugestões e críticas dos 
participantes em relação à atividade 
realizada sobre o desenvolvimento da 
proposta e sobre os meios para se produzir 
melhorias no Ágora PET. 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 

As atividades ofertadas deste a sua 
criação, foram as seguintes:  

 
- Ano 2010 - 

x Viver a Universidade – Prof.: Antônio 
Moraes 

x Socorros urgentes – Tenente Cel. 
Bombeiro Lauedis Tomazelli 

x Metodologia da iniciação esportiva 
universal – Prof. Dr. Pablo Juan Greco 

x A importância das eleições no sistema 
político brasileiro – Prof. Ms. Mauro 
Petersen Domingues 

 
- Ano 2011 -  

x Minicurso de produção de texto para a 
rádio – PET Educação Física 

x Rugby – Manolo, treinador do Vitória 
Rugby 

x Mergulho: teoria e vivência – Julio 
Yaber 
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- Ano 2012 -  
x Jogos Olímpicos: implicações éticas – 

Prof. Dr. Jim Parry - Univ. of  Leeds 
(Reino Unido) e Univ. Charles (Rep. 
Tcheca) E A Prof.(a) Dra. Irena 
Martinkova - Univ. Charles (Rep. 
Tcheca)   

x Teoria e prática do salvamento em 
piscina – Sd. Bombeiro Lucas 
Nascimento 

 
- Ano 2013 - 

x Prancha ecológica – PET Educação 
Física 

x Arbitragem futsal – Espedito Junior 
Laerte Holanda 

x Arbitragem em voleibol –  
 

- Ano 2014 -  
x Arbitragem de futebol de campo - 

Espedito Junior Laerte Holanda 
x Massoterapia – Renata Souza 
x Dança do ventre – Prof. Thayná 

Fabiano 
x Corrida de orientação – Sgt. Wyllian 

Otz Andrade 
 

- Ano 2015 - 
x Ultimate frisbee – Prof. Ms. Felipe 

Carneiro 
x Primeiros socorros – Gabriel Santos 

Monteiro e Ricardo Torrezani de 
Oliveira 

x Primeiros socorros: salvamento 
aquático - Gabriel Santos Monteiro, 
Mariana Barcellos Coelho e Thiago 
Ramos da Silva Fernandes 

x A importância da voz para o professor 
de Educação Física – Fono. Natália de 
Amorim Frizzera 

 
Relatos de alguns participantes do Ágora 
PET, demostram o impacto que ele tem na 
formação dos alunos criando condições para 
uma formação mais significativa para a 
formação dos sujeitos partícipes do projeto. 
Percebeu-se com base nos relatos dos 
participantes, obtidos por meio do 

questionário avaliativo, aplicado após cada 
atividade, que ele contribuiu para o 
desenvolvimento de novas práticas e 
experiências para os discentes.  
Podemos compreender os impactos por 
meio das repostas às perguntas: Qual a 
importância do conteúdo ministrado, e de 
que forma você utilizará os conhecimentos 
adquiridos na oficina? 
  
Ágora PET de Dança do ventre:    
“Ao ver a dança do ventre da maneira certa 
e não da maneira como mostra na mídia, me 
despertou o interesse de aprender mais”  
(Aluno 1). 
 
“Poderei utilizar na escola como uma forma 
de ensino da dança, mostrando os limites do 
corpo” (Aluno 2). 
 
Ágora PET de Primeiros socorros: 
salvamento aquático: 
“As técnicas ensinadas pelos profissionais, 
utilizando a simulação de afogamento, foi 
importante para o cotidiano profissional e 
social” (Aluno 3). 
 
“Conteúdo importante e bem desenvolvido, 
que faz muita falta na grade curricular dos 
cursos do CEFD/UFES” (Aluno 4). 
 
Relatos como estes, apontam a relevância 
deste projeto entre os acadêmicos e 
fortalecendo-o no planejamento do PET 
Educação Física.  
 

5. CONCLUSÃO 
 
Por meio dos diversos conteúdos e das 

novas temáticas que o projeto visa abordar, 
ensejamos despertar nos acadêmicos o 
interesse por estes temas para além do que é 
ofertado no minicurso, e dessa forma, 
fomentar o emprego de novas práticas e 
vivências em instâncias em que a Educação 
Física está inserida. Compreende-se que é 
por meio desses minicursos, que os muitos 
participantes conseguem se identificar com 
os conteúdos, potencializando o aumento do 
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seu repertório de vivências e possibilitando 
novas práticas de ensino em seus futuros 
campos de atuação professional, rompendo 
com os conteúdos tradicionais que ainda 
vigoram na Educação Física.  

A expectativa é de que com as atividades 
propostas no Ágora PET que os 
participantes envolvidos possam ter acesso 
aos conteúdos da Cultura Corporal de 
Movimento e aos debates contemporâneos 
sobre essas temáticas e que possam 
possibilitar uma formação mais crítica e 
reflexiva dos professores em processo de 
formação e daqueles já formados. 

 
  
  
 
 
 
 

228



Formação Profissional no Campo do Lazer e o Curso Preparatório 
de Colônia de Férias do PET Educação Física e Lazer 

Autores: André Felipe dos Santos; Bruno Sampaio; Camila Cortes; Catarina Magalhães Poley; 
Debora Silva; Marcos Dittmar Buba; Joyce Nancy; Matheus Luiz Silva Cruz; Mateus Marçal Ferreira; 
Sara Cristina Silva; Susana da Silva Carvalho; Tito Lívio Ferreira Souza; Vitor Lucas de Faria Pessoa; 
Valdênio Brant.  

Tutor: Luciano Pereira da Silva 

Resumo 

O curso preparatório para a Colônia de 
Férias Temática, oferecido pelo PET 
Educação Física e Lazer, tem o 
propósito de estimular a formação no 
campo de lazer, com destaque para as 
possibilidades de ação em uma 
colônia de férias. Parte do princípio da 
necessidade do estabelecimento de 
uma relação dialógica entre os 
animadores culturais e o público 
participante, assim como entre o 
processo de formação e a atuação 
profissional. Desta forma, o objetivo 
deste artigo é discutir  as contribuições 
do curso na formação profissional dos 
participantes.   

Introdução 
O Programa de Educação Tutorial 
(PET) - Educação Física e Lazer da 
UFMG foi criado em maio de 2003 e 
visa trabalhar com a tríade 
universitária prevista na reforma 
universitária de 1968 que contempla o 
Ensino, a Pesquisa e a Extensão. O 
PET - Educação Física e Lazer tem 
como uma de suas ações o Curso 
Preparatório da Colônia de Férias, 
voltado a monitores que atuam nesta 
ação e para demais interessados na 
temática. Esta ação tem a pretensão 
de ser: 

Uma formação centrada no 
conhecimento, na cultura e na 
crítica, concretizando-se por meio 
da construção de saberes e 

competências alicerçadas no 
comprometimento com os valores 
disseminados numa sociedade 
democrática, bem como na 
compreensão do papel social do 
profissional na educação para e 
pelo lazer. (ISAYAMA, 2004, p. 
94) 

O curso é dividido em três partes: I) 
apresentação sobre o histórico das 
colônias de férias no Brasil e sobre os 
objetivos da colônia desenvolvida pelo 
PET; II) discussões sobre teorias do 
lazer e temas correlatos, como 
possíveis relações entre lazer e 
cultura; III) planejamento de uma 
colônia de férias temática. Ele ocorre 
em quatro encontros totalizando 8 
horas. 

Segundo Marcelino (1995), o 
profissional que desconhece a teoria 
do lazer, além de confundir a prática 
do lazer com a prática profissional que 
o mesmo requer, não consegue 
estabelecer uma prática, mas sim um 
“tarefismo”. Nesse sentido, o curso 
busca contribuir para que os 
participantes ampliem sua formação 
profissional crítica no campo do lazer. 

Objetivo 
Analisar as contribuições do curso 
preparatório da Colônia de Férias do 
PET Educação Física e Lazer na 
formação profissional dos participantes 
para a atuação no campo do lazer. 
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Metodologia 
A metodologia utilizada para a 
pesquisa foi de caráter qualitativo. 
Segundo Amaral e Gomes (2005), a 
realidade não poderia estar separada 
da subjetividade, nem dos sujeitos 
pesquisados, nem do próprio 
pesquisador; dessa maneira, essa 
abordagem permitiu um maior contato 
com o objeto a ser pesquisado. A 
pesquisa pode ser caracterizada 
também como um estudo de caso, por 
destacar uma realidade específica  
(LAVILLE; DIONNE, 1999). O 
instrumento de coleta de dados 
utilizado foi o questionário de auto-
aplicação que, segundo Vieira (2009), 
caracteriza-se pelo envio aos 
respondentes através de meios como 
correio, e-mail ou Internet. Foram 
respondidos dez questionários, que 
correspondem a 50% do total enviado 
aos participantes. Para analisar os 
resultados, empregamos a análise de 
conteúdo, que de acordo com Laville e 
Dionne (1999, p. 214) “consiste em 
desmontar a estrutura e os elementos 
desse conteúdo para esclarecer suas 
diferentes características e extrair sua 
significação”. Dessa forma, foram 
construídas categorias analíticas para 
compreender os sentidos e 
significados atribuídos pelos 
colaboradores acerca do tema 
proposto. As categorias estabelecidas 
foram: Perfil, Motivação e Avaliação.   

Resultados e Discussão 
A categoria analítica “Perfil” tem como 
objetivo delinear qual o público que 
participou da pesquisa e o que eles 
compreendem como características 
essenciais para um profissional no 
campo do lazer. Com relação à 
categoria “Motivação”, analisamos os 
motivos pelos quais os participantes 
ingressaram no curso, bem como, 
suas perspectivas futuras no campo do 
lazer. Acerca da categoria “Avaliação”, 

buscamos compreender as 
contribuições do curso preparatório 
para a atuação dos participantes na 
Colônia de Férias, assim como, em 
seu processo de formação profissional.  

Com relação à primeira categoria 
(Perfil), os participantes em sua 
maioria eram oriundos do curso de 
graduação em Educação Física, 
somente dois participantes advinham 
de outros cursos (Dança e Ciências 
Sociais). Ao serem questionados sobre 
quais são as principais características 
que auxiliam um profissional no campo 
do Lazer em desenvolver seu trabalho, 
as respostas foram voltadas 
principalmente a qualidades como: 
criatividade, pro-atividade, disposição, 
mediação, flexibilidade, ética, caráter e 
espontaneidade. 

As respostas dos participantes 
demonstram que eles não possuem 
uma visão limitada e tradicional do 
profissional do lazer. Segundo 
Isayama (2010), ainda está presente 
na nossa sociedade a percepção de 
que este profissional deva ser, 
prioritariamente, alguém alegre e 
simpático, que expresse quase que um  
talento natural para atuar nesse 
campo. 

Com relação à Motivação, os 
participantes responderam que se 
interessaram em participar do curso, 
sobretudo pela perspectiva de 
formação profissional, pelo público da 
Colônia de Férias e por questões 
financeiras e acadêmicas, como 
créditos para integralização de horas e 
a bolsa oferecida pela atuação na 
Colônia de Férias. Quando 
questionados acerca das perspectivas 
futuras no âmbito do lazer, a maioria 
apontou interesse em trabalhar no 
setor de políticas públicas, enquanto 
outros participantes apontaram a área 
acadêmica, clubes e escolas.  
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Por seu caráter interdisciplinar, é 
possível perceber que a formação no 
campo do lazer pode contribuir em 
diferentes áreas de atuação. Assim, 
todo profissional que lida com 
atividades culturais dialogam direta ou 
indiretamente com o conteúdo 
trabalhado no curso de formação da 
colônia de férias. 

Acerca da Avaliação, menos da 
metade dos participantes avaliaram o 
curso com o conceito “bom” enquanto 
a maioria avaliou como “ótimo”. Sobre 
a influência do curso na atuação dos 
participantes na Colônia de Férias, foi 
colocado que suas principais 
contribuições foram relacionadas ao 
planejamento, trato com o público 
(crianças, adolescentes, jovens e 
idosos) e a compreensão sobre a 
importância do tema da Colônia de 
Férias e sua relação com a educação 
para e pelo o lazer. Com relação à 
pergunta sobre como poderíamos 
melhorar o curso preparatório, 
surgiram apontamentos como: mais 
conteúdo prático, apresentar estudos 
de caso da Colônia de Férias, 
trabalhar questões relacionadas a 
pessoas com deficiência e modificar a 
forma do curso de palestra para 
reuniões, para promover uma maior 
integração entre os interlocutores. 

Conclusão 
Constatamos que o curso preparatório 
para colônia de férias oferecido pelo 
PET – Educação Física e Lazer, 
auxilia os participantes no processo de 
planejamento e execução do evento, 
que são etapas fundamentais na 
construção de uma intervenção crítica. 

De acordo com a análise da categoria 
“Avaliação”, que trata das 
contribuições do curso preparatório 
para a atuação dos participantes da 
Colônia de Férias, todos os 
participantes têm uma avaliação 

positiva do curso e citaram fatores que 
são muito importantes no decorrer da 
formação do profissional no âmbito do 
lazer e na colônia de férias, como: 
planejamento, relação com o público e 
a compreensão da importância de uma 
Colônia de Férias temática e sua 
relação com a educação para e pelo 
lazer. 

Acerca do processo de formação 
profissional, os participantes 
corroboram com Isayama (2004, p. 96) 
com relação ao perfil dos profissionais 
do lazer: “é preciso elementos para 
consolidação de um profissional 
crítico, criativo, questionador, reflexivo, 
articulador, pesquisador, 
interdisciplinar, que saiba praticar 
efetivamente as ‘teorias’ que propõem 
a grupos com os quais vai atuar”. 

Sobre a categoria “Motivação”, 
percebeu-se que os estudantes que 
buscaram o curso são aqueles que 
também têm interesse pela atuação 
profissional no lazer após completarem 
a graduação. Também notamos uma 
demanda pela prática durante o curso. 
Assim, nota-se a importância deste 
processo, dada a carência de 
experiências práticas ao longo da 
graduação. 

Esta pesquisa foi de grande relevância 
para o grupo PET – Educação Física e 
Lazer, pois através dela obteve-se um 
feedback dos monitores participantes 
da 11ª Colônia de Férias no Campus. 
Tais dados vão subsidiar o 
aprimoramento da oferta deste 
processo formativo.  
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Resumo 

O PET EF e Lazer UFMG convidou o PET 
EF UFES para participar do projeto CFCEU, 
visto que realizam projeto semelhante que se 
tornou temático após encontros e interação 
anteriores entre os grupos. Integrantes do 
PET EF UFES vieram para Belo Horizonte 
planejar, organizar e atuar na CFCEU. 
Analisamos o impacto do Curso de Formação 
na participação deles no projeto CFCEU e as 
experiências desta visita e participação. 

1- Introdução 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é 
um programa do Ministério da Educação, que 
objetiva a contemplação da tríade 
universitária - ensino, pesquisa e extensão. O 
PET - Educação Física e Lazer – UFMG, foi 
criado em maio de 2003 pelo Professor Drº. 
Helder Isayama, o primeiro tutor. 
Posteriormente a ele, o Prof. Drº. Silvio 
Ricardo da Silva assumiu a tutoria do grupo, 
e atualmente o grupo é tutorado pelo Prof. 
Drº. Luciano Pereira da Silva. 

Ao longo do ano de 2008, o grupo se dedicou 
ao estudo e aprofundamento dos temas que 
envolvessem a criação de um projeto de 
extensão. Inicialmente, foram realizadas 
leituras sobre extensão universitária e estudos 
do lazer, assim como a estruturação e 
formulação de projetos. 

O grupo percebeu então que na Universidade 
havia demanda para a realização de 
atividades que envolvessem crianças, filhos 

de servidores (técnico-administrativos, 
professores, terceirizados) e de estudantes. 
Em julho de 2009, os integrantes do grupo 
PET Educação Física e Lazer realizaram a 1ª 
Colônia de Férias no Campus (CFC), projeto 
este que teve seguimento, chegando a 11ª 
edição.  A partir de sua 10ª edição, passou a 
contar com o apoio do Centro Esportivo 
Universitário da UFMG (CEU), sendo 
renomeada para Colônia de Férias no 
Campus/CEU (CFCEU).  

O projeto da Colônia de Férias foi se 
aperfeiçoando ao longo das edições e a partir 
da 3ª edição passou a ser temático. A 
princípio a faixa etária de participantes era de 
6 a 13 anos, entretanto, foi ampliada na 10ª 
edição, sendo introduzida a turma de 14-15 
anos e a turma de adultos (a partir de 18 
anos), ampliando a quantidade de 
participantes. 

Em sua última edição (11ª) em julho de 2015, 
convidamos o grupo PET- Educação Física - 
UFES para participar do evento. Já que a 
integração entre os grupos permite a troca de 
conhecimentos, técnicas e ideias. 

 
2- Objetivos 

 
Avaliar a participação dos Petianos vindos 
da UFES no Curso de formação de 
monitores realizado pelo PET- Educação 
Física e Lazer. Buscando identificar as 
contribuições do curso em sua formação, nas 
vivências e experiências adquiridas ao longo 
da semana de execução das atividades. Bem 
como o que da CFCEU pode mudar ou ser 
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integrado a CFU (Colônia de Férias da 
UFES). 
 

3- Metodologia 
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de 
caráter qualitativo por considerar que há 
“uma relação dinâmica, particular, contextual 
e temporal entre pesquisador e pesquisado” 
(MICHEL, 2009). Utilizar entrevista 
semiestrutura para a coleta de dados, que 
permite aprofundar as questões levantadas, 
bem como o contato face a face com o 
entrevistado. Propiciar esclarecimentos e 
obtenção de dados relevantes. E, para 
analisar as entrevistas utilizaremos análise de 
conteúdo.  

 

4- Resultados e discussão 

O PET – Educação Física da UFES foi criado 
em 1994, composto atualmente por 12 
Petianos e um tutor, atuando e 
desenvolvendo ações ligadas a Educação 
Física no geral, buscando interagir ações de 
ensino, pesquisa e extensão. Um de seus 
projetos é a Colônia de Férias da UFES 
(CFU), realizada desde 2008, atendendo a 
crianças de 06 a 12 anos de idade, filhos de 
professores, servidores e comunidade externa 
à UFES durante três dias do ano. A partir da 
edição de 2015, devido a um contato 
realizado entre os grupos PET Educação 
Física e Lazer UFMG e PET Educação Física 
UFES no Sudestepet-2014 em Seropédica- 
RJ tornou-se temática. Este foi o primeiro 
passo rumo ao conhecimento de como o 
PET- Educação Física e Lazer- UFMG 
realiza sua CFCEU e o que poderia integrar a 
CFU. 

Através desse contato entre os grupos PET, 
surgiu a proposta de se realizar essa conexão 
entre os grupos.  

A troca de ideias e conhecimento entre os 
grupos foi realizada em julho de 2015 em 
Belo Horizonte. Três Petianos do PET- 

Educação Física –UFES se prontificaram a 
participar de acordo com seu interesse 
pessoal e profissional, com a disponibilidade 
e por estarem a mais tempo no grupo.  

Proporcionamos a eles o Curso de Formação, 
a elaboração da programação e execução das 
atividades. A participação deles no curso foi 
realizada via internet. 

Segundo eles, o interesse em participar da 
CFCEU foi por poderem ter troca de 
experiências, saírem do comodismo, 
conhecerem uma colônia maior para terem 
um parâmetro de como pode ser organizada, 
planejada e executada de forma temática, 
servindo como base esses dados para 
avaliarem a CFU. Segundo Silva (2008), a 
realização de uma colônia de férias temática 
possibilita a valorização do cotidiano, não 
restringindo-se a possibilidades “mágicas” de 
uma semana.  

Para os participantes, o curso de formação 
realizado via internet possibilitou a 
fundamentação em lazer, a ampliação desse 
conhecimento que para Gomes (2011), 
possibilita que os conhecimentos sejam 
colocados em prática, podendo transformar a 
teoria, criando novas possibilidades e visão 
da realidade, subsidiando a atuação e 
preparando-o para rever posições simplistas e 
incorporadas sem questionamento. Além 
disso, o entendimento da proposta e a linha 
de pensamento a ser seguida para planejar e 
executar as atividades fizeram a diferença 
para os monitores, já que nunca tiveram 
contato com o projeto CFCEU. E 
principalmente adquirir conhecimento de 
quem são os colonos, o público alvo. 

De acordo com os relatos de momentos 
vividos e experimentados por eles, existem 
semelhanças e ficou claro que existem 
diferenças entre os projetos, que podem ou 
não serem modificados. Por exemplo: a 
quantidade de atendidos, o tempo de 
execução, apoio financeiro, o modo de 
organização, a separação das funções entre 
volantes, coordenador, monitores e 
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oficineiros, a identificação dos participantes 
e o público alvo.   

As experiências citadas por eles estão ligadas 
principalmente a organização do projeto e na 
confiança depositada, já que na CFU somente 
os oficineiros planejam as atividades e na 
CFCEU todos participam do planejamento, 
mesmo que a distância. Para Bondía (2002), 
atualmente muitas coisas nos passam, e quase 
nada fica ou nos toca, que é a experiência. 
Segundo eles, poder participar da 
organização e do planejamento fez com que 
se sentissem mais a vontade. E como foi 
realizado um curso de formação, os 
monitores poderiam e foram cobrados e 
avaliados.  

 A realização de passeios para fora dos 
limites da universidade, a realização de um 
curso introdutório, um espaço interativo e 
alternativo foram algumas das ideias 
adotadas para a próxima edição da CFU. 

Bondía (2002) ressalta que, para se 
concretizar enquanto experiência requer um 
gesto de interrupção do automatismo da ação, 
falar sobre o que aconteceu, escutar os outros 
e ter paciência, dar-se tempo e espaço para 
que aconteça. A participação não só no curso, 
mas a vivência e a experiência na colônia e 
nas reuniões diárias de avaliação 
interromperam o comodismo e o 
automatismo dos Petianos da UFES, 
deslocou-os de sua zona de conforto e 
reforçou o aprendizado. 

 

 

 

 

5- Conclusão 

A conexão entre o PET – Educação Física e 
Lazer UFMG e o PET – Educação Física 
UFES, na qual o PET- UFES foi a Belo 
Horizonte, proporcionou uma rica troca de 
experiências, conhecimentos e contribuiu 
com a formação de todos os envolvidos. Para 
o PET- UFES, essa experiência de participar 
da CFCEU ampliou os saberes e 
experiências, de forma teórica e prática, 
quanto ao planejamento, organização, 
desenvolvimento e execução de uma Colônia 
de Férias Temática. Uma vez que o formato 
em que os projetos de colônia de férias são 
desenvolvidos de maneiras diferentes. E a 
partir dessa experiência os Petianos (UFES) 
poderão aplicar os conhecimentos adquiridos 
para o aperfeiçoamento do projeto de 
Colônia de Férias Temática do PET- UFES. 
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RESUMO 
 

O PET-FAEFID da UFJF desenvolve 
desde 2013, o projeto “Ensino de Lutas 
para a Cidadania”. Considerando as 
necessidades de capacitação dos novos 
petianos para dar continuidade ao projeto, 
realizou-se o “Curso de Formação de 
Ensino do Judô Infantil” & “Oficina de 
Exame de Faixa”. Os resultados agregaram 
competências para uma prática pedagógica 
alinhada com inovações e com a filosofia 
do Judô. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Projeto Ensino de Lutas para 

Cidadania vem sendo desenvolvido pelo 
PET- FAEFID desde 2013. Este projeto 
justifica-se no grupo PET – FAEFID de 
acordo com diferentes perspectivas. A 
primeira delas vincula-se a falta de 
oportunidade para jovens carentes, ou seja, 
jovens em situação de vulnerabilidade 
social tem dificuldades de conseguirem 
vincular-se a projetos que ofereçam reforço 
na educação e alimentação, treinamento 
técnico e espaços para práticas esportivas, 
na sociedade brasileira. Embora as 
entidades governamentais desenvolvam 
alguns programas que visam atender a 
crianças e jovens em situação de 

vulnerabilidade social, ainda é comum 
encontrarmos muitas crianças e jovens sem 
a oportunidade de usufruir dessas políticas. 
E a segunda justificativa está baseada no 
compromisso como uma política educativa 
de enriquecimento dos conhecimentos e 
saberes, mas também como uma via 
privilegiada de construção da própria 
pessoa, das relações entre indivíduos e 
grupos.  

Estimular o espírito crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação 
superior. Nesta direção observa-se a 
necessidade de introduzir novas práticas 
pedagógicas na graduação e o PET-
FAEFID tem realizado experiências neste 
sentido. E a extensão principalmente na 
graduação vem contribuindo, para a 
construção destas práticas inovadoras.  

Nesta direção e considerando a 
necessidade de formação de novos petianos 
no grupo, bem como que a população 
atendida no IJ é de meninos até 12 anos de 
idade, o grupo PET – FAEFID sentiu a 
necessidade, de organizar um curso de 
formação que pudesse trazer fundamentos 
conceituais e práticas inovadoras para o 
ensino de judô para crianças, elaborando 
uma proposta intitulada: “Curso de 
Formação de Ensino do Judô Infantil” & 
“Oficina de Exame de Faixa”, que foi 
fundamental tanto para o desenvolvimento 
dos meninos assistidos pelo projeto, quanto 
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para a comunidade petiana. Esta formação 
foi desenvolvida em dezembro de 2014, 
para que pudesse fomentar a continuidade 
do projeto de extensão “Ensino de Lutas 
para a Cidadania”, de responsabilidade do 
PET-FAEFID em parceria com o IJ. 

Neste sentido o objetivo desta 
formação se deu com foco no âmbito 
esportivo social, abrangendo também 
aspectos técnicos, conceituais e filosóficos 
do Ensino do Judô.  

A oficina de Exame de Faixa 
contribui para consolidar os conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso, e tem papel 
fundamental para identificar a preparação 
dos petianos para sua atuação no campo 
formativo do judô.  

Esta formação abordou a arte 
japonesa Judô, com atenção para à 
condução da prática pedagógica, baseada 
em metodologias ativas, desde a chegada 
do aluno no Dojo, passando pela 
orientação de técnicas de golpes, quedas, 
posturas, deslocamentos e 
posicionamentos, até a importância do 
trabalho com os valores, como a disciplina, 
a amizade, a solidariedade, o respeito, bem 
como a condução do aluno para o exame 
de troca de faixas. 
 

2. OBJETIVOS 
 

O principal objetivo do “Curso de 
Formação de Ensino do Judô Infantil & 
Oficina de Exame de Faixa” foi 
proporcionar ao bolsista a oportunidade de 
vivenciar e de se aperfeiçoara partir dos 
novos conhecimentos destacando seu 
caráter técnico e formativo. Não se pode 
deixar de destacar que ambos se 
completam, marcando a consolidação de 
um ciclo básico de aprendizagem. 
Agregando conhecimento a formação 
acadêmica dos bolsistas neste processo. 
 

3. METODOLOGIA 
 

O “Curso de Formação e Ensino do 
Judô Infantil” & “Oficina de Exame de 
Faixa”, foi ministrado por um Sensei, 

faixa preta 3º Dan, e teve a duração de 
quatorze horas aula. Trabalhou conteúdos 
como a história do Judô no mundo e no 
Brasil, seus principais conceitos e 
filosofias, bem como as condutas e 
posturas básicas para o iniciante na arte 
suave. Foram abordados também o 
vocabulário em japonês utilizado dentro do 
judô, desde as contagens de repetições, até 
os nomes de golpes, posturas, ataques e 
defesas, tratamentos, saudações e outros 
que fazem parte do dia a dia do judoca. 

Além dessa carga horária, ministrada 
nas dependências da Faculdade de 
Educação Física e Desportos (FAEFID) da 
Universidade Federal de Juiz de Fora – 
(UFJF), os petianos participaram como 
convidados do “Curso de Verão” 
ministrado na Academia da Polícia Militar 
de Juiz de Fora, pelo próprio Sensei e sua 
equipe, com duração de dezesseis horas 
aula. O que proporcionou o 
aprofundamento dos aspectos didáticos 
pedagógicos e da ampliação das técnicas 
aplicadas ao Judô.  

Como complementação a formação 
dos petianos, também houveram visitas às 
aulas ministradas pelo Sensei às crianças 
na faixa etária de 6 a 8 anos e de 8 a 12 
anos, em uma academia em Juiz de Fora.   

Após a conclusão do Curso, os 
bolsistas obtiveram a certificação da 
formação durante o curso, estando assim, 
preparados para a condução das aulas no 
Projeto “Ensino de Lutas para a 
Cidadania”.  
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
Com estas atividades, os bolsistas se 

capacitaram e desenvolveram uma prática 
pedagógica alinhada com a filosofia do 
Judô. Compreendendo que as artes 
marciais de um modo geral proporcionam 
ao aluno autoconhecimento, levando a 
observar-se durante a luta. E desta forma 
institui uma relação equilibrada entre 
ataque ao oponente e proteção aos contra-
ataques. Tal fato evidencia o ato de olhar 
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para si mesmo. Um dos nove princípios 
teóricos básicos do judô nos diz: conhecer-
se é dominar-se, e dominar-se é triunfar. 
(VIRGÍLIO, 1986). Foi possível perceber 
que durante uma luta é necessário observar 
o que não se luta sozinho, logo, como 
afirma Feitosa et all (2000, p.2), “os seus 
movimentos e os de seu adversário 
coexistem e demandam equilibradamente a 
atenção do aluno, nos remetendo 
novamente a relevância da interação e da 
relação social que se observa no momento 
da luta. Isso possibilita em longo prazo, 
que o judoca aumente a sua capacidade de 
observação, atenção, concentração e 
alteridade não só durante a luta, mas o 
autocontrole e a valorização do outro 
acabam por tornarem-se presentes, 
também, em seu cotidiano”. Foi também 
importante verificar que os princípios do 
judô, levam algum tempo para serem 
compreendidos e absorvidos, talvez por 
isso exista o sistema de graduação, onde 
cada faixa atingida corresponde a um 
“degrau” alcançado, e nessa longa 
trajetória até o topo, podemos vivenciar, 
experimentar, e criar diversas ferramentas 
disciplinadoras que contribuirão para a 
formação íntegra do caráter e da disciplina 
do judoca. 

Sobre as práticas pedagógicas o 
alicerce tem inspiração e motivação nos 
múltiplos desafios do futuro, em que a 
educação surge como um trunfo 
indispensável à humanidade na sua 
construção dos ideais da paz, da liberdade 
e da justiça social. Impõe-se que todos os 
responsáveis, e em especial os professores, 
e os futuros professores, prestem atenção 
às finalidades e aos meios da educação. 
Neste cenário uma das nossas 
preocupações é formar licenciados e 
bacharéis em Educação Física orientados 
para os novos rumos da educação e da 
Educação Física. Entendendo para tal, que 
os quatro pilares do conhecimento (saber 
conhecer, saber fazer, saber conviver e 
saber ser), devem ser objetivo e objeto de 
atenção do ensino, da pesquisa e da 
extensão, a fim de que a educação apareça 

como uma experiência global a levar a 
cabo ao longo de toda a vida, no plano 
cognitivo e no prático, para o indivíduo 
enquanto pessoa e membro da sociedade. 

A aprendizagem desse conteúdo é de 
grande valia para formação acadêmica, 
visto que, as Artes Marciais em especial o 
Judô é uma disciplina que se enquadra na 
grade curricular do curso de Educação 
Física da Universidade de Juiz de Fora. Os 
conhecimentos adquiridos no curso 
contribuem diretamente para a relação 
aluno professor, na medida em que os 
bolsistas podem vir a experienciar a prática 
docente no futuro. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Ao final das atividades frequentadas, 
os bolsistas do PET FAEFID, de forma 
unânime avaliaram positivamente o 
aprendizado e a experimentação prática 
como alunos e professores. Constataram 
também que se abre a oportunidade 
iminente do aproveitamento do conteúdo 
absorvido para a realização de um projeto 
didático que visaria a construção de um 
caderno pedagógico e apostila que tenha 
por objetivo planejar um currículo por 
nível de desenvolvimento dos alunos do 
Projeto “Ensino de Lutas para a 
Cidadania” e também em futuras 
atividades dentro da Faculdade de 
Educação Física e Desportos de Juiz de 
Fora. Concluem, portanto, o grande legado 
que ficou diante da proposta inicial de uma 
melhor preparação e conhecimento sobre o 
Judô e o extenso e diversificado campo de 
aplicação didático pedagógico e científico 
que esta modalidade pode oferecer dentro 
de suas formações enquanto Educadores 
Físicos. 

Essa atividade também trouxe 
inovações metodológicas e uma forma 
nova de como trabalhar o conteúdo para as 
crianças de forma que elas absorvam 
valores respeito, solidariedade, dedicação, 
concentração, gentileza e persistência. E 
que eles não só aprendam esses valores 
pratiquem no seu ambiente escolar e social. 
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RESUMO 
 

Slackline, dois pontos de ancoragem e uma 
fita suspensa são as características de uma 
modalidade esportiva que a cada dia chama 
mais a atenção de um público cada vez mais 
interessado na prática de esportes não 
convencionais. O estudo busca apresentar as 
primeiras experiências de ensino do Slackline 
na UFES como conteúdo de ensino para 
Educação Física, projeto desenvolvido no 1º 
e no 2º semestre, do ano de 2015.  

 
INTRODUÇÃO 

 
Este projeto surgiu como uma proposta do 

Programa de Educação Tutorial em 
Educação Física (PET-EF) na criação de uma 
oficina para oferecer um conteúdo 
diferenciado aos alunos do Centro de 
Educação Física e Desportos (CEFD) da 
UFES. A oficina, designada Slackline na 
UFES buscou transmitir alguns dos saberes 
advindos da prática do Slackline por um 
petiano do grupo, com capacidade técnica e 
experiência acumulada nessa modalidade 
esportiva. 

 Tendo como um dos seus objetivos 
aprimorar e enriquecer o processo de 
formação, aprimoramento e o 
enriquecimento da formação dos futuros 
professores dos cursos de licenciatura e 
bacharelado em Educação Física da 
Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), buscando a compreensão e a 
vivência dos alunos com a temática do 

Slackline. A oficina buscou transmitir alguns 
dos saberes advindos da prática do petiano do 
grupo com a modalidade esportiva Slackline 
e sua relação com a cultura corporal de 
movimento, seus conteúdos, seus aspectos 
teóricos e suas metodologias de ensino todas 
elas desenvolvidas ao longo do projeto já que 
há escassez de estudos sobre esse fenômeno 
esportivo publicados em congressos e 
periódicos da área. 

O contato dos alunos com o conteúdo da 
temática ocorreu por meio da realização de 
oficinas, com o objetivo de unir a teoria e a 
prática por meio de atividades lúdicas.  

Durante a realização dos encontros, em 
número de dez, que duravam duas horas 
cada, sempre nas terças-feiras, o petiano 
Lucas Fraga ficou responsável por organizar 
e conduzir as atividades, enquanto os demais 
petianos auxiliavam a condução das 
atividades, de forma que ocorressem o mais 
próximo do planejado.  

 
OBJETIVOS 

 
Possibilitar a vivência e aprendizagem de 

uma nova prática esportiva aos interessados, 
criando a experiência de se andar na fita do 
Slackline em diferentes ambientes, com 
segurança, desenvolvendo habilidades de 
equilíbrio, de força e flexibilidade. Dessa 
forma, fomentando as condições para que se 
tornem autônomos no uso dessa nova prática 
em seus campos de trabalho. A oficina tratou 
de alguns aspectos dessa modalidade 
esportiva: 
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x Compreender a história do 

Slackline a sua relação com a 
Educação Física; 

x Montagem de equipamentos e 
possibilidades de aplicação; 

x A segurança na prática do 
Slackline; 

x Oportunizar a inserção do 
Slackline no campo da Educação 
Física, seja em escolas e 
academias, ou no âmbito das 
atividades do lazer; 

x Aprendizagem de manobras 
básicas do Slackline; 

x Conhecer o Slackline e suas 
possíveis relações com a ginástica 
geral e o equilíbrio em objetos. 

 
METODOLOGIA 

 
A oficina foi realizada em um primeiro 

momento com a exposição da técnica de se 
posicionar em cima da fita do Slackline. 

Os alunos foram orientados a seguir 
recomendações de técnicas básicas de forma 
a potencializar o seu aprendizado como: 
posicionar o pé de forma reta, em que o ponta 
do dedo maior e o calcanhar encontram-se 
por completos no equipamento, manter o 
joelhos semiflexionados de forma a 
possibilitar maior transferência de força para 
estabilização da fita, tronco ereto permitindo  
equilibrar melhor a transferência do peso 
quando em situação de desequilíbrio, olhar 
fixo a frente permitindo acerto postural 
quanto a região cervical e de forma que a 
concentração visual e psíquica colaborem no 
processo, braços bem abertos e não muito 
tensionados de forma que com movimentos 
repentinos sejam usados de contrapeso para a 
manutenção do corpo em equilíbrio em cima 
do Slackline. 

Por meio de conversas em roda, sempre no 
início ou no decorrer das atividades, os 
alunos tiveram acesso a conhecimentos 
históricos do Slackline como a origem, os 
primeiros praticantes, a evolução dos 
materiais, as modalidades, a montagem do 
equipamento e as manobras básicas. 

As aulas foram realizadas nos espaços do 
CEFD/UFES. Os praticantes puderam 
vivenciar a modalidade mais praticada 
atualmente no Slackline: o Trickline. Essa 
modalidade mundialmente disseminada 
ganha mais praticantes a cada ano, 
comumente realizada em praias e parques 
tendo como foco o lazer. Nessa atividade o 
indivíduo tenta realizar manobras em cima da 
fita que pode variar de 30cm a 150cm de 
altura, dependendo do nível do praticante. 

Algumas manobras iniciais foram 
apresentadas como o foot plant, drop knee, 
double drop knee, budha, kiss the line. Essas 
manobras são denominadas estáticas. O 
praticante deve partir da posição em pé sobre 
o Slackline (a fim proporcionar ao indivíduo 
maior controle corporal e domínio da fita) e 
de forma controlada deve buscar a execução 
da manobra a fim de estabiliza-la. Os alunos 
também foram encorajados a cooperar com o 
aprendizado do outro e junto a ele criar novos 
movimentos. 
  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Projeto Slackline na UFES possibilitou 

a realização de uma atividade extracurricular 
que contemplasse a formação acadêmica dos 
alunos envolvidos no programa procurando 
atender mais plenamente as necessidades do 
próprio curso. Proporcionou caminhos para 
ampliar a gama de experiências na formação 
acadêmica, crítica e cidadã dos alunos de 
graduação e oportunizou de forma gratuita a 
prática de esporte à comunidade externa 
próxima ao local de execução das atividades 
de ensino. 

 
CONCLUSÃO 

 
A oficina teve grande impacto no 

CEFD/UFES, sendo que em um primeiro 
momento ela teve 30 alunos matriculados, 
preenchendo as vagas ofertadas. Já no 
segundo semestre de desenvolvimento as 
vagas novamente foram completadas. Esses 
alunos eram formados por estudantes da 
graduação e demonstra que  existe o interesse 
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de buscar práticas por parte deles, para que 
de forma extracurricular possam ampliar os 
seus conhecimentos sobre as novas práticas 
de ensino, visto que o Slackline demostra ser 
uma excelente ferramenta que pode 
estabelecer uma íntima relação com o campo 
da Educação Física podendo ser explorado 
nos eixos da saúde, do esporte e do lazer.  
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RESUMO 
 

O PET-FAEFID, desde 2014 vem 
desenvolvendo o projeto de 
“Acompanhamento Pedagógico” dos 
ingressantes do curso de Educação Física 
em especial na disciplina Anatomia 
Humana Básica. Este ocorre através de seis 
encontros semanais durante o semestre. 
Podemos observar melhor desempenho dos 
alunos, diminuição no índice de 
reprovação e maior interesse do aluno pelo 
curso de Educação Física.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O PET-FAEFID, enquanto um 
programa tutorial que busca a excelência 
não só na aproximação do ensino, da 
pesquisa e da extensão, mas também na 
qualificação do graduando por meio de 
atividades acadêmicas voltadas para a 
complementação do ensino. Oferece como 
uma de suas atividades o projeto, 
“Acompanhamento Pedagógico”, voltado 
para o nivelamento e aperfeiçoamento, dos 
graduandos do curso de Educação Física 
da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Considerando a necessidade de 
integração dos alunos ingressantes a vida 
acadêmica e ao desenvolvimento de 
competências que são de fundamental 

importância para a sua vida profissional. 
Este projeto pode ser definido como um 
procedimento de apoio ao estudo e uma 
atividade pedagógica de fundamental 
importância para a segurança e formação 
do universitário. Este acompanhamento é 
desenvolvido pelos bolsistas do PET-
FAEFID em conjunto com a tutora do 
programa, estabelecendo uma parceira com 
a coordenação do curso, procurando 
atender as necessidades do mesmo. 
Normalmente os graduandos atendidos 
pelo projeto são dos períodos iniciais do 
curso. O propósito principal do 
nivelamento é oportunizar aos 
participantes uma revisão de conteúdos, 
proporcionando, por meio de explicações e 
de atividades, a apropriação de 
conhecimentos considerados fundamentais 
e que muitas vezes foram esquecidos ou 
não aprendidos. Entendendo que, esta fase 
é de suma importância para a consolidação 
dos demais saberes e conhecimentos. O 
foco do Acompanhamento Pedagógico esta 
nas disciplinas que representam segundo a 
coordenação e os alunos uma barreira no 
desenvolvimento da graduação, Anatomia 
Humana Básica.   

Considerando estas dificuldades, o 
PET-FAEFID, através de seus bolsistas, 
organizam encontros ao longo do semestre 
para nivelar e aperfeiçoar os 
conhecimentos dos alunos. Esta atividade 
desenvolvida atende de forma ímpar a 
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portaria nº 976, “o PET busca desenvolver 
atividades acadêmicas em padrões de 
qualidade de excelência, mediante grupos 
de aprendizagem tutorial de natureza 
coletiva e interdisciplinar, contribuindo 
para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação”. 
Desta forma estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada 
qualificação técnica, científica, tecnológica 
e acadêmica, visando o aperfeiçoamento 
do olhar crítico, bem como a atuação 
profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior, são de 
grande valia na busca da formação não só 
de profissionais de Educação Física, mas 
também professores. Desta forma acredita-
se também que novas práticas pedagógicas 
contribuem para a consolidação e difusão 
da educação tutorial como prática de 
formação na graduação. 

 
2. OBJETIVOS 

 
O objetivo do acompanhamento 

pedagógico é monitorar o desenvolvimento 
acadêmico dos graduandos do curso de 
Educação Física da FAEFID-UFJF, na 
organização do estudo, com ênfase na 
disciplina de Anatomia Humana Básica. 
Com a sistematização dos encontros 
proporcionamos para o aluno ingressante 
no curso de Educação Física, uma 
oportunidade de nivelar e aprimorar seus 
conhecimentos e qualificá-lo para o 
currículo do curso de Educação Física. 
Além da qualificação o PET-FAEFID 
busca aproximar o aluno de uma proposta 
de ensino ativa, incentivando o diálogo, e 
despertando os graduandos para o ensino 
problematizado. Além do interesse pela 
realização de pesquisas sobre o impacto 
desta atividade nos períodos iniciais e a 
redução da evasão do curso e repetência na 
disciplina.  
 

3. METODOLOGIA 
 

A atividade de “Acompanhamento 
Pedagógico”, tem sido desenvolvida desde 

o primeiro semestre de 2014. Esta 
atividade foi motivada pelas demandas dos 
graduandos a partir da visita do PET-
FAEFID as turmas dos períodos iniciais do 
curso. Estas visitas têm como objetivo, 
apresentar o Programa de Educação 
Tutorial, aproximar os alunos iniciantes 
das atividades desenvolvidas pelo PET, 
acolher os alunos ingressantes e adotá-los 
de modo a orientá-los durante os períodos 
inicias do curso superior. Nesta direção, a 
visita aos calouros, desencadeou a 
demanda de um acompanhamento na 
disciplina Anatomia Humana Básica. Estes 
encontros passaram a ser sistemáticos e 
realizados a partir das dificuldades 
percebidas pelos alunos durante as aulas. 
Em um primeiro momento os alunos 
relataram as suas dificuldades, tanto em 
relação ao conteúdo da disciplina, quanto 
para as estratégias de estudos a serem 
adotadas. A partir dos relatos, os bolsistas 
do PET-FAEFID, elaboraram um roteiro 
de estudos que serviu de subsídio para os 
alunos durante os encontros e também de 
orientação para estudo individual. Durante 
os encontros, normalmente temos realizado 
seis encontros por semestre, são realizadas 
aulas expositiva-dialogadas, em que são 
apresentados e discutidos os conteúdos que 
os alunos relataram mais dificuldade.  

Algumas ferramentas foram 
utilizadas para a proposta de ensino e 
aprendizado dos graduandos, como 
recursos multimídia, filmes, vídeos e 
imagens. Também foi construído um 
estudo dirigido, lista de exercícios, lista de 
referências bibliográficas e um simulado, 
com perguntas e situações problemas, que 
foram debatidos e resolvidos durante os 
encontros. 

Para orientação das aulas, os petianos 
estruturaram um roteiro de estudo, a fim 
de orientar e facilitar as explicações e 
exemplificações dos conteúdos abordados 
durante os encontros. 

A fim de consolidar o que foi tratado 
e discutido durante as aulas, os petianos 
selecionaram uma lista de exercícios com 
questões de maior relevância para os 
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alunos considerando o conteúdo das aulas 
de Anatomia. Neste sentido, foi também 
realizado um simulado, que além de fixar o 
conteúdo da disciplina auxiliou o aluno na 
situação real de avaliação. 

Para a orientação do estudo e 
ampliação do conhecimento, foi elaborada 
uma lista de referências bibliográficas 
baseada naquelas utilizadas pelos 
professores responsáveis da Anatomia 
Humana Básica, com a intenção de 
aproximar o máximo possível os alunos 
dos conteúdos abordados pelos 
professores.  

Os simulados e as listas de exercícios 
foram elaboradas a partir dos aspectos 
mais relevantes que os alunos devem 
dominar sobre a disciplina e as 
experiências dos petianos sobre o conteúdo 
a ser discutido. Os simulados foram 
aplicados durante o acompanhamento, com 
base de 10 a 15 questões com tempo para 
realização em torno de 30 minutos. Após 
os 30 minutos eram revisitadas e 
trabalhadas as questões do simulado pelos 
petianos, e desta forma as dúvidas eram 
resolvidas. As listas de exercícios foram 
aplicadas como forma de complementação 
do estudo, e desta forma os alunos 
pudessem individualmente também 
resolver as suas dúvidas no próximo 
acompanhamento. 
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
Os resultados apresentados ainda 

são preliminares. A coordenadora do curso 
relatou com base na matrícula dos alunos 
na disciplina de anatomia Humana Básica 
que houve diminuição no índice de 
reprovação. É possível observar também, o 
maior interesse do aluno que experimentou 
o Acompanhamento Pedagógico no PET-
FAEFID, isso foi possível a partir de 
inscrição em processo seletivo para vagas 
no PET em 2015. O interesse pelo curso de 
educação física também nos chamou a 
atenção. 

A partir do “Acompanhamento 
Pedagógico”, acreditamos que o PET-
FAEFID ganhou também mais visibilidade 
no curso de Educação Física. Entre os 
alunos ingressantes com menor dificuldade 
na disciplina, encontramos um grupo 
significativo que procura o PET-FAEFID 
para se preparar melhor para a sua vida 
acadêmica.  

Para Santos (2009) a universidade 
deve estar atenta não somente as 
necessidades emergentes e atuais de 
formação e conhecimento, como também, 
ao seu papel maior, o de propiciar 
processos formativos que contribuam para 
o desenvolvimento pessoal dos alunos, no 
que diz respeito a sua formação para a 
cidadania e para a vida. Assim, um dos 
seus maiores desafios é trabalhar a partir 
do conhecimento do perfil do aluno, de 
modo a prepará-lo para o mercado de 
trabalho, com propostas de superação de 
suas limitações, consequentemente, para o 
sucesso acadêmico. O estudante é capaz de 
pensar, refletir, discutir, ter opiniões, 
participar, decidir o que quer e o que não 
quer.  

O aluno segundo (Piletti, 1999), 
quando motivado para aprender, interessa-
se pelo que faz, confia em sua própria 
capacidade, trabalha com mais dedicação, 
produz mais e consegue alcançar seus 
objetivos. Constituir espaços para que os 
alunos manifestem seus sentimentos, e 
mostrar-se aberto ao diálogo e às 
sugestões, chega mais facilmente a seus 
objetivos: a aprendizagem e a realização 
pessoal. 

Neste sentido testemunhamos no 
projeto de acompanhamento pedagógico, a 
dedicação e a autoconfiança dos alunos 
durante o projeto e quando no período de 
suas avaliações.  
  

5. CONCLUSÃO 
 

De fato, a iniciativa do 
“Acompanhamento Pedagógico” se 
mostrou muito positiva no que diz respeito 
a fomentar o ensino para os graduandos e 

245



petianos. Para os bolsistas do PET-
FAEFID tem sido uma excelente 
oportunidade de vivenciarem a prática 
docente e também uma excelente fonte de 
pesquisa acerca dos conteúdos trabalhados 
e pesquisados. Esta aproximação permitiu 
aos petianos do curso de Educação Física, 
observar o progresso dos alunos ao longo 
dos semestres em que o projeto se 
desenvolveu. Neste sentido, quando se 
reflete sobre o papel da educação, 
percebemos que ela se transforma em um 
instrumento de crescimento pessoal, de 
aprendizagem para a vida. 
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Resumo 
A relação entre universidade e comunidade é abordada a partir dos registros dos sujeitos que 
construíram a experiência do PET Educação Popular da Unifesp/ BS nos últimos 5 anos. A 
partir da vivência dos sujeitos foi possível identificar a construção de um espaço marcado pela 
contradição entre a dinâmica institucional e a perspectiva contra hegemônica da educação 
popular. A proposta de educação popular, que ganhou materialidade e ação contínua pelo 
suporte institucional do PET, possibilitou fortalecer as relações no interior da universidade 
com grupos com afinidades político-metodológica e entre a Universidade e a comunidade, por 
meio de um diálogo horizontal e crítico entre instituições e sujeitos, para a atuação na 
realidade - vivência da práxis, um movimento de ação-reflexão-ação.  
 

Introdução 
O presente artigo apresenta parte 

do processo experenciado pelos sujeitos 
que atuam no e com o PET Educação 
Popular da Unifesp/ BS1, abordando a 
relação entre universidade e comunidade.  

Desde 2010, este grupo PET tem 
construído um processo de formação, 
teórico-metodológico e político-
pedagógico, vinculado a uma ação junto a 
diversos sujeitos da comunidade. Atua no 
contexto da Baixada Santista/ SP, na 
perspectiva de transformar os modos de 
(re) produção da vida social dos sujeitos 
envolvidos, provocando reflexões críticas 
sobre a realidade, o engajamento dos 
sujeitos em processos e organizações 
populares e a busca permanente por novos 
conhecimentos. Busca 
aprofundar/fortalecer as relações entre a 

                                                 
1 Este grupo PET, de natureza interdisciplinar, é 
constituído por uma (01) docente/ tutora, (01) um 
técnico-administrativo em educação e dezesseis 
(16) estudantes de graduação de vários cursos. 

Universidade e a comunidade - um diálogo 
efetivo entre instituições e sujeitos que 
ocupam diferentes lugares, olhares e 
saberes - para estimular o pensamento 
crítico-reflexivo e a atuação na realidade - 
vivência da práxis, um movimento de 
ação-reflexão-ação.  

Parte-se da compreensão de que o 
conhecimento pode ser apropriado e 
reconstruído pela problematização da 
realidade cotidiana, a partir das 
explicações teóricas e do 
comprometimento com as necessidades da 
realidade vivida. Essa concepção 
fundamenta-se na teoria do conhecimento 
de Paulo Freire, especialmente na 
Pedagogia do Oprimido, no princípio do 
inacabamento e da incompletude dos seres 
humanos, e, por conseguinte, na sua 
dimensão histórica, cultural e ontológica2. 
                                                 
2 FREIRE, P. Cartas a Guiné Bissau: registros de 
uma experiência em processo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Paz & Terra, 1987. 
FREIRE, P.; GUIMARÃES, S. A África ensinando 
a gente: Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e 
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Freire (1987) concebe os seres humanos no 
mundo - sua constituição decorre da 
relação entre os humanos, e destes com a 
natureza, para sobreviver e reproduzir -, 
enquanto ser histórico e social. Assim, crê 
no ser humano como transformador da 
realidade, e, por esse motivo, busca 
compreender mesmo o que não está visível 
no mundo – o que denominou como 
desvelamento da realidade. Para ele, só 
quando compreendemos o que explica a 
realidade somos capazes de transformá-la. 

Nesse processo desafiador, Paulo 
Freire (1981 e 1987) passa a ter o 
materialismo histórico dialético como 
fundante, especialmente a influência 
gramsciana. Para Gramsci (1987), a 
filosofia da práxis é uma atitude crítica de 
superação da antiga maneira de pensar, 
tendo como elemento importante o 
pensamento concreto existente (universo 
cultural existente). A filosofia da práxis 
busca a superação do senso comum e 
propõe elevar a condição cultural da massa 
e dos indivíduos. A práxis, entendida como 
uma unidade dialética entre teoria e 
prática, não é um fator meramente 
mecânico e sim o construto do devir 
histórico. Esse devir deve ser entendido na 
lógica do ser humano (ou sua natureza) 
como a expressão da coletividade e suas 
ações transformadoras de si e dos outros, 
cujas relações são de natureza social e 
histórica.  

 Na concepção de educação 
popular formulada a partir de Freire (1983) 
e Gramsci (1987), a ação cultural é o meio 
para promover o processo de consciência 
dos sujeitos; de si, enquanto ser social, e 
do mundo, enquanto construção histórica e 
produto de projetos societários em disputa. 
Portanto, a educação tem potencialidade 
para fazer com que os sujeitos tenham 
como perspectiva a emancipação do 
gênero humano. Deve construir a reflexão 
e a indignação nos e com os sujeitos, por 
                                                                       
Príncipe. São Paulo: Paz & Terra, 2003. 
FREIRE, P. et al. Vivendo e aprendendo: 
experiências do Idac em educação popular. São 
Paulo: Brasiliense, 1982. 
 

meio da sua capacidade de ler a realidade e 
de agir para transformá-la, impregnando de 
sentido a vida cotidiana. Portanto, a 
vivência da práxis, a produção dialética do 
conhecimento e da intervenção na 
realidade, a partir do diálogo entre 
conhecimento acadêmico e saber popular. 

 
Objetivo  

 
O presente artigo busca 

evidenciar, a partir da experiência 
construída pelo PET Educação Popular, o 
significado da educação popular e o papel 
do PET para promover, de forma 
comprometida e horizontal, a relação entre 
universidade (formação acadêmica e 
produção de conhecimento) e comunidade.   

 
Metodologia 

A práxis é o elemento condutor 
das ações deste grupo Pet, que ocorre por 
meio do questionamento, da teorização, da 
investigação dos problemas emergentes no 
cotidiano, a realização de atividades de 
intervenção na realidade com o uso de 
múltiplas linguagens e estéticas; como 
também, a problematização e a reflexão 
crítica a partir da própria prática. 

Assim, o grupo Pet tem 
desenvolvido um processo político-
pedagógico composto por ações 
sistemáticas e articuladas de formação, 
pesquisa e extensão:  
a) formação político-pedagógica e teórico-
metodológica a partir do método histórico-
crítico e com base no pensamento freiriano 
e gramsciano; como também, técnico-
operativa com uso de novas tecnologias;  
b) realização de atividades de extensão por 
meio de frentes de ação:  
            -Educação Popular e Saúde: ações 
de formação, cuidado e lazer junto aos 
sujeitos portadores do vírus HIV em 
tratamento na SECASA - Seção Casa de 
Apoio e Solidariedade ao Paciente com 
Aids /Santos. Participação e fortalecimento 
do Fórum Popular de Saúde da Baixada 
Santista; 

-Educação Popular e Direitos 
Humanos – atividades formativas e 
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intervenções nos espaços públicos e na 
universidade para provocar reflexões sobre 
os direitos humanos, corpo e cultura;  

- Educação Popular e Direito à 
Educação - Efetivação do cursinho popular 
na UNIFESP, com aulas de redação e 
ciências humanas pautadas na concepção 
de educação popular; 

-Educação Popular e juventude - 
atividades formativas lúdicas nos espaços 
públicos e na universidade para abordar a 
temática juventude e os direitos humanos 
numa perspectiva de classe, gênero e etnia; 

-Educação Popular e Comunicação 
– elaboração de mídias e meios 
alternativos para divulgação, informação, 
sistematização e articulação de 
experiências na perspectiva da educação 
popular; 
c) encontros sistemáticos entre tutora e 
equipe para formação e orientação, 
sistematização da experiência e vivência 
da práxis (construção do conhecimento a 
partir dos referenciais teóricos e reflexão 
sobre a prática). 
d) realização de diversas pesquisas sobre a 
temática Educação popular e 
universidade: produções e transformações 
a partir de contextos contraditórios.  

 

Resultados e discussões 
A partir dos registros – relatorias, 

vídeos, relatos ... – elaborados pelos 
sujeitos envolvidos nas ações realizadas no 
processo construído pelo Pet, pudemos 
analisar as questões que estão postas na 
relação entre universidade (especialmente 
para a pública) e a comunidade.   

x As experiências junto aos espaços 
das políticas públicas 
demonstraram que há um interesse 
em uma atuação conjunta com a 
universidade; no entanto, buscam 
práticas que conservem o existente, 
atendam o emergencial, deem 
respostas pontuais para o 
problemas ... – resistem às 
propostas que busquem a 
construção coletiva, apresente 
outras concepções e outro modo de 
fazer, que saia da especialização 

extrema. Nesse contexto, em geral, 
a universidade é vista como: 
complemento para suprir o que o 
poder público não consegue ofertar, 
ou como uma instituição que a 
parceria promove status, mas que 
elabora teoria que na prática pouco 
se aplica. Pelo fato do PET ser um 
programa com ações sistemáticas e 
contínuas, as vivência com 
diferentes parceiros, durante 5 
anos, fez com que fossem criadas 
estratégias para atuarem com 
sujeitos e espaços com afinidades, 
para construirem juntos o novo e 
problematizarem as práticas. 

x As experiências juntos aos 
movimentos e aos grupos sociais 
demonstraram que a universidade 
e a comunidade possuem lógicas, 
dinâmicas e tempos de 
funcionamentos distintos. Há um 
descompasso que necessita ser 
sanado para que se construa essa 
relação, e, consequentemente, a 
produção coletiva. Assim, a 
comunidade espera que os sujeitos 
da universidade estejam 
vinculados mais organicamente 
com o seu cotidiano e suas 
questões. Foram dados alguns 
passos nesse sentido: realização de 
ações formativas e intervenções 
estéticas no espaço da 
universidade com a presença da 
comunidade; atuação conjunta de 
membros da universidade nas 
ações e espaços políticos e 
comunitários.  

x O que enfrentar: o desafio da 
sistematização e do registro 
envolvendo os sujeitos da 
comunidade. Também se faz 
necessário intensificar a pesquisa-
ação e utilização da mesma para 
denúncias públicas de violação de 
direito. 

 

Considerações Finais 
A educação popular tem sido, 

historicamente, uma concepção pouco 
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reconhecida no espaço universitário por 
conceber e fazer a educação de modo 
diferente aos padrões hegemônicos no 
âmbito acadêmico. Nesse sentido, algumas 
questões são importantes para repensar o 
papel e o compromisso da universidade: 
por ser comprometida com os setores 
populares da classe trabalhadora é 
realmente possível desenvolver a educação 
popular no interior da universidade e qual 
o seu papel? Qual o espaço na 
universidade possível da educação popular 
ser materializada? Por ser uma proposta 
minoritária e contra hegemônica no 
interior da universidade, qual a sua 
implicação na formação acadêmica dos 
sujeitos?  

Compreendemos que as respostas 
a essas indagações poderiam ser 
formuladas de acordo com o sentido 
atribuído à formação dos sujeitos, as 
formas e as estratégias utilizadas para 
desenvolver o processo de ensino-
aprendizagem e a intencionalidade da 
produção do conhecimento.  
 A experiência do pet Pet Educação 
Popular tem demonstrado que o caráter 
contínuo e sistemático do programa, bem 
como a natureza interdisciplinar e 
indissociável (entre ensino, pesquisa e 
extensão) favoreceu a inserção da 
Educação Popular na Universidade, e, 
portanto, uma construção mais horizontal e 
ampliada do saber. Essa concepção de 
educação compreende que, para o saber 
acadêmico ter significado, é insuficiente a 
realização de pesquisas afastadas da 
realidade concreta da sociedade, é preciso 
romper as barreiras hierárquicas e 
intelectualizadas do saber científico, 
visando uma transformação da realidade 
social, por meio da apropriação popular. 
Assim, essa concepção de educação vai 
além de uma devolutiva para a sociedade, 
clama por mais acesso e diálogo na 
construção do conhecimento produzido na 
universidade. 
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RESUMO 

 
Neste trabalho, utiliza-se duas 

plataformas de prototipagem ARDUINO 
para implementação de um sistema de 
controle redundante sobre um processo de 
mistura de líquidos. O controle redundante 
torna o sistema menos sujeito a falhas 
ocasionadas pelo processamento das 
informações nos dispositivos eletrônicos 
que o compõem, garantindo maior 
disponibilidade da planta. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O avanço tecnológico dos controladores 

automáticos evoluiu substancialmente os 
processos industriais. Atualmente, esses 
controladores obedecem a padrões de 
segurança internacionais como a norma IEC 
61508, que proíbe esses processos de 
causarem qualquer ação danosa a saúde das 
pessoas [1]. Além disso, sabe-se que dentro 
da indústria, alguns procedimentos exigem 
alto grau de exatidão. 

Tais exigências fizeram com que, em 
situações específicas, esses controladores 
fossem duplicados. Assim, as ações 
individuais executadas por eles poderiam 
ser verificadas e até mesmo corrigidas. 
Surge então a teoria de Controle 
Redundante: “Redundância é quando se tem 
disponível mais do que o mínimo de 
recursos necessários para a realização de 
uma tarefa” [2]. 

Segundo KRISHNA [2], existem quatro 
tipos de redundância que podem ser 

implementadas em um sistema, sendo que 
um não impede a utilização dos demais. 
Neste trabalho utilizou-se somente a 
redundância de hardware estática, na qual 
um controlador secundário (SLAVE) tem a 
função de realizar um backup periódico do 
controlador principal (MASTER) e caso 
ocorram falhas, elas devem ser suprimidas o 
mais rápido possível, impedindo que o 
processo pare ou se torne instável. 

 
2. OBJETIVOS 

 
TEMA: Estratégias para melhoria da 
formação profissional do petiano. 

 
Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de competências práticas 
voltadas para a solução de problemas em 
processos industriais como a criação de 
softwares supervisórios e a programação de 
controladores em rede. Utiliza-se para isso a 
redundância de hardware aplicada em um 
processo de mistura em pequena escala.  

 
3. METODOLOGIA 

 
A inspiração para o trabalho ocorreu com 

a observância dos sistemas de pilotagem 
automática em aeronaves. Sabe-se que 
nestas, existem dois controladores: um 
responsável pelo ajuste dos parâmetros de 
voo e outro auxiliar, que realiza um backup 
periódico do primeiro. A partir desta ideia e 
utilizando o protocolo de comunicação I2C, 
foi realizado o controle redundante de um 
misturador de líquidos usando duas 
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plataformas ARDUINO, conforme é 
mostrado na Figura 1. 

 

 
Fig. 1 – Esquemático: comunicação entre os 

elementos do sistema 
 
Na Figura 2 é apresentado um esquema 

que representa o meio físico utilizado na 
montagem da comunicação I2C. 

 

 
Fig. 2 – Esquemático: comunicação I2C 

 
O sistema de redundância é realizado por 

um software desenvolvido no ambiente de 
programação ARDUINO. Periodicamente, 
ele realiza um backup do estado do 
controlador Master e atualiza dados no 
controlador Slave, utilizando o protocolo de 
comunicação I2C. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Controlador Slave monitorou as ações 

tomadas pelo Controlador Master e 
verificou se o sinal elétrico, que chegava aos 
elementos de saída, estava adequado.  

Paralelamente, o controlador Slave, 
também realizou uma leitura própria dos 
sensores do sistema e, em caso de 
inconsistência, com o que é recebido pelo 

protocolo de comunicação I2C, assume o 
controle do processo. Na Figura 3, mostra-
se uma foto dos elementos utilizados para 
desenvolvimento de bancada do projeto. 

 

 
Fig. 3 – Foto do sistema desenvolvido 

 
Para interagir com os atuadores, bombas 

e solenoides, do processo de mistura, é 
necessário a utilização de elementos 
eletrônicos intermediários. Nesse sentido, 
na Figura 4 é mostrado como os dispositivos 
de saída do sistema foram acionados pelo 
controlado. Destaca-se o módulo de relé, 
que é um dispositivo eletrônico utilizado 
para este fim. 

 
 Fig. 4 – Esquemático: ligação do                                 

controlador com as saídas 

252



Para que o sistema de backup funcione 
corretamente, é necessária a utilização do 
meio físico adequado e também de código 
de programação adequado. Na Figura 5 
mostra-se um trecho de código utilizado 
para o protocolo de comunicação I2C. 
Destaca-se as variáveis “estadoMaster” e 
“estadoSaidasMaster” responsáveis por 
atualizar o controlador Slave com as 
informações de backup, mencionadas na 
Seção 3. 

 

 
Fig. 5 – Trecho do código de comunicação 

I2C 
 
Por fim, é apresentada a parte de 

monitoramento, permitindo que, por meio 
de um computador ou dispositivo portátil, o 
ser humano consiga supervisionar e, até 
mesmo atuar em comandos pré-definidos do 
sistema em tempo real, conforme é 
apresentado na Figura 6. 

 
Fig. 6 – Supervisório Modbus                         

(em desenvolvimento) 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Durante a realização deste trabalho 

verificou-se que o estudo de controladores 
redundantes é algo recente no cenário 
nacional. O sucesso da implementação 
realizada, trouxe estímulo para que novos 
trabalhos possam ser desenvolvidos nesta 
área, que possui significativa importância e 
aplicabilidade dentro de usinas hidrelétricas, 
mecanismos de pilotagem automática, 
indústrias com processos químicos, robôs 
voltados para a área biom, enfim, para 
sistemas de controle considerados críticos.  
Pretende-se continuidade do trabalho com 
aplicação de novas técnicas inteligentes 
sobre o controle da planta didática, cuja 
dinâmica não seja baseada apenas em 
sistemas de eventos discretos, ou seja, onde 
pode-se aplicar controladores analógicos. 
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RESUMO 

 
Durante o ano, foram realizados quatro 

minicursos organizados e subsidiados pelo 
PET- Engenharia Elétrica, voltado tanto 
para os membros do grupo quanto para a 
graduação e população regional. Esses 
minicursos visam atender à necessidade dos 
discentes ao que refere ao aprendizado de 
softwares, equipamentos e temas 
relacionados à área, para complementar a 
formação acadêmica destes. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O grupo PET foi fundado em 1992, e no 

decorrer dos anos, verificou-se a 
necessidade da capacitação dos alunos que 
apresentavam carência em disciplinas que 
precisavam de um conhecimento prévio de 
determinados hardwares ou softwares 
específicos. Assim, elaboraram-se cursos 
fornecidos em curtos períodos como o de 
Introdução à calculadora gráfica HP50G®, 
Noções Básicas do software Matlab® e 
Excel®, sendo que estas ferramentas são 
exigidas desde o início da graduação com 
grande aplicabilidade na área de pesquisa , 
tanto na Iniciação Científica quanto na pós-
graduação. 

No ano de 2015 foram oferecidos os 
seguintes minicursos: Robótica LEGO®, 
AltoQi Lumine®, Microsoft Office Excel® 
e Latex®. 

O curso de Robótica, ministrado no 

IFSP- Campus Presidente Epitácio, foi 
direcionado para alunos do ensino 
técnico/fundamental/médio em que foram 
apresentados os conceitos básicos de 
programação relacionados à Robótica 
conjuntamente a atividades práticas, as 
quais instigam o envolvimento do aluno 
com a atividade proposta.  

O AltoQi Lumine® é um software para 
projetos de instalações elétricas prediais e é 
comumente utilizado por engenheiros 
eletricistas na elaboração de plantas 
elétricas. Na graduação, na grade curricular 
não contém o uso deste software, portanto o 
minicurso proporciona ao discente uma 
ferramenta mais dinâmica que aborda os 
conceitos aprendidos durante seu curso.  

O Microsoft Office Excel® é um 
ambiente de programação em formato de 
planilhas que disponibiliza ao usuário 
recursos gráficos acessíveis, permitindo 
conexões com outras ferramentas do Pacote 
Office®. Esta ferramenta apresenta 
praticidade quando usada adequadamente, 
tornando mais eficiente a elaboração de 
trabalhos, pesquisas e relatórios.  

O Latex® é um ambiente de 
programação desenvolvido para edição de 
textos permitindo ao usuário estabelecer 
padrões de sintaxe e semântica, os quais 
serão mantidos durante todo o trabalho.  

 
2. OBJETIVOS 

 
TEMA: Estratégias para melhoria da 
formação profissional do petiano. 
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Capacitar os discentes da Universidade e 
alunos do curso médio e técnico da Rede 
Pública a utilizarem softwares e 
equipamentos usados para o 
desenvolvimento de trabalhos na área de 
Projetos Elétricos, Produção de Textos, 
Controle e Automação, que podem auxiliar 
posteriormente, no ambiente acadêmico e 
profissional. Isto vem de encontro ao 
aprimoramento das habilidades de oratória, 
domínio do conteúdo e ambientação com o 
cenário atual da educação, do bolsista PET. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O início da atividade geralmente ocorre 

de três formas: quando o grupo é convidado 
a ministrar um curso, quando há interesse 
direto dos alunos de graduação em um 
determinado assunto ou então, para atender 
as necessidades de parceiros como a 
Empresa Júnior, o Centro Acadêmico e o 
Ramo Estudantil IEEE de Ilha 
Solteira.Assim,  dependendo do tema, o 
minicurso proporcionado pode ser tanto 
ministrado pelo grupo como por um 
palestrante. 

Como cada curso apresenta um público 
alvo diferente, após a escolha do tema, é 
feita uma discussão entre o grupo para 
definir uma forma de apresentação capaz de 
atingir as expectativas dos ouvintes. Em 
certos casos, a intenção da atividade não é 
simplesmente qualificar o estudante em 
certa área, mas também incentivar alunos a 
estudar e desenvolver valores sociais. 
Nessas situações, são estudadas atividades 
dinâmicas que visam esses objetivos.  

O local de realização depende do curso a 
ser ministrado. Geralmente, como a maioria 
dos cursos envolve softwares, é reservada 
uma sala da universidade com 
computadores e providenciado a instalação 
dos programas necessários. Os materiais 
utilizados são cotados e obtidos utilizando a 
verba de custeio, como também qualquer 
despesa adicional (como locomoção). 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Diante das necessidades que um curso de 

engenharia apresenta, o conhecimento de 
programação se torna essencial, tanto para 
que o aluno consiga lidar com determinadas 
disciplinas como para preencher requisitos 
de vagas de estágios. Entretanto, vale 
ressaltar que os minicursos oferecidos 
também envolvem a população regional de 
Ilha Solteira. Assim, na Faculdade de 
Engenharia, obtivemos em torno de 20 
pessoas inscritas no curso de Matlab, 28 no 
curso de Latex e 50 estudantes da rede 
pública inscritos no curso de robótica. 

 Os minicursos são oferecidos em 
pequenos intervalos de tempo, entretanto 
para cada atividade há um período diferente 
de execução, sendo que o de Latex perdurou 
durante 16 horas divididas em um mês e 
contou, ao final do curso, com um trabalho 
escrito na linguagem exercitada como pré-
requisito para o recebimento do certificado 
de participação. O curso obteve vasta 
satisfação e a média alcançada foi de 8,4, 
destacando que apenas 11 pessoas 
responderam a avaliação. 

 Já o minicurso realizado no 
IFSP/Presidente Epitácio, diferenciou-se 
dos demais, devido ao público atingido. O 
grupo PET-Engenharia Elétrica, pelo 
terceiro ano consecutivo ministrou o curso 
de robótica com duração de 8h e conseguiu 
disseminar com clareza a linguagem de 
programação do KIT-LEGO, além de exibir 
uma mesa de atividades realizadas pelo robô 
montado pelo grupo, como mostra a figura 
3. Ao final, o curso obteve a melhor 
avaliação relacionada aos anos anteriores, 
alcançando a média de 9,2. 

 sendo que todos os estudantes 
responderam ao questionário. 

 Enfim, curso de Lumine ministrado 
conta com diversas questões solicitadas, 
indicadas na figura 1, seguida do gráfico, 
representado pela figura 2. 
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RESUMO 
 
A Oficina Empreendedora foi um projeto 

criado para melhorar a capacidade dos 
petianos, por meio de atividades e 
dinâmicas que buscam estimular pessoal e 
profissionalmente o estudante. Criado em 
três blocos, buscou despertar no petiano o 
autoconhecimento, mostrar o 
empreendedorismo empresarial e passar 
experiências que estimularam a criatividade 
e inovação. 

 
Palavras-chave: empreendedorismo; 

desenvolvimento; 
  

1. INTRODUÇÃO 
 
Empreender é transformar ideias em 

oportunidades. A importância de ser um 
bom empreendedor está na capacidade de 
eliminar barreiras comerciais e culturais, 
globalizar e arriscar-se na busca por 
soluções não tradicionais e na quebra de 
paradigmas. Um bom empreendedor é capaz 
de inovar com o intuito de trazer benefícios 
ao cotidiano, assim como utilizar os 
recursos disponíveis a seu favor. Ele utiliza-
se da persuasão ao lidar com terceiros, 
sejam esses sócios ou investidores 
(VALENCIANO SENTANIN, L. H.; 
BARBOZA, R. J., 2005). 

Com a finalidade de desenvolver essas 
características empreendedoras nos 
petianos, foi desenvolvida, por meio de 
dinâmicas, a Oficina Empreendedora, que 
foi um conjunto de atividades com 
conteúdos que visavam somar 
conhecimentos que o grupo não possuía 
forte domínio.  

A Oficina esquematizou-se em três 
blocos com algumas atividades. Cada 
semana estabelecia-se um líder responsável 
por passar as atividades aos demais. 

O primeiro bloco focou em atividades 
que objetivavam o autodesenvolvimento e 
autoconhecimento, assim a primeira 
atividade “Antes de tudo” baseou-se na 
realização de perguntas de 
autoconhecimento. A segunda atividade: 
“Jeito de executivo ” destinou-se a 
compreensão do que é um case interview. 
Na terceira, “Perfil de trabalho/ Avaliação 
de perfil”, os petianos mapearam suas 
habilidades e posteriormente houve um case 
que explorou as personalidades de cada 
integrante. “Me venda um sonho, um objeto 
e você” foi a quarta atividade e cada 
participante deveria vender uma ideia, um 
objeto ou outro integrante”. 

O segundo bloco focou nas etapas que 
uma empresa passa para se fixar no mercado 
assim como nos tipos de profissionais que 
cada uma exige. A primeira atividade “P-E-
T” teve por objetivo entender a função do 
PET – Empreendedorismo, assim como a 
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função de cada integrante do grupo. A 
segunda atividade, “Empreendedor + Líder 
+ Gerente = Empreendedor executivo”, 
baseou-se em estabelecer os vários tipos de 
empreendedor e de liderança existentes e 
focar no tipo de perfil esperado por 
diferentes empresas no mercado. “DES-
MEMBRE” foi a terceira atividade e visou 
desmembrar grandes empresas para analisar 
seu processo de evolução assim como sua 
postura de mercado e cultura 
organizacional. A última atividade do 
segundo bloco foi “PROCURA-SE?!”, e 
destinou-se ao estudo de diferentes culturas 
organizacionais e aos perfis de trabalho 
exigidos por elas, assim como a questão de 
como origina-se uma cultura organizacional. 

O terceiro bloco destinou-se a 
criatividade e inovação, além de 
estabelecer-se como o mais prático, uma vez 
que os petianos aplicaram nessa etapa aquilo 
que obtiveram conhecimento nos demais 
blocos. A primeira atividade, “Quebre a 
cabeça”, objetivou a criação de uma rede 
social que impacte a sociedade e traga 
resultados. A segunda atividade, “Olho por 
olho, impacto por impacto”, visou a criação 
de ideias de impacto social para o Brasil, 
por meio de um produto sustentável que 
possa ser comercializado. 

 
2. OBJETIVO 

Propiciar aos integrantes do PET 
empreendedorismo um desenvolvimento em 
suas características pessoais e profissionais, 
incentivando-os e os preparando para o 
mercado de trabalho. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A Oficina Empreendedora foi elaborada 

em quatro blocos, sendo assim, a 
metodologia teve seu molde baseado em 
cada um deles. No primeiro bloco, 
Autoconhecimento e Autodesenvolvimento, 
foi necessário adquirir embasamento teórico 
de conceitos básicos como: o que é 

empreendedorismo, networking, marketing 
e inteligência emocional. Dessa forma, foi 
necessário realizar uma pesquisa 
bibliográfica desses conceitos, bem como o 
suporte de docentes especializados nessas 
áreas e também a utilização de vídeos, 
artigos e matérias on-line. Com isso, criou-
se quatro atividades para compor esse bloco: 
Antes de Tudo, Jeito Executivo, Perfil de 
Trabalho e Me Venda Um Sonho. 

No segundo bloco, Empreendedora 
Executiva ou Executivo Empreendedor, o 
foco deu-se no empreendedorismo 
empresarial. Perante essa temática, foi 
utilizado também pesquisa bibliográfica e 
auxílio de artigos on-line, porém o principal 
meio de captação de informações foram 
matérias, entrevistas e sites de empresas. 
Nesse bloco, os petianos entraram em 
contato com a realidade do mercado de 
trabalho e com técnicas como o CANVAS. 
Esse bloco se constituiu das seguintes 
atividades: P-E-T; Empreendedor + Líder + 
Gerente = Empreendedor Executivo; 
Desmembre e Procura-se. 

No último e terceiro bloco, Fora Da 
Caixa, o foco era o desenvolvimento da 
criatividade e inovação dos petianos. Todos 
as atividades foram baseadas em dinâmicas 
existentes, mas que foram adaptadas para 
criar um ambiente que desenvolvesse as 
competências de criatividade e inovação. 
Dessa forma, as atividades desenvolvidas 
dentro do bloca foram: Quebre a Cabeça; 
Olho por Olho, Impacto por Impacto e 
Plano de Carreira. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
O projeto gerou em todos os eixos 

propostos um resultado positivo a respeito 
de capacitar e gerar uma vivência aos alunos 
em temas tanto profissionais quanto 
pessoais. Como para cada etapa de cada 
bloco existia um líder e desenvolvedor, os 
petianos puderem desenvolver muito suas 
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características empreendedoras, uma vez 
que tiveram de exercer aspectos como 
criatividade, liderança, proatividade, 
flexibilidade e organização. 

O primeiro blocou tratou de um 
autoconhecimento dos atributos pessoais de 
cada petiano, as atividades se aprofundaram 
em inteligência emocional, características 
próprias e liderança. Apesar de algumas 
dinâmicas não terem um aproveitamento 
máximo, o resultado foi positivo, pois os 
participantes puderam descobrir suas 
características mais desenvolvidas e também 
pontos a melhorar. 

No segundo bloco os petianos 
conseguiram identificar a diferença entre um 
empreendedor executivo e um executivo 
empreendedor, adquirindo durante as 
atividades conhecimento sobre processos 
executados no mercado, como por exemplo 
o plano de negócio CANVAS e diferença de 
tipos empreendedores. 

O terceiro e último bloco tratou sobre 
pensar fora da caixa. Os petianos entraram 
em contato com dinâmicas aplicadas 
realmente no mercado de trabalho e 
desenvolveram competências no que tange a 
criatividade, inovação e adaptação a 
mudança. As atividades foram reduzidas e 
práticas, isso gerou nos petianos um maior 
interesse e desenvolvimento. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
As atividades realizadas na Oficina 
Empreendedora foram essenciais para o 
desenvolvimento dos petianos. Cada bloco 
auxiliou a desenvolver capacidades ainda 
pouco exploradas dos membros do grupo. 
O primeiro bloco propiciou um 
autoconhecimento das características dos 
próprios petianos e possibilitou com que 
todos se aprimorassem em pontos falhos e 
melhorassem mais ainda pontos mais 
desenvolvidos. As atividades deste bloco 
foram de certa forma superficiais não 

possibilitando aos líderes explorar melhor 
seus potenciais. 
O segundo bloco trouxe para o grupo uma 
visão mais sistêmica sobre 
empreendedorismo e empresas, se 
aprofundando em histórias de 
empreendedores, histórias de empresas, o 
processo de informações das empresas, as 
características de inovações e 
desenvolvimento das empresas. 
As atividades desenvolvidas foram 
essenciais para aproximar os petianos desse 
ambiente empresarial. A atividade “P-E-T” 
trouxe o método Canvas que auxiliou na 
melhoria da capacidade de identificar 
problemas e possíveis soluções, abordou 
também motivação, sentindo assim o clima 
organizacional do grupo. As atividades 
proporcionaram um maior conhecimento a 
respeito de processos utilizados em grandes 
organizações e também entender um pouco 
mais sobre cada perfil empreendedor. Uma 
melhoria que se pode ressaltar é desenvolver 
atividades mais dinâmicas e menos 
repetitivas, pois assim pode-se despertar um 
maior interesse dos participantes. 
Terceiro bloco teve seu foco voltado para as 
capacidades pessoais de inovação e 
criatividades dos membros do grupo PET. 
As atividades desenvolvidas nesse bloco 
proporcionaram aos os petianos uma análise 
do quão importante é a criatividade para um 
empreendedor. Utilizaram técnicas como de 
obtenção de ideias e compartilhamento 
delas, fazendo-os identificar quais a 
melhorias poderiam ter em suas vidas 
pessoais e profissionais ao praticar ações 
criativas e inovadoras. Houve neste bloco 
uma boa participação dos integrantes que 
conseguiram aplicar aquilo que obtiveram 
de conhecimento durante a oficina 
mesclando isso aos novos métodos que 
aprenderam ao longo desse bloco. 
Ao final da Oficina Empreendedora o grupo 
realizou um feedback e notou-se o quanto 
cada petiano se desenvolveu e o quão 
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essencial foi realizar cada uma das 
atividades. 
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RESUMO 

 
O Projeto X teve a proposta de provocar 

nos alunos de Administração, Engenharia de 
Biossistemas e todos os participantes, uma 
reflexão sobre os diferentes problemas de 
diversas partes do mundo, contando com o 
apoio de uma Comissão Organizadora, e 
aproximar e unir oito projetos de extensão 
da faculdade. Foi um evento realizado na 
Universidade Estadual Paulista de Tupã. 

 
Palavras chaves: projeto X, reflexão, 

problemas, mundo. 
 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Diante dos conflitos mundiais, como os 

diferentes tipos de regimes políticos 
situados no norte da África ao Oriente 
somados as intolerâncias culturais e 
religiosas. Há uma preocupação em 
estabelecer a paz e melhor desenvolvimento 
na região. Outros tipos de conflitos estão 
espalhados também na Europa e no 
continente americano. Porém como 
(GIANSANTI, 2012) observa houve 
redução dos conflitos mundiais na Europa e 
nas Américas enquanto no Oriente os 
Conflitos estão em alta. 

“Um exemplo notável, que nos toca 
diretamente: no fim dos anos 1980, Brasil e 
Argentina deixaram de lado suas rivalidades 

históricas, abandonando os respectivos 
programas nucleares e adotando um regime 
de cooperação no âmbito do Mercosul. De 
outro lado, os conflitos ocorrem ainda em 
grande número na África e na Ásia. ” 

(GIANSANTI, 2012 p.3) 
Sempre haverá a busca pela solução dos 

conflitos mundiais, porém a saída não é tão 
simples, segundo Ca (2015) a solução 
pacífica de conflitos entre os estados foi se 
consolidando ao longo da história, diante 
disso foi reconhecido que o diálogo seria 
um dos meios principais para a solução dos 
conflitos, pois faz as partes chegarem a um 
acordo satisfatório, por meio de negociações 
Diplomáticas; Políticos; Jurídicos e 
Jurisdicionais. 

O Programa Educacional Tutorial 
somados aos outros programas de extensão 
da Universidade Estadual Paulista Julio de 
Mesquita Filho situada em Tupã criaram um 
projeto que nele despertasse “o herói” que 
existe em cada discente. Denominado 
“Projeto X” a ideia era que através de 
dinâmicas e resolução de cases eles 
apresentassem soluções para as questões 
mundiais atuais. 

 
2. OBJETIVO 

O Projeto X tem como objetivo unir os 
todos os projetos de extensão pertencentes 
ao campus de Tupã em prol estimular no 
discentes a reflexão sobre o contexto atual 
da sociedade, a fim de que os mesmos 
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entendam sua posição como estudante e de 
que é possível fazer a diferença, 
solucionando e desempenhando atividades, 
como cases e gincanas, com temáticas dos 
projetos de extensão e problemáticas do 
mundo. Dessa forma, com os estímulos das 
atividades, pretendemos alcançar alguns 
objetivos específicos: conscientizar o 
participante de que é possível pensar em 
soluções para os problemas do mundo; 
valorizar e integrar os grupos de extensão da 
UNESP de Tupã; despertar a proatividade e 
a versatilidade do participante; desenvolver 
os discentes por meio da aplicação de cases, 
gincanas e apresentações; desenvolver o 
trabalho em equipe; e classificar e premiar 
as equipes de destaque. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O projeto X surgiu inicialmente como 

“feira do empreendedorismo” a partir de 
uma ideia de um Petiano. Ao longo do 
tempo, a ideia inicial foi moldada por vários 
discentes de outros programas de extensão, 
chegando em fim na ideia do projeto X. 
Logo após foi criada uma comissão 
organizadora do evento, composta por dois 
membros de cada programa de extensão, 
que se reuniria semanalmente para o 
desenvolvimento de ideias e organização de 
detalhes. 

Os cases trabalhados pelos grupos 
participantes do evento foram criados cada 
um por um programa de extensão da 
UNESP de Tupã. Os cases continham uma 
problemática real de países reais e tais 
problemáticas deveriam estar alinhadas ao 
assunto de cada programa de extensão, ou 
seja, se o programa trabalhasse com o 
assunto “meio ambiente”, então o seu case 
deveria conter um país que tivesse 
problemas relacionados ao meio ambiente. 
Ao todo, obtiveram-se 8 cases, referentes 
aos 8 programas de extensão existentes na 
universidade. 

Cada case havia uma contextualização da 
situação atual do país e logo após dava-se a 

problemática principal a ser resolvida. Além 
disse, dava-se mais três perguntas 
específicas para o grupo responder, a fim de 
avaliar o conhecimento mais aprofundado 
do grupo. 

No primeiro dia do evento (14 de 
setembro), iniciado as 14 horas, os 
participantes assistiram à apresentação de 
todos os programas de extensão no auditório 
Shunji Nishimura. Logo após, a organização 
separou os grupos de acordo com a cores 
das etiquetas entregues no check-in do 
evento, criando grupos de 5 pessoas. 

A partir de então iniciou-se a primeira 
dinâmica, que consistia na descoberta dos 
países que os grupos deveriam trabalhar. 
Por meio de dicas, os grupos deveriam 
descobrir qual país se tratava e quanto mais 
dicas o grupo necessitava, menos pontos 
ganhavam. 

Depois de descobrirem o país, os grupos 
partiam para uma segunda etapa. Eles 
deveriam se dirigir para um estande, que 
ficava em frente ao auditório, colher e 
cumprir uma missão de cada programa de 
extensão. As missões consistiam em realizar 
uma ação, que também deveria estar 
alinhada ao assunto de cada programa, e 
tirar uma foto da ação e postar na rede 
social com determinadas hashtags. 

Após cumprirem um total de 8 missões, 
os grupos tinham permissão de buscar o 
case completo em uma sala específica. 
Neste momento, os alunos foram alertados a 
ficarem atentos aos celulares, pois as 20 
horas do mesmo dia o grupo receberia uma 
charada que deveriam resolver. 

As charadas foram retiradas da internet e 
adaptadas. As 20h, a organização reuniu 
cada grupo na rede “WhatsApp” e enviaram 
as charadas em forma de imagem para o 
grupo responder. O prazo para a resposta era 
até as 12h do dia seguinte. Se o grupo 
respondesse dentro do prazo corretamente, 
ganhava determinados pontos e receberia o 
convite para uma conferência fictícia com o 
Presidente dos Estados Unidos, tendo a 
chance de enviar um representante e captar 
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recursos para solucionar o problema do 
case. Caso o grupo não respondesse dentro 
do prazo ou não soubesse a resposta, não 
ganhariam os pontos, porém receberiam os 
convites. 

No segundo dia de evento (15 de 
setembro), as 14h ocorreu a conferência 
fictícia, de forma que todos os grupos 
mandaram um representante. O presidente 
fictício avaliou todas as propostas e atribuiu 
uma quantidade de 50 a 110 mil (com escala 
de 20 em 20), que representaria de 50 a 110 
pontos, de acordo com o poder de síntese e 
convencimento do representante. 

As 16h, os grupos se reuniram 
novamente no anfiteatro para apresentarem 
suas soluções ao problema do país. A 
organização forneceu um template de 
apresentação para o grupo se guiar. A banca 
avaliadora das apresentações foi composta 
por uma docente e mais duas mestrandas da 
UNESP de Tupã, que avaliaram os grupos 
de acordo com um critério preestabelecido 
pela organização. 

Após todas as apresentações, deu-se uma 
pausa para o coffe break e para a contagem 
final dos pontos. Cada etapa, tanto do 
primeiro como do segundo dia, teve uma 
pontuação específica. 

Finalizando o coffe break, os grupos 
retornaram ao anfiteatro e assistiram um 
vídeo de agradecimento montado pela 
organização. Logo após ocorreu a 
transmissão das pontuações e a premiação 
do primeiro ao quarto lugar. As premiações 
eram advindas de patrocínio e acordos com 
diversas empresas, consistindo em: 

● Primeiro lugar - um vale-rodízio de 
pizza para cada integrante do grupo 

● Segundo lugar - um vale-combo de 5 
esfihas para cada integrante do grupo 

● Terceiro lugar - um kit do 
empreendedor paulista para cada integrante 
do grupo 

● Quarto lugar - um kit da X Semana 
de Administração e II Semana de 
Biossistemas para cada integrante do grupo 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O Projeto X em geral, permitiu aos 

participantes o desenvolvimento pessoal e 
uma reflexão sobre os problemas do mundo. 
Desde as primeiras missões destinadas a 
cada equipe, às apresentações finais, 
estimularam entre eles uma maior 
aproximação dos participantes, discussões 
sobre o tema abordado, pesquisas mais 
profundas sobre o que iam apresentar, bem 
como a geração de ideias para alcançar e 
desenvolver cada missão.  

Os desafios aplicados as equipes partiu 
da ideia de interagir os participantes, bem 
como interagir também os projetos que 
organizavam, promovendo reuniões e 
discussões para a realização do evento. O 
pessoal aderiu ao evento de forma positiva, 
foram apresentadas ideias e soluções 
interessantes a respeito de diversos temas, 
foi observado que as equipes se prepararam 
para cada etapa das atividades, 
principalmente para as apresentações, foram 
estimulados a escolher um líder para 
representar em uma das apresentações, 
demonstrando a confiança do grupo nesse 
líder. Perante as missões, todas as equipes 
realizaram todas as etapas, registrando-as 
por fotos em redes sociais, como Facebook 
e Instagram, demonstraram muito 
entusiasmo e criatividade para concluí-las.  

Foi realizado um feedback geral entre os 
organizadores do Projeto X, foi concluído, 
que para a primeira edição do evento, foi 
um sucesso, o feedback foi positivo, foram 
apresentadas algumas falhas durante o 
evento, erro este que foi reparado na hora e 
que não trouxe prejuízos aos participantes, 
atingimos o objetivo que era unir todos os 
projetos para um grande propósito, e unir os 
participantes estimulando o pensamento 
crítico e reflexão sobre o contexto atual. 
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5. CONCLUSÃO 
 
Contudo, fora um evento que conseguira 

abordar todos os objetivos buscados e 
planejados pelos programas participantes 
acrescendo valor e integração destes. Como 
primeira iniciativa de integração entre 
projetos obteve impacto benéfico ao ponto 
do desenvolvimento e aprendizado tanto do 
participante em estar utilizando seus 
conhecimentos em diversas áreas expressas 
pelos programas de extensão como para 
com os organizadores ao contribuírem com 
seus ideais e absorver opiniões e sistemas 
diversos. Fora também observado grande 
desempenho dos participantes com ideias e 
habilidades positivas e boas propostas para 
soluções das problemáticas diversas. 

Servira como base para futuras 
aplicações de mais projetos ou edições do 
mesmo envolvendo a sinergia dos projetos 
presentes na faculdade. Aspectos positivos 
de diversas áreas foram evidenciados não só 
para os programas como para com os 
participantes, assim podendo ser trabalhados 
e melhorados para novas aplicações. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência adquirida pelos alunos 
petianos do curso de Graduação em 
Enfermagem da UFTM no 
desenvolvimento do projeto “Amigos do 
PET”. Espera-se que os participantes se 
conscientizem da importância das 
atividades extensionistas para a sua 
formação como profissional, bem como dos 
benefícios das ações para a população. É 
essencial o desenvolvimento de atividades 
como essa, pois proporcionam uma 
formação profissional integral. 
 

1 – INTRODUÇÃO 
Até o século XIX, as atividades nas 

Universidades giravam em torno apenas do 
ensino, e as de pesquisa não eram 
formalmente reconhecidas, sendo que, 
esporadicamente se realizavam atividades 
de investigação e geração de 
conhecimento1. As atividades de extensão 
foram reconhecidas legalmente no fim da 
década de 19802 e definidas pelo Plano 
Nacional de Extensão Universitária como: 
“[...] processo educativo, cultural e científico 
que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre universidade e 
sociedade”2. 

As atividades extensionistas têm 
crescido a fim de atender as demandas 
externas, produção de novos 
conhecimentos, maior aprendizado, 
contribuindo, portanto com maior 
qualificação dos docentes e discentes3. 

As capacidades obtidas a partir de 
atividades de extensão universitária são: 

profissional (como por exemplo, aquisição 
de conhecimento, desenvolvimento de 
atitude e comportamento esperado para a 
futura profissão), afetivo-comportamentais 
(aumento da autoconfiança, melhora da 
autoestima, aprimoramento da capacidade 
de relacionamento interpessoal), cívicas e 
políticas (maior empatia e capacidade de 
participação e intervenção em questões 
sociais e políticas), e cognitivas 
(desenvolvimento da capacidade de 
associação entre conhecimentos e da 
memória, melhora da expressão escrita e da 
capacidade de aprendizagem).   Apesar 
dessas grandes contribuições, no Brasil, há 
poucas pesquisas sobre o impacto que a 
extensão tem sobre a formação 
universitária3. 

A partir dos inúmeros benefícios da 
atividade relatada, iniciou-se a proposta 
denominada “Amigos do PET” que vai de 
acordo com os princípios das atividades de 
extensão do Projeto Pedagógico, do Curso 
de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM), já que visam formar um 
profissional cidadão através do seu contato 
com a sociedade, para se situar 
historicamente, se identificar culturalmente 
ou para referenciar sua formação com os 
problemas que um dia terá que enfrentar4;5. 

Diante do exposto fazem-se 
necessárias ações do grupo PET que 
possibilitem aos demais graduandos do 
curso vivenciar a rotina e as atribuições dos 
petianos. 
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2 – OJETIVO 
O presente trabalho tem como objetivo 
relatar a experiência adquirida pelos 
petianos no desenvolvimento do projeto 
“Amigos do PET”, que pretende promover 
a aproximação das atividades realizadas 
pelo PET Enfermagem aos demais 
discentes do curso de Graduação em 
Enfermagem da UFTM. 
 

3 – METODOLOGIA 
A seleção dos participantes do projeto se 
deu por indicação dos petianos ao observar 
o interesse destes em relação ao Programa 
de Educação Tutorial de Enfermagem e em 
suas diversas atividades. Por meio de 
cronograma específico, os “Amigos do 
PET” participam de atividades periódicas 
de relevância para o seu aprendizado, tais 
como: assistir e discutir apresentação de 
seminários dos petianos, discussão de 
livros, filmes, artigos científicos, participar 
de reuniões mensais do Conselho Municipal 
de Saúde da cidade de Uberaba, 
planejamento da IV Jornada de Saúde do 
Homem, além de atividades extensionistas 
como os projetos: “PET na Feira da 
Abadia”, “PET na Rádio Universitária” e 
“Coluna Mais Saúde”. Ao final do ano 
devem apresentar, um seminário sobre tema 
de sua escolha com duração média de 20 
minutos. Na última reunião será realizada 
avaliação geral do projeto. 
 
4 – RESULTADO E DISCUSSÃO 
Foram selecionados dez participantes a 
cumprirem uma carga horária total de 30 
horas no período de Outubro a Dezembro de 
2015. Temos observado retorno positivo 
dos Amigos do PET quanto as atividades e 
discussões propostas, a partir da 
participação desses alunos nas atividades 
extensionistas e de pesquisa do grupo, além 

disso temos observado a partir das 
discussões em grupo sobre a percepção 
desses alunos da importância desta 
participação para a sua formação como 
profissional, bem como dos benefícios para 
a população trabalhada resultando em 
experiências extra curriculares.  

 
5 – CONCLUSÃO 

Conclui-se que os grupos PET devem dar 
importância para atividades que 
possibilitem a aproximação da graduação 
ao programa pelo fato deste ser uma 
oportunidade de adquirir conhecimentos 
além do contexto sala de aula. Enfim, 
acaba-se por influenciar o aluno petiano a 
atuar como agente multiplicador de saberes 
ao orientar e acompanhar os participantes 
do projeto nas mais diversas atividades a 
serem desenvolvidas.  
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RESUMO 
 
O Programa de Educação Tutorial – PET 

visa apoiar grupos de alunos para que 
possam desenvolver ações de ensino, 
pesquisa e extensão, contudo é de suma 
importância ter um feedback da comunidade 
acerca das ações que estão sendo realizadas.  

  
1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Educação Tutorial – PET 

compõe-se de grupos tutoriais de 
aprendizagem. Possui como objetivo 
promover a formação ampla e de qualidade 
acadêmica aos alunos de graduação que se 
encontram envolvidos com o programa, 
incitando a vivência de valores que reforcem 
a cidadania e a consciência social de seus 
membros, bem como a melhoria dos cursos 
de graduação[1]. O PET Enfermagem da 
Universidade Federal de Alfenas – 
UNIFAL/MG foi criado em 1992. 
Primeiramente era coordenado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior – CAPES. Posteriormente, em 
1999, passou a ser vinculada a Secretaria de 

Educação do Ministério da Educação[2]. O 
grupo segue os fundamentos do modelo do 
PET instituído pelo MEC. Dentro do 
programa são efetuadas ações que envolvem 
as três vertentes: ensino, pesquisa e 
extensão. Englobando estas três vertentes, a 
realização de eventos busca uma integração 
com a comunidade científica. A fim de 
verificar o desempenho destes eventos, foi 
construído um instrumento para avaliar o 
desempenho das atividades promovidas. 

 
2. OBJETIVO 

x Construir e validar um instrumento para 
avaliação de eventos realizados pelo 
grupo PET Enfermagem da 
UNIFAL/MG. 
 

3. METODOLOGIA 
 
Estudo metodológico desenvolvido em 

três etapas.  

 - Busca na literatura do conteúdo de 
avaliação. Sabe-se que a avaliação é uma 
forma de mensurar o desempenho de 
programas, sendo assim é preciso definir 
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medidas para determinar o resultado 
obtido[3].  
 - Avaliação de face e de conteúdo por 
peritos: Montou-se um modelo de 
instrumento que foi apresentado aos 
peritos, para avaliação de face e de 
conteúdo. Os peritos foram 12 alunos do 
grupo PET Enfermagem da UNIFAL/MG 
juntamente com quatro professores 
doutores em construção de instrumentos, 
que avaliaram o instrumento quanto à 
pertinência, que visa a indicar se cada 
questão é adequada ao fenômeno que 
investiga; à aparência/estrutura, ou seja, a 
exterioridade, aspecto de cada questão; e 
à compreensão, que avalia o 
entendimento ao se realizar a leitura de 
cada item, a fim de evitar vários 
entendimentos de uma mesma 
questão[3]. 
 - Aplicação do Instrumento – Pré teste. 
O instrumento foi aplicado a um grupo de 
36 pessoas, que participaram de uma das 
atividades promovida  pelo PET 
Enfermagem, que foi uma oficina sobre o 
tema Auditoria em Enfermagem, 
realizada em novembro de 2015. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Por meio de busca na literatura foram 
identificados alguns itens que deveriam 
fazer parte do instrumento de avaliação 
de eventos. Também foi definido qual o 
formato das respostas: vinte e duas 
questões de múltipla escolha, dezenove 
referentes aos itens de verificação que 
incluem: organização, tema, conteúdo, 
data, horário, local, recepção, divulgação, 
metodologia, programação, duração, 
adequação da carga horária, desempenho 
dos instrutores, qualidade do material 
audiovisual e didático, relevância das 
informações, aplicabilidade das 
informações, importância do evento para 
a vida profissional. Tais itens deveriam 
ser classificados como ruim, bom, ótimo 
ou como não se aplica. Três questões 
dicotômicas referentes à instituição de 

origem (UNIFAL/MG ou outra), 
categoria (profissional ou estudante) e 
sexo (feminino ou masculino). Seis 
questões abertas, sendo três sobre idade, 
estado civil e religião, que ajudam a 
caracterizar os respondentes quanto ao 
perfil sociocultural e outras três sobre os 
aspectos positivos e aspectos negativos 
do evento, e a última questão: 
sugestões/outras opiniões, que oportuniza 
fazer sugestões ou críticas. 

Na avaliação de face e de conteúdo, 
os peritos sugeriram algumas 
modificações como: reservar um espaço 
para dados de caracterização da 
instituição de origem do respondente, de 
maneira que não fosse identificado pelo 
nome para que a pessoa não ficasse 
intimidada de manifestar sua opinião. 
Também foi sugerida a redução da 
estrutura/aparência do instrumento para 
melhor apresentação.  

Referente às características sócio 
culturais das pessoas que participaram da 
oficina, 75% (n=27) são do sexo 
feminino e 25% (n=9) são do sexo 
masculino, 86,1% (n=31) são solteiros e 
11,1% (n=4) são casados, 61,1% (n=22) 
são católicos, 11,1% (n=4) são 
evangélicos, 11,1% (n=4) são espíritas e 
2,8% (n=1) afirmaram não possuir 
religião. A média de idade foi de 23,66 e 
o desvio padrão de 5,58.  

Em relação à instituição de origem, 
94,4% (n=34) dos participantes da oficina 
pertencem à uma universidade federal, 
2,8% (n=1) pertencem uma universidade 
particular e 2,8% (n=1) trabalham em 
uma estratégia de saúde da família. 

A maior parte dos participantes da 
oficina são estudantes de enfermagem 
(83,3%; n=30), que cursam o segundo 
(19,4%, n=7), quarto (22,2%, n=8), sexto 
(19,4%, n=7) ou oitavo (19,4%, n=7) 
período do curso.  Os demais são 
profissionais 16,7% (n=6), dentre 
residentes em saúde da família (5,6%; 
n=2) e funcionários de uma estratégia de 
saúde da família (2,8%; n=1). 
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Algumas variáveis do instrumento 
criado foram utilizadas para mensurar a 
qualidade da oficina, em uma escala que 
varia entre ruim, bom, ótimo e não se 
aplica, e são apresentadas na tabela 1. 

 
Tabela 1. Variáveis do instrumento para 
mensurar a qualidade da oficina. Minas Gerais, 
2015. 
Variáveis Ruim 

% (f) 
Bom 
% (f) 

Ótimo 
% (f) 

Não se 
aplica 
% (f) 

Organização do 
evento 

------- 36,1 
(13) 

61,1 
(22) 

-------- 

Tema do evento ------- 19,4 
(7) 

80,6 
(29) 

-------- 

Conteúdo ------- 22,2 
(8) 

72,2 
(26) 

-------- 

Data 5,6 
(2) 

25 (9) 66,7 
(24) 

-------- 

Horário 5,6 
(2) 

25 (9) 69,4 
(25) 

-------- 

Local ------- 11,1 
(4) 

88,9 
(32) 

-------- 

Recepção ------- 33,3 
(12) 

61,1 
(22) 

2,8 (1) 

Divulgação 25 
(9) 

19,4 
(7) 

55, 6 
(20) 

-------- 

Metodologia 
utilizada 

2 
(1) 

38,9 
(14) 

58,3 
(21) 

-------- 

Programação ------- 47,2 
(17) 

52,8 
(19) 

-------- 

Duração do 
evento 

2,8 
(1) 

27,8 
(10) 

53,8 
(21) 

-------- 

Adequação da 
carga horária de 
cada atividade 

------- 27,8 
(10) 

61.1 
(22) 

5,6 (2) 

Desempenho 
dos instrutores 

------- 11,1 
(4) 

86,1 
(31) 

------- 

Qualidade do 
material 

audiovisual 

------- 22,2 
(8) 

77,8 
(28) 

------- 

Qualidade do 
material 
didático 

------- 22,2 
(8) 

69,4 
(25) 

5,6 (2) 

Relevância das 
informações 
transmitidas 

------- 30,6 
(11) 

69,4 
(23) 

------- 

Aplicabilidade 
das informações 

------- 36,1 
(13) 

63,9 
(23) 

-------- 

Importância do 
evento para 

cada atividade 
acadêmica 

------- 25 (9) 72,2 
(26) 

-------- 

Clareza do 
evento 

------- 11,1 
(4) 

83,3 
(30) 

-------- 

O evento foi ------- 30,6 
(11) 

58,3 
(21) 

-------- 

 

A atividade em questão foi bem 
conceituada por aqueles que participaram do 
evento, uma vez que das trinta e seis 
pessoas, 21 classificaram como ótimo e 11, 
como bom. 

 A crítica que pode ser notada na 
avaliação foi referente a divulgação do 
evento, visto que nove indivíduos o 
julgaram como tendo sido ruim.  

Para atingir o público alvo é 
necessário realizar uma boa divulgação da 
atividade. Existem vários meios que podem 
ser explorados como: divulgação oral, 
cartazes, redes sociais, folders, dentre 
outras.  

Ainda, foi verificada a consistência 
interna do conjunto de respostas obtidas por 
meio das variáveis citadas na tabela 1, por 
meio do Alfa de Cronbach, obtendo-se um 
valor de 0,840. Este valor atende a 
preferência estabelecida por Streiner[4] que 
sugere que os intervalos do coeficiente 
estejam entre 0,80 e 0,90. 

  
 

5.  CONCLUSÃO 
 
O PET Enfermagem tem buscado atingir 

os objetivos para os quais foi criado, 
promovendo a integração da formação 
acadêmica com a vida profissional e 
aproximando as atividades da prática. 
Anualmente são desenvolvidos ciclos de 
oficinas, além de outras atividades como 
palestras por Expertise, cinepet, entre 
outros. É de suma importância a aplicação 
do instrumento de avaliação desses eventos, 
a fim de saber a opinião da comunidade 
acerca das ações que estão sendo 
desenvolvidas, sugestões, e ainda, propiciar 
a oportunidade de apresentar os quesitos que 
podem ser melhorados. 

O instrumento ora apresentada 
demonstrou as características necessárias 
para avaliação das ações desenvolvidas. 
Contudo, a aplicação do mesmo em outras 
ações desenvolvidas permitirá seu 
aprimoramento.  
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INTRODUÇÃO  
 

O uso de álcool e outras drogas é um 
problema crescente de saúde publica no 
Brasil e no mundo, e a ocorrência desta 
prática acontece em idade cada vez mais 
precoce. O álcool é apontado como a droga 
mais consumida por adolescentes 
(CARDOSO; MALBERGIER, 2014) e, 
por ser uma substancia licita, é considerada  
como porta de entrada para o consumo de 
outras drogas (BALBINOT; ALVES; 
ARAUJO, 2012).   

Os fenômenos relacionados ao uso de 
álcool, e outras drogas na adolescência são 
complexos e envolvem aspectos psíquicos, 
emocionais, cognitivos e sociais. Trata-se e 
uma fase de transição biopsicossocial na 
qual o adolescente busca firmar sua 
identidade e desenvolver novos 
comportamentos, que o tornam mais 
vulneráveis e pode fragilizar sua saúde 
(VASTER; PILLON, 2011). 

Mudanças associadas à busca pela 
identidade pessoal, a consolidação da 
personalidade, curiosidades e a 
necessidade de se integrar a novos grupos 
juntamente com a dificuldade que os 
adolescentes possuem de lidar com as 
angustias e fragilidades tornam esses 
jovens mais expostos a riscos, tornando-os 
mais susceptíveis ao uso de substancias 
psicoativas (MONTEIRO et AL.; 2012). 

Frente às mudanças decorrentes nessa 
faixa etária, o adolescente inicia, muitas 
vezes, o uso dessas substâncias para uma 

aceitação coletiva e/ou na busca da 
independência diante dos conflitos 
familiares (SILVA; PADILHA, 2013). 

É importante ressaltar que a escola é 
um campo favorável para aplicar ações 
preventivas para redução/cessação do uso 
abusivo, uma vez que expressa em seu 
cotidiano as desigualdades sociais, e é 
neste ambiente que estão presentes os 
adolescentes e suas famílias (JUNQUEIRA 
et al.; 2013). 

Dentre as medidas de prevenção e 
promoção da saúde, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS, 1997), destaca 
como estratégias na prevenção e 
minimização de comportamentos de risco o 
modelo de Habilidades de Vida, que sugere 
um conjunto de habilidades tais como 
tomada de decisão, resolução de 
problemas, pensamento critico e criativo, 
relacionamentos interpessoais, 
comunicação eficaz, autoconhecimento, 
empatia, saber lidar com emoções e 
enfrentamento de situações estressantes. 

Deste modo o enfermeiro tem papel 
fundamental na identificação do padrão de 
consumo de álcool e outras drogas pelo 
adolescente, por estar presente no 
cotidiano das ações realizadas na atenção 
primária a saúde. Conhecendo sua 
população adstrita é capaz de formular 
ações e estratégias educativas em parceria 
com as escolas, necessárias para prevenção 
e redução dos agravos que permeiam a 
vida desses jovens.  
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OBJETIVO 
Investigar o padrão de consumo de 

álcool e outras drogas em adolescentes de 
uma escola pública de um município do 
Sul de Minas Gerais e desenvolver ações 
estratégicas para a prevenção do consumo 
indevido dessas substâncias.  
 
MÉTODO 
 

Trata-se de um estudo pré e pós 
intervenções realizado com estudantes de 
6º e 7º anos do Ensino Fundamental II de 
uma escola pública do Sul de Minas 
Gerais, desenvolvido no período entre 
fevereiro e junho do ano de 2015. Todos os 
alunos matriculados nessas séries (N:110) 
foram convidados a participar do estudo, e 
a amostra foi composta por 78 deles.  

O estudo foi desenvolvido em três fases: 
Primeira fase, aplicação do Drug Use 
Screening inventory (DUSI), que é uma 
ferramenta autoaplicável que foram 
colocados em envelopes e entregues aos 
alunos no começo das atividades didáticas 
e recolhidos ao final das mesmas, já 
preenchidos. Este avalia os problemas 
relacionados ao uso de álcool e outras 
drogas por adolescentes. Este foi adaptado 
e validado no Brasil por De Micheli e 
Formigoni (2000). O instrumento é auto-
aplicável composto por duas partes a 
primeira parte por uma tabela inicial que 
investiga o consumo de 13 tipos de 
substancias psicoativas e a segunda 
composta por 149 questões, é dividida em 
dez áreas (uso de substancias, 
comportamento, saúde, desordens 
psiquiátricas, competência social, sistema 
familiar, escola, trabalho, relacionamento 
com amigos e lazer/recreação. As respostas 
são dicotômicas e as afirmativas sugerem a 
presença de problemas.  

Na segunda fase do estudo, foram 
desenvolvidas 10 oficinas educativas com 
base no modelo Habilidades de Vida, 
realizadas por meio de encontros 
quinzenais, na própria escola, com duração 
de uma hora. As oficinas foram divididas 
em temas: autoconhecimento, empatia, 

lidar com os sentimentos e emoções, lidar 
com o estresse, pensamento critico, 
comunicação eficaz, habilidade de refletir, 
pensamento criativo, tomada de decisão e 
resolução de problemas.  

Na terceira fase, foi realizada a 
reavaliação do consumo de drogas com 
aplicação do DUSI.  

Para analise estatística dos dados, 
utilizou-se o Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versão 20.0, foram 
utilizados teste exato de Fisher e teste de 
Wilcoxon. Ainda foram calculados a 
densidade absoluta de problemas (DAP), 
que refere a intensidade do problema em 
cada área do DUSI isoladamente. Todos os 
testes foram realizados com 5% de 
significância.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa local (CEP) (CAAE: 
10898813.9.0000.5142). 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO  
 

Dos 78 adolescentes participantes, 
53,8% (42) eram do sexo feminino e 
46,2% (36) do sexo masculino, com idade 
variando entre 10 e 15 anos (media de 
11,4±0,9 anos). Ao investigar o perfil do 
consumo de álcool e outras drogas antes a 
após as intervenções educativas, observou-
se que antes da intervenção 9% (7) 
utilizaram álcool e 12,8% (10) dos 
adolescentes utilizaram algum tipo de 
droga ilícita. Após as intervenções, 
observou-se que 10,3% (8) utilizaram 
álcool e o uso de substâncias psicoativas 
reduziu para 2,6% (2). 

O consumo de álcool e outras drogas 
entre adolescentes é um sério problema 
social, político e de saúde (CARDOSO; 
MALBERGIER, 2014), e demanda 
atenção. Embora a presente investigação, 
tal como outros estudos desta natureza 
(BALBINOT, ALVES, ARAÚJO, 2012) 
mostre baixa adesão ao uso de álcool e 
outras drogas, é possível inferir que, 
muitas vezes o adolescente tem receio em 
assumir o consumo, o que reforça mais a 
necessidade de investigar e intervir, uma 
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vez que a média de idade tem sido cada 
vez mais precoce, como é observado neste 
estudo, em que foi encontrado o consumo 
em crianças de 11 anos, fase de intensas 
mudanças biopsicossociais.  

No que concerne ao sexo, antes das 
intervenções e após as intervenções 
educativas, observou-se que não constituiu 
fator determinante para o consumo de 
álcool e outras drogas, uma vez que 
indivíduos do sexo feminino e masculino 
utilizaram tais substancias na mesma 
proporção, em que p-valor apresentou 
respectivamente p=0,528 e p=0,187 antes e 
após intervenções. Tal dado está em 
consonância com estudo de Dallos e 
Martins (2011), em que adolescentes de 
ambos os sexos utilizam substâncias 
psicoativas na mesma proporção. No 
entanto, é evidenciado que a ação 
psicoativa do álcool é diferenciada entre os 
sexos, sendo as mulheres mais vulneráveis 
aos efeitos deletérios desta substância 
(ALMEIDA; PASA; SCHEFFER, 2009).  

A tabela 1 apresenta os tipos de drogas 
utilizadas pelos estudantes antes e após a 
aplicação das oficinas baseadas no modelo 
Habilidades de Vida.  
 
Tabela 1 - Tipo de drogas* usadas pelos 
adolescentes no pré e pós-intervenção. 
Minas Gerais, Brasil. 2015. (n =78) 

Tipo de drogas Pré Pós 
f % f % 

Álcool 7 9 8 10,3 
Maconha 1 1,3 1 1,3 
Tabaco 1 1,3 - - 
Anabolizantes 1 1,3 - - 
Tranquilizantes 1 1,3 - - 
Inalantes/Solventes 2 2,6 - - 
Cocaína/Crack - - - - 
Opiáceos (morfina, 
heroína e outros) 1 1,3 - - 

Alucinógenos 2 2,6 - - 
Anfetaminas/ 
estimulantes - - 1 1,3 

Fenilciclidina 1 1,3 - - 
*Consumo de mais de um tipo de 
droga/sujeito 
 

Neste estudo, o álcool foi a substância 
mais utilizada entre os adolescentes, o que 
é um sério problemas em decorrência da 
facilidade de aquisição do mesmo pelo 
adolescente. Ainda mais que o álcool 
provoca alterações na arquitetura cerebral 
dos adolescentes, influenciando seu 
desenvolvimento cognitivo, emocional e 
social (TAPERT et al., 2004). 

Para avaliar a efetividade das oficinas 
educativas baseadas no modelo de 
Habilidades de Vida, investigou-se a 
intensidade de problemas em cada área do 
DUSI, por meio das densidades absolutas 
de problemas (DAP). De acordo com o 
teste de Wilcoxon, as intervenções 
utilizadas mostraram-se eficazes na 
redução dos DAP em várias áreas da vida 
do adolescente, conforme apresenta os 
valores de p: uso de outras substancias 
(p=0,031), desordens psiquiátricas 
(p=0,005), competência social (p=0,008), 
sistema familiar (p=0,000), escola 
(p=0,003) e trabalho (p=0,013). 

A utilização das oficinas de 
Habilidades de Vida proporciona aos 
adolescentes a troca de experiências, a 
reflexão e a discussão de diversos temas, 
que amplia a probabilidade de novas 
atitudes por meio de técnicas grupais que 
permitem novas vivencias, favorecendo o 
autoconhecimento, a compreensão do outro 
e o exercício da escuta (MINTO, E. C. et 
al.; 2006). 
 
CONCLUSÃO 
 

Os resultados apontam indicadores 
que podem subsidiar medidas preventivas e 
de redução do comportamento de risco 
junto aos adolescentes, principalmente, 
para aqueles que vivenciam problemas em 
diferentes áreas da vida em decorrência do 
uso de substâncias psicoativas.  

O modelo Habilidade de vida 
demonstrou ser eficaz para redução dos 
problemas das diversas áreas na vida do 
adolescente. 
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Resumo 
O presente artigo apresenta a 

perspectiva da equipe de enfermagem de 
um hospital escola sobre a Acreditação 
Hospitalar, utilizando-se do método de 
estudo exploratório-descritivo, com 
abordagem quantitativa, pelo 
preenchimento de um questionário pelos 
enfermeiros no período de maio a 
novembro de 2014 em um Hospital Escola. 

 
Introdução 
A preocupação com a qualidade, 

presente na saúde desde Hipócrates, torna-
se mais intensa no século XX. Expressivas 
considerações foram tecidas por um 
pesquisador, em 1998, a respeito dos 
diferentes modelos de qualidade que 
explicitam as peculiaridades da 
transposição da qualidade para a área de 
saúde. (MANZO, B. F; BRITO, M. J. M; 
CORREA, A. R, 2012) 

O conceito de qualidade tem sido 
discutido sob perspectivas diversas, e, por 
conseguinte, evoluído com o passar dos 
tempos. Destacam-se quatro principais 
perspectivas: qualidade como pressuposto 
de excelência, qualidade como 
conformidade às especificações, qualidade 

como adequação ao uso e, qualidade como 
valor para o preço. Cada uma dessas 
definições traz consigo suas implicações 
relacionadas ao que se entendem por 
qualidade. (ROTHBARTH, S, 2011) 

A Acreditação Hospitalar configura-
se como uma metodologia desenvolvida 
para apreciar a qualidade da assistência 
oferecida em todos os serviços de um 
hospital. Tem como base a avaliação dos 
padrões de referência desejáveis, 
construídos por peritos da área e 
previamente divulgados, e nos indicadores 
ou instrumento que o avaliador emprega 
para constatar os padrões que estão sendo 
analisados. (MANZO, B. F; BRITO, M. J. 
M; CORREA, A. R, 2012) 

A acreditação hospitalar no Brasil, de 
acordo com a Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), tem seus primeiros 
exemplos na década de 1990, nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio 
Grande do Sul. Estas iniciativas foram 
decisivas para a sistematização de 
processos de acompanhamento e avaliação, 
gerando o primeiro Manual Brasileiro de 
Acreditação Hospitalar. (EMÍDIO, L. F. et 
al, 2013) 

A ONA tem por objetivo a 
implantação e implementação de um 
processo de melhoria da assistência à 
saúde que, consequentemente, estimulará 
os serviços a conquistarem padrões mais 
elevados de qualidade. Estabelece o 
planejamento, padronização, análise e 
melhoria contínua dos processos e 
resultados. (MAZIERO, V.G; SPIRI, W. 
C, 2013) 

Os padrões exigidos e verificados na 
avaliação são divididos por níveis 1, 2 e 3, 
com seus princípios norteadores e por 
padrões, sendo que cada padrão representa 
uma definição e uma lista de verificação 
que permite a identificação da sua 
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necessidade e a concordância com o 
padrão estabelecido: 

Nível 1: Atende aos requisitos 
formais, técnicos e de estrutura para a sua 
atividade conforme legislação 
correspondente; identifica riscos 
específicos e os gerencia com foco na 
segurança. Princípio: Segurança. Nível 2: 
Gerencia os processos e suas interações 
sistemicamente; estabelece sistemática de 
medição e avaliação dos processos; possui 
programa de educação e treinamento 
continuado, voltado para a melhoria de 
processos. Princípio: Organização 
(Processos). Nível 3: Utiliza perspectivas 
de medição organizacional, alinhadas às 
estratégias e correlacionadas aos 
indicadores de desempenho dos processos; 
dispõe de sistemática de comparações com 
referenciais externos pertinentes, bem 
como evidências de tendência favorável 
para indicadores; apresenta inovações e 
melhorias implementadas, decorrentes do 
processo de análise-crítica. Princípio: 
Excelência na Gestão (Resultados). 
(MANZO, B. F; BRITO, M. J. M; 
CORREA, A. R, 2012) 

Na primeira etapa em busca da 
certificação, a organização de saúde decide 
livremente ser acreditada, e escolhe a 
instituição acreditadora que executará o 
processo de acreditação. Na segunda a 
instituição deve seguir o manual de 
Avaliação, onde constam os padrões de 
qualidade de estrutura, processo e 
resultados, procurando indicadores destes 
padrões que reflitam a qualidade do 
serviço prestado classificados em três 
níveis. A terceira etapa se refere à 
verificação externa, de uma equipe de 
avaliadores, sem vínculo com a 
organização, que procede a análise da 
intuição acreditadora. E finalmente, a 
quarta etapa, onde a instituição 
acreditadora efetua o processo de 
acreditação. O resultado oferece maior 
credibilidade junto aos usuários, pagadores 
de serviços e públicos em geral. De 
maneira geral, os sistemas de acreditação 
tendem a seguir um processo comum de 

operações que compreendem a solicitação 
da organização interessada, visita dos 
avaliadores e decisão da instituição 
acreditadora (KOBAYASHI, 2010). 

A enfermagem é essencial no 
programa de qualidade e no alcance de 
metas, visto que atualmente representa a 
maior força de trabalho dentro da 
instituição e pela atuação direta com 
clientes internos e externos, e também por 
interagir com a equipe multiprofissional 
em âmbito hospitalar. (MANZO, B. F; 
BRITO, M. J. M; CORREA, A. R, 2012) 

A segurança de trabalhar em uma 
instituição acreditada, o fortalecimento das 
relações entre os profissionais, o 
sentimento de orgulho e entusiasmo, as 
trocas de experiências, o crescimento 
pessoal e consequentemente do currículo 
são uns dos pontos positivos, que são 
ressaltados pelos profissionais de 
enfermagem sobre o processo de 
acreditação. Enquanto os aspectos 
negativos estão ligados ao estresse pela 
alta cobrança, acompanhados pelo 
sentimento de desvalorização e dificuldade 
de interação com a equipe 
multiprofissional (MANZO, B. F; BRITO, 
M. J. M; CORREA, A. R, 2012) 

 
Objetivos 
Conhecer e analisar a percepção do 

processo de Acreditação no cotidiano dos 
enfermeiros de um hospital escola. 

 
Método 
Tipo de estudo 
Trata-se de um estudo exploratório-

descritivo, com abordagem quantitativa. 
Os sujeitos participantes são os 
enfermeiros do hospital, excluindo-se os 
que estiveram em períodos de férias, 
folgas, afastamento médico e experiência, 
durante o período de coleta de dados. 

Aspectos Éticos Legais 
O projeto foi submetido ao Comitê 

de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas. A participação dos profissionais 
na pesquisa foi realizada mediante a 
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assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, conforme solicitação 
da Resolução 466/2012 do Conselho 
Nacional de Saúde para Pesquisa com 
Seres Humanos, aprovado como processo 
nº 396.169. O anonimato dos sujeitos da 
pesquisa foi garantido, pois os 
questionários foram enumerados, sem 
inclusão dos nomes. 

O Local de Estudo 
O local do estudo foi em um hospital 

escola, localizado no interior do Estado de 
São Paulo, acreditado nível 2. A 
coleta de dados ocorreu nos meses de maio 
a novembro de 2014, por meio de um 
questionário que foi aplicado pela 
pesquisadora aos enfermeiros, juntamente 
com um folheto explicativo e o termo de 
consentimento livre e esclarecido. Os 
sujeitos da pesquisa preenchiam o 
questionário e o devolviam após o 
preenchimento ou entregavam 
posteriormente, para o enfermeiro 
responsável, em um período de 15 dias. 

Instrumento de Coleta de Dados 
O instrumento de coleta de dados foi 

composto de duas partes; a primeira parte 
orientada para os dados de caracterização 
dos participantes e a segunda parte 
composta por um instrumento de medida 
escalar com 24 afirmações declaratórias 
que expressam a opinião sobre o processo 
de acreditação hospitalar, identificando 
posições favoráveis ou desfavoráveis. No 
presente estudo utilizou-se a escala de 
Likert, em que os participantes da pesquisa 
foram convidados a indicar o grau em que 
concordam ou discordam da opinião a cada 
item ou produto pela afirmação. Neste 
estudo foi elaborada com cinco graus, 
apresentando a seguinte configuração: 
Concordo totalmente, concordo 
parcialmente, nem concordo nem discordo, 
discordo parcialmente, discordo 
totalmente. As 24 proposições da escala de 
Likert foram constituídas pela tríade do 
modelo Donabediano que envolve os 
componentes de estrutura, processo e 
resultados. 

Organização e Análise dos Dados 

Os dados coletados foram 
armazenados em planilha eletrônica 
Excel® para o processamento. Foram 
utilizados para a análise, recursos de 
computação por meio do processamento no 
sistema Microsoft®Excel e 
StatisticPackage for Social Sciences 
(SPSS®), ambos em ambiente Windows. 
O tratamento dos dados foi realizado por 
meio de estatística descritiva e pelo 
emprego do teste Alfa de Cronbach. Os 
resultados estão apresentados por meio de 
figuras tratados estatisticamente. 

 
Resultados e Discussão 
Os resultados e discussão 

apresentam-se da seguinte forma: 
confiabilidade do instrumento, 
caracterização dos sujeitos da pesquisa, 
análise da percepção dos enfermeiros sobre 
acreditação hospitalar, frequência das 
respostas e escore de favorabilidade nas 
dimensões de estrutura, de processo e de 
resultado. 

Confiabilidade do Instrumento 
Foram realizados dois momentos 

para a validação do instrumento de coleta 
de dados. Primeiro, o instrumento foi 
enviado para seis especialistas no assunto, 
sendo três enfermeiras que trabalham no 
serviço de qualidade do hospital onde se 
realizou a pesquisa e três docentes 
pesquisadoras, com experiência e 
publicação sobre o assunto. No segundo 
momento, recorreu-se ao emprego do teste 
de Alfa de Cronbach que indica o grau de 
confiabilidade do instrumento. Neste 
estudo obteve-se o valor de 0,8195 que 
significa medir 81,95% do processo real, 
considerado um valor confiável. Ressalta-
se que o alfa pode variar de 0-1, e quanto 
mais próximo de um, maior a 
confiabilidade do instrumento. 

Caracterização do sujeito da 
pesquisa 

Os enfermeiros entrevistados 
caracterizam-se pela faixa etária entre 26 e 
30 anos, sendo o mais jovem com 21 anos; 
cerca de 50,46% tem até 5 anos de 
formação e 58,71% está na instituição há 
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cinco anos e apenas 7,34% tem entre 16 e 
20 anos de instituição. O sexo é 
predominantemente feminino (88,07%) e o 
período noturno é o que concentra a maior 
parte de funcionários. 

Análise da Percepção da Equipe de 
Enfermagem 

De acordo com a equipe, a estrutura 
é adequada para o processo. Embora a 
maioria desconheça o conceito, 86,2% 
afirma ter recebido orientações. Para 
92,6% há motivação pelo supervisor, 
mesmo reconhecendo que é insuficiente o 
número de profissionais para implementar, 
porém com pouco que existe para isto, 
77% consegue ter clareza acerca do tema. 
Dos 109 entrevistados, 91 são ativos no 
processo e apoiam (87,1%) para melhorar a 
assistência prestada, porém sintam 
interferência em sua atuação. A maioria 
sente a enfermagem como a mais 
sobrecarregada para o processo (64,2%); 
55, 9% desconhecem os itens a serem 
avaliados e 95,4% concordam que são 
inadequados. Há uma concordância 
significativa (89,1%) de que a Acreditação 
traz melhorias alterando a assistência 
prestada. As estratégias para 
implementação são conhecidas para 
89,1%. A direção incentiva, para 79,82%, a 
participação no processo, resultando na 
satisfação de trabalhar em um hospital 
acreditado como relataram 104 (95,42%) 
dos sujeitos. 

 
Conclusão 
Os resultados demonstram que a 

Acreditação tem grande influência para os 
enfermeiros entrevistados, uma vez que 
estes demonstraram satisfeitos em fazer 
parte de um hospital acreditado, e percebe-
se que os enfermeiros estão envolvidos no 
processo e acreditam que os resultados do 
modelo de gestão da qualidade refletem 
significativamente em melhorias na 
assistência de enfermagem de uma 
instituição hospitalar beneficiando tanto os 
funcionários quanto a população em 
atendimento, visando sempre a segurança 
do paciente. 
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RESUMO 
 
Trata-se de um relato de experiência 

sobre atividade realizada em um comércio 
popular na cidade de Uberaba onde foram 
realizadas atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde. A aferição de 
pressão arterial e teste de glicemia foram 
realizadas com o intuito de comunicar 
estrategicamente alguns temas de saúde, tais 
como, hipertensão, diabetes, obesidade, 
saúde do homem e tabagismo. A população 
alvo da atividade se mostrou bem mais 
interessada nas atividades práticas, mas com 
satisfatória participação e interação com os 
alunos nas orientações de saúde.  

  
1. INTRODUÇÃO 

 
A enfermagem consiste em um misto de 

ciência e arte que tem como pilar 
profissional o cuidado humano. O cuidado 
de enfermagem vai além da visão 
reducionista de assistência ao doente (ou à 
doença), uma vez que tem como foco a 
saúde sob uma perspectiva holística. Neste 
sentido, é importante ressaltar que a 
promoção da saúde e educação em saúde 
encontram-se intimamente vinculadas e 
promovem a qualidade de vida no cotidiano 
das pessoas[1]. É incontestável o papel do 
enfermeiro como educador em saúde, seja 
na sua versão individual ou coletiva.  

As ações de educação em saúde 
destacam-se como estratégia articulada entre 
a concepção da realidade do contexto de 
saúde e a busca de possibilidades de atitudes 
geradoras de mudanças a partir de cada 
profissional de saúde, do trabalho em equipe 
e dos diversos serviços que buscam uma 
transformação no quadro da saúde da 
população [2]. De acordo com o princípio 
da integralidade, a abordagem do 
profissional de saúde não deve se restringir 
à assistência curativa, necessita-se também 
direcionar fatores de risco à saúde e, por 
conseguinte, a execução de ações 
preventivas, a exemplo das práticas 
educativas de saúde [3].  

Segundo a OMS, a educação em saúde é 
entendida como uma combinação de ações e 
experiências de aprendizado planejado com 
o intuito de habilitar as pessoas a obterem 
controle sobre fatores determinantes e 
comportamentos de saúde. 

A educação em saúde se tornou a 
principal ferramenta do Sistema Único de 
Saúde para promoção da saúde e prevenção 
de doenças. Quando a população é orientada 
para realizar ações para uma melhor 
qualidade de vida, sua manutenção da saúde 
se torna mais eficaz e, consequentemente, 
consegue transformar os hábitos de todos a 
sua volta, tornando-se assim 
multiplicadores. Um local de acesso público 
com grande fluxo de pessoas torna-se viável 
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para realizar educação em saúde de forma 
rápida e efetiva. 

 
2. OBJETIVO 

Relatar a experiência dos acadêmicos do 
Programa de Educação Tutorial – 
Enfermagem na realização de uma atividade 
de educação em saúde em um comércio 
popular.  

 
3. METODOLOGIA 

 
Trata-se de um relato de experiência das 

atividades que foram realizadas com a 
população que frequenta a feira da Abadia 
na Cidade de Uberaba. Esta atividade foi 
dividida em três domingos, das 7h às 11h. 
Os temas abordados foram: hipertensão, 
diabetes, obesidade, saúde do homem e 
tabagismo. Os recursos utilizados 
consistiam em: panfletos, aferição de 
pressão arterial (P.A.), teste de glicemia 
capilar (GTX) e orientações verbais. 
      No primeiro domingo, os temas foram: 
hipertensão, diabetes e obesidade, 
procedendo-se a aferição de PA e realização 
do GTX. Quanto à temática do segundo 
domingo, foram abordadas a hipertensão e a 
saúde do homem, realizou-se aferição de PA 
e entrega de informativos. No último 
domingo, foram trabalhados tabagismo e 
hipertensão, as ações práticas foram aferição 
de P.A e entrega de informativos. 
 

4. RESULTADO 
 
Os objetivos foram alcançados, pois a 

população se mostrou bastante interessada 
nas ações práticas, como aferição de PA e 
GTX. Embora com maior dificuldade, 
devido à falta de tempo da população, as 
orientações verbais foram realizadas e se 
mostraram como um cenário favorável para 
ampliação dos saberes dos alunos. A partir 
da distribuição de panfletos, que atingiu 
grande parte dos usuários, estimulou-se 

estes a serem agentes multiplicadores de 
saberes. É importante ressaltar que a 
realização dessa atividade trouxe uma 
grande experiência para os petianos, por 
exemplo, de como lidar com o púbico e 
abordá-lo. As atividades práticas foram 
capazes de criar uma boa relação 
interpessoal dos petianos com a população 
contribuindo para a troca de saberes. 

 
5. CONCLUSÃO 

Podemos concluir, a partir desta 
experiência, a grande importância de ações 
de educação em saúde, tanto a através de 
ações teóricas quanto de ações práticas com 
a população. Diante disso, torna-se 
necessário a utilização, cada vez mais 
qualificada, de estratégias baseadas em 
metodologias ativas que despertem o 
interesse do público alvo.  
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Resumo 
O distrito de Antônio Pereira, pertencente ao município de Ouro Preto (MG), possui 

significativas riquezas ambientais, algumas economicamente valoradas (minerais) e outras 
não valoradas (paisagens naturais, grutas, cachoeiras). Por outro lado, o distrito enfrenta 
problemas na infraestrutura urbana, no sistema de saneamento básico e carências nos sistemas 
públicos de saúde e educação, que têm trazido desconforto a população. Este trabalho 
levantou dados sobre a percepção da população local acerca da insatisfação da situação 
ambiental do distrito. Foram realizadas 178 entrevistas com moradores por meio de 
questionários. Constatou-se que, no tocante às questões gerais de meio ambiente, houve 
reconhecimento das riquezas ambientais existentes no distrito, sendo as mais indicadas o 
minério de ferro, as cachoeiras e o “antigo garimpo”. No que diz respeito à mineração, os 
principais impactos negativos apontados foram a poluição do ar, o desmatamento e a restrição 
ao acesso as cachoeiras; já os positivos dizem respeito à geração de empregos, ao apoio a 
projetos e programas sociais na comunidade e à geração de renda. Entre outros aspectos 
importantes revelados, em se tratando de saneamento básico, observou-se que a maioria das 
residências lança o esgoto doméstico na rede coletora, embora existam locais onde ocorre o 
despejo a céu aberto. Por fim, 88,2% dos entrevistados disseram gostar de morar no distrito, 
mesmo diante dos problemas apontados por eles. Analisadas as entrevistas viu-se a 
necessidade de que sejam realizados novos estudos sobre as temáticas apontadas no presente 
trabalho e em outras áreas do conhecimento, tais como saúde e educação. 

 
Palavras-chave: percepção ambiental, saneamento básico, riquezas ambientais. 
 
1. Introdução 
A percepção ambiental, assim 

como a preocupação do homem com 
questões vinculadas ao meio ambiente, é 
um tema relativamente recente. De 
maneira generalizada, a percepção 
ambiental pode ser entendida como a 
maneira com que o ser humano 
compreende os estímulos externos 
oriundos do meio ambiente e reage a eles. 

Em um primeiro momento, o 
presente estudo buscou investigar as bases 
teóricas da percepção ambiental e o 
contexto histórico-ambiental no qual a 
população do distrito de Antônio Pereira, 
pertencente ao município de Ouro Preto – 
MG está inserida. Em um segundo 
momento, buscou-se analisar a percepção 

ambiental dos moradores do distrito, no 
tocante às questões de saneamento básico, 
riquezas ambientais e conhecimentos 
gerais sobre o meio ambiente natural e 
construído. 

2. Objetivo Geral 
Conhecer a percepção dos 

habitantes de Antônio Pereira (Ouro 
Preto/MG) sobre as questões gerais de 
meio ambiente e sobre as riquezas 
ambientais presentes no distrito.  

3. Metodologia 
Para o desenvolvimento das 

atividades de percepção ambiental, foi 
construído – e previamente testado – um 
formulário estruturado composto por 
variáveis socioeconômicas e ambientais, 
que buscou avaliar o sentimento de uma 
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amostra da comunidade com relação ao 
meio ambiente, riquezas ambientais e 
saneamento local. 

Foi considerada apenas a população 
residente no distrito de Antônio Pereira. 
Para o cálculo do tamanho da amostra, 
utilizou-se a metodologia proposta por Gil 
(2006), que pode ser aplicada em 
populações estatisticamente finitas (abaixo 
de 100.000 habitantes). 

Para a coleta de dados, foram 
distribuídos 178 questionários de forma 
aleatória, segundo a metodologia sugerida 
pelo Núcleo de Estudos Aplicados e Sócio-
Políticos Comparados da Universidade 
Federal de Ouro Preto (NEASPOC-
UFOP). 

A região do distrito é popularmente 
dividida em Vila Samarco e num setor 
chamado Pereira, que representa a parte 
mais antiga do distrito. Dessa forma, os 
questionários foram aplicados de maneira 
proporcional à quantidade de imóveis 
construídos em cada uma das localidades, 
porém, analisados de maneira conjunta, já 
que o objetivo da pesquisa é analisar a 
percepção ambiental do distrito como um 
todo. Os dados obtidos foram compactados 
em planilhas do Microsoft Excel 2013 para 
serem realizadas as análises necessárias.  

4. Resultados e discussões  
4.1 Perfil socioeconômico da 

amostra 
Dos 178 entrevistados, 38,2% 

possuíam ensino médio completo, a 
maioria era do sexo feminino (61,8%) e 
possuía mais de 50 anos (28,7%). 
Constatou-se ainda que 52,8% da amostra 
era economicamente ativa e a maior parte 
dela possuía renda inferior a dois salários 
mínimos (56,2%). 

4.2 A percepção dos entrevistados 
levando em consideração o meio 
ambiente – o construído e o natural 

Foi solicitado aos entrevistados que 
enumerassem, em ordem de prioridade, 
quais eram os cinco maiores problemas de 
Antônio Pereira. 

O ranking dos principais problemas 
do distrito apresentou os seguintes dados: 

em primeiro e em segundo lugares com 
33,1% e 23,6% da amostra, 
respectivamente, acreditam que o maior 
problema do distrito, é a saúde; em terceiro 
lugar, ficou a educação (17,4%); em 
quarto, a atuação dos políticos (20,2%) e, 
em quinto lugar, o meio ambiente (15,2%). 

4.3 Percepção específica: os três 
principais problemas ambientais de 
Antônio Pereira 

Para 22,6% dos entrevistados, o 
maior problema ambiental do distrito são 
as queimadas, seguidas por poluição dos 
rios e outras fontes de água doce (19,2%) e 
a ausência de saneamento básico (15,3%). 
O período das entrevistas ocorreu ao final 
de um longo período de grande estiagem 
no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, o 
que pode ter influenciado nas respostas dos 
entrevistados sobre os principais 
problemas ambientais do distrito. 

4.4 Atribuição de 
responsabilidades sobre os problemas 
ambientais no distrito de Antônio 
Pereira 

Para 41,6% dos entrevistados, os 
problemas ambientais do distrito de 
Antônio Pereira são de responsabilidade de 
cada um dos indivíduos que ali moram. A 
segunda indicação que merece atenção é 
que 30,9% dos entrevistados acreditam que 
a responsabilidade pelos problemas 
ambientais do distrito deve ser atribuída às 
grandes mineradoras locais. Já a terceira 
opção mais indicada foi a prefeitura de 
Ouro Preto. Para 15,7% dos entrevistados, 
os problemas de meio ambiente do distrito 
existem, sobretudo, porque a prefeitura 
ouropretana não oferece a devida atenção 
para as questões ambientais de Antônio 
Pereira.  

Em seguida, foi solicitado que o 
entrevistado indicasse a quem compete a 
responsabilidade por solucionar os 
problemas de Antônio Pereira. De acordo 
com a maioria (59,0%), o principal 
responsável por solucionar os problemas 
ambientais de Antônio Pereira é a 
Prefeitura de Ouro Preto, ao passo que 
18,0% acreditam que tal responsabilidade 
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compete aos próprios moradores do distrito 
e 6,7% acreditam que os problemas 
ambientais do distrito devem ser 
solucionados pelas mineradoras existentes 
no local. 
            Foi investigado se, em Antônio 
Pereira, existia alguma organização voltada 
para a defesa do meio ambiente e se esta 
era atuante. A maioria dos entrevistados 
(76,4%) não soube dizer se existe alguma 
associação voltada para a defesa do meio 
ambiente, enquanto 23,6% afirmaram que 
não existe nenhuma associação desse tipo 
em Antônio Pereira.  

4.5 Avaliação dos entrevistados 
sobre a atuação de órgãos, grupos e 
entidades em prol do meio ambiente 

Para 33,1% dos entrevistados, a 
prefeitura de Ouro Preto tem uma péssima 
atuação no que diz respeito à defesa do 
meio ambiente em Antônio Pereira.  
Quanto à atuação da comunidade, 31,5% 
da amostra classificou esse atributo como 
regular. Em relação à esfera federal, 25,8% 
dos entrevistados classificaram a atuação 
do governo federal na defesa do meio 
ambiente de Antônio Pereira como 
péssima, enquanto 25,8% não souberam 
responder. 
4.6 Alternativas para a solução dos 
problemas ambientais de Antônio 
Pereira 

A alternativa mais indicada pelos 
entrevistados para melhorar a situação 
ambiental de Antônio Pereira foi mobilizar 
a população do distrito (34,8%). Nesse 
sentido, 16,3% dos entrevistados indicaram 
que fazer manifestações públicas seria a 
melhor alternativa para reparar os 
problemas ambientais do distrito. 

4.7 A disposição de contribuir 
financeiramente visando melhorar a 
qualidade da infraestrutura do distrito 

Constatou-se que 29,8% da amostra 
alegou que a arrecadação de tributos e 
outras receitas municipais realizada pela 
prefeitura de Ouro Preto deveria ser 
suficiente para cobrir os investimentos e a 
qualidade dos serviços prestados, uma vez 
que, além dos tributos convencionais 

arrecadados por qualquer prefeitura, Ouro 
Preto ainda usufrui dos impostos e 
compensações gerados pela mineração 
local, sobretudo pela mineração de ferro lá 
instalada. 

4.8 Riquezas ambientais locais e 
os impactos das grandes mineradoras no 
distrito de Antônio Pereira 

 Constatou-se que 82,0% dos 
entrevistados reconhecem que existe 
alguma riqueza ambiental no distrito de 
Antônio Pereira. A principal riqueza 
ambiental (minérios) reconhecida por eles 
foi o minério de ferro (28,1%), mas o dado 
que chamou atenção foi que 27,0% 
consideram as cachoeiras como uma 
riqueza ambiental cujo acesso, segundo 
eles próprios, vem sendo intensamente 
restringido pelas mineradoras, o que acaba 
por inviabilizar o acesso às poucas opções 
de lazer que o distrito oferece.Por outro 
lado, 23,6% consideram o antigo garimpo 
local como uma “riqueza ambiental do 
distrito”, tendo em vista a existência de 
pedras preciosas na região, sobretudo o 
topázio imperial, gema rara, atualmente 
encontrada em escala comercial apenas em 
Ouro Preto (MG).  

 No cômputo geral, 42,1% da 
amostra estudada acredita que as 
mineradoras locais trazem impactos 
negativos e positivos.  Para a maioria 
(56,7%) dos entrevistados, a poluição 
causada pela presença de material 
particulado no ar é o principal impacto 
negativo que a mineração traz para 
Antônio Pereira, tendo em vista a 
proximidade da Barragem de rejeitos do 
Doutor à comunidade local. Os 
entrevistados também apontaram outros 
impactos negativos, tais como: 
desmatamento (16,3%), restrição ao acesso 
a cachoeiras (10,1%), degradação do meio 
ambiente (6,7%), dentre outros. Por outro 
lado, 7,3% dos entrevistados afirmaram 
que a mineração local não gera nenhum 
impacto negativo.  

4.9 Meio ambiente versus 
desenvolvimento econômico: a 
percepção dos entrevistados 
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Solicitou-se a opinião dos 
entrevistados em relação à seguinte 
afirmativa: “O conforto que o progresso 
traz para as pessoas é mais importante do 
que preservar a natureza.” (BRASIL, 2012 
p. 32).A maioria deles (78,7%) discordou 
dessa afirmativa; em outras palavras a 
maior parte da amostra pesquisada não está 
disposta a conviver com mais poluição 
mesmo que isso traga mais oportunidades 
de emprego. Tal fato confirma que a 
percepção dos entrevistados de Antônio 
Pereira é favorável à preservação do meio 
ambiente. 11,8% concordaram com a 
afirmativa, 7,9% não se posicionaram e 
1,7% não souberam responder a questão. 

4.10 A percepção ambiental a 
respeito das questões de saneamento 
básico no distrito – Sistema de 
abastecimento de água em Antônio 
Pereira 

Quase 100% dos entrevistados 
(99,4%) afirmaram que o sistema de 
abastecimento de água nas casas de 
Antônio Pereira é proveniente da rede de 
abastecimento geral de distribuição. 
Entretanto, na Vila Samarco, todos os 
entrevistados afirmaram que usufruem da 
rede geral de distribuição, que ainda é de 
controle da Samarco S.A. (a Vila Samarco 
corresponde a 26,6% da amostra total), ao 
passo que, no Pereira, somente 0,6% dos 
entrevistados afirmou que utiliza água de 
mina (sem proteção) como fonte de 
abastecimento doméstico. 

4.11 Destino dos dejetos humanos 
A maioria dos entrevistados 

(84,3%) reconhece que o esgoto doméstico 
de Antônio Pereira é coletado pela rede 
pública. No caso da Vila Samarco, todos os 
entrevistados informaram que o esgoto 
doméstico é coletado pela rede construída 
pela empresa e sabem que esse esgoto 
possui tratamento em uma lagoa 
popularmente conhecida como Lagoa do 
Jacaré. 

4.12 Manejo de resíduos sólidos 
domésticos 

Quase a totalidade dos 
entrevistados (98,9%) afirmou que os 

resíduos sólidos gerados em seus 
domicílios são coletados pela prefeitura 
municipal de Ouro Preto, demonstrando 
conhecimento básico sobre a importância 
de dar a destinação adequada ao lixo 
doméstico. 

4.13 A importância de cuidar do 
meio ambiente segundo a percepção dos 
entrevistados 

Para 100% dos entrevistados, é 
importante cuidar do meio ambiente, 
principalmente quando se trata de 
qualidade de vida associada a um futuro 
melhor (43,3%) ou até mesmo por uma 
questão de sobrevivência (29,8%). 

5. Conclusão 
No que diz respeito às questões 

gerais sobre meio ambiente do distrito de 
Antônio Pereira (Ouro Preto/MG), o 
estudo identificou a existência de 
problemas, atribuiu responsabilidades bem 
como apresentou disposição por parte dos 
entrevistados em realizar ações em prol do 
meio ambiente. É importante ressaltar que 
o presente trabalho mostrou apenas alguns 
dos problemas enfrentados pelo distrito de 
Antônio Pereira. Além disso, percebeu-se a 
necessidade de se desenvolverem estudos 
que aprofundem os temas abordados nessa 
pesquisa, bem como a necessidade de que 
se desenvolvam estudos em outras áreas do 
conhecimento, que retratem a realidade do 
distrito e que sirvam de suporte para a 
comunidade e autoridades políticas locais 
enfrentarem as demandas de forma 
concreta e definitiva. 
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RESUMO 
 
Neste trabalho é apresentado uma 

metodologia de ensino e aprendizagem na 
área de engenharia, automação e 
instrumentação, além de proporcionar o 
aprimoramento de habilidades essenciais 
para o novo profissional. O estudo teve como 
foco a construção de um alimentador de 
animais domésticos, cujo funcionamento e 
eficácia é mostrado num estudo prático 
contido neste trabalho.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O laço efetivo existente entre o homem e 

os animais é a principal motivação que 
permite que famílias de todas as classes 
sociais adquirirem animais de estimação em 
suas residências. Há, no contexto 
contemporâneo, segundo Faraco e Seminotti 
(2004, p.58), “organizações sociais que são 
produtos da interação homem-animal 
compondo grupos multiespécies. Entre esses 
se encontram grupos familiares, que, em 
alguns casos, nos sugerem a revisão da 
própria concepção de família. São casos em 
que o animal é considerado membro da 
família, e noutros, inclusive, um substituto de 
filhos e outros familiares que têm suas 
ausências preenchidas por animais de 
estimação”  

Existem muitos estudos que afirmam que 
o animal de estimação participa ativamente 
no tratamento de diversas doenças e no bem 
estar de quem convive próximo a eles. 
Segundo Raina et al. (1999), a convivência 
com esses animais trazem mudanças na 

saúde física ou psicológica de idosos, 
aumentando levemente os níveis de atividade 
da vida diária de pessoas idosas. Dessa 
forma, é nítida a importância do animal de 
estimação na vida do ser humano, permitindo 
assim, por parte de seus donos, constantes 
investimentos nesses animais, estando 
sempre à procura do que há de melhor no 
mercado que possa facilitar tanto a sua vida, 
quanto a do seu animal.  

De acordo com Moura et al. (2011), 
estima-se que existam mais de 40 mil pet 
shops no Brasil, sendo este o segundo país no 
ranking mundial dos maiores produtores de 
alimentos para pets. Assim, o faturamento 
anual desse mercado no país é de 
aproximadamente 3 bilhões de dólares. 
Mostrando assim o crescimento no mercado 
destinado aos animais domésticos. 

A motivação inicial de desenvolvimento 
de um alimentador de animais domésticos foi 
de oferecer maior comodidade e conforto 
para o homem e seus animais. Além disso, é 
um projeto multidisciplinar e que 
proporciona aprender de forma prática 
muitos conceitos presentes na área de 
engenharia elétrica, indispensáveis para uma 
formação profissional de excelência. Como 
resultado final, pode-se aplicar o alimentador 
para se monitorar e controlar o acionamento 
de liberação de ração para o animal 
doméstico a distância, enquanto que seu dono 
esteja exercendo outras atividades, através de 
uma página html acessada por um 
computador ou smartphone que esteja 
conectado à rede wifi do um roteador.  
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2. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a 
qualificação profissional do petiano, 
oferecendo-lhe condições de reflexão, 
compreensão, aprimoramento de habilidades 
e conhecimentos técnicos. Levando em 
consideração a importância do trabalho em 
equipe e a integração com os demais alunos 
da graduação. Além disso, utilizar os 
princípios da engenharia elétrica, 
apresentando uma aplicação em automação. 
A utilização da plataforma Arduino e de um 
modulo ethernet, permite uma comunição de 
baixo custo e bastante efetiva no sistema de 
monitoramento e controle à distância. Por 
fim, desenvolver um alimentador de animais 
domésticos utilizando um motor e seu 
circuito de acionamento, o sensor 
ultrassônico HC-SR04, uma rosca sem fim e 
um reservatório de ração. 

3. METODOLOGIA 
 
O funcionamento do alimentador de cães 

depende da existência de um motor, o qual 
estará conectado a uma rosca sem fim, e de 
um sistema de acionamento do mesmo.  

 Foi empregado um motor de passo 
mostrado na figura 1, de 24 V de 
alimentação, 13Ω de resistência, com passos 
de 7,5°, ou seja, o motor necessita dar 48 
passos para dar um giro completo. Esse 
motor tem cinco terminais, dos quais um é 
comum a todos, e os outros quatro para 
alimentação de cada bobina, os quais são 
essenciais para a rotação do motor. Esses 
quatros terminais estarão ligados ao sistema 
de acionamento para que sua movimentação 
mecânica seja realizada. 

 

Figura 1. Motor de passo. IFBA, 2015.   
 

O sistema de acionamento do motor 
(driver) depende dos dados do motor para ser 
projetado. Este driver, foi desenvolvido 
utilizando transistores e é comandado pelo 
microcontrolador disponibilizado na 
plataforma arduino. Os transitores 
funcionam como chave, ou seja, hora estará 
em condução, hora em bloqueio. O 
microcontrolador emitirá pulsos elétricos em 
cada transistor e, consequentemente, em cada 
grupo de bobinas do motor, de forma que seja 
alimentada uma por vez. Além disso, o 
Arduino controlará a velocidade de giro do 
motor, determinando a frequência dos pulsos 
aplicados nos terminais. Desta forma é 
possível impor o número de ciclos 
necessários para liberar uma quantidade 
suficiente de ração para alimentar um animal.  

Na figura 2 tem-se o esquema de como as 
bobinas do motor de passo foram conectadas 
ao sistema de acionamento. Pode-se observar 
que a base do transistor está ligada à uma 
porta digital do Arduino Uno. E o 
acionamento do transistor estará vinculado à 
aplicação de tensão na respectiva porta 
digital e, por conseguinte, na sua base. Isso 
ocorrerá com todos os demais transistores 
ligados aos terminais de pulso do motor de 
passo. 

 

Figura 2. Circuito exemplificando as conexões 
do motor. IFBA, 2015. 

 
O sistema de monitoramento da 

quantidade de ração no reservatório foi 
implementado com um sensor ultrassônico 
fixado de modo a detectar o nível de ração. 
Essa detecção é feita através da reflexão de 
ondas ultrassônicas pela ração, emitidas pelo 
oscilador do sensor ultrassônico, e que são 
captadas pelo mesmo sensor. Assim, 
conhecendo a velocidade da onda emitida e o 
tempo necessário para sair do emissor e 
chegar ao receptor do sensor, obtém-se como 
resultado a distância entre o nível de ração e 
o sensor. As figuras 3 e 4 mostram o sensor 
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ultrassônico HC-SR04 e o reservatório de 
ração utilizados, tendo que esse sensor foi 
preso na parte superior do reservatório. 

 

Figura 3. Sensor ultrassônico HC-SR04. IFBA, 
2015. 

 

Figura 4. Reservatório de ração acoplado ao 
sensor ultrassônico HC-SR04. IFBA, 2015. 

 
Com a finalidade de transmitir a ração até 

o recipiente que alimentará o animal, o eixo 
do rotor foi conectado à uma rosca sem fim, 
representada na figura 5. 

  

Figura 5. Rosca sem fim. IFBA, 2015. 
 

Com o uso do Ethernet Shield, conectado 
ao Arduino e ao roteador wifi, foi possível 
criar uma rede local, permitindo o 
monitoramento e acionamento do 
alimentador de cães a distância, através de 
uma página html. Página esta que estará 
vinculada ao código que comandará o 
Arduino Uno.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Dimensionando o circuito de 

acionamento do motor, a corrente no coletor 
do transistor, 𝐼𝑐, é dada pela razão entre a 
tensão de alimentação comum do motor, a 
qual foi 18 𝑉, e a sua resistência, como 
mostra a equação [1] 

 

𝐼𝑐 =
18
13 ≈ 1,385 𝐴                                        [1] 

  
Para trabalhar como chave, deve-se 

garantir que ao estar em modo de condução, 
o transistor esteja em saturação, logo a 
corrente na base do transistor, 𝐼𝐵, 
representada pela equação [2], deve ser maior 
que 1,385 𝑚𝐴, tomando 𝛽 = 100  : 

 

𝐼𝐵 >
𝐼𝑐

𝛽                                                             [2] 

 
Portanto, como a tensão que alimenta a 

base é de 5V, fornecida pelo arduino, e 
considerando que a tensão entre a base e o 
emissor do transistor, 𝑉𝐵𝐸, é igual à 0,7 V, a 
resistência 𝑅1 pode ser encontrada, de acordo 
com a equação [3]. 

 

𝑅1 <
5 − 𝑉𝐵𝐸

𝐼𝐵
                                             [3]    

𝑅1 <
5 − 0,7

1,385 . 10−3 ≈ 3 𝐾Ω                                
 

 Foi escolhido o valor de 1 𝑘Ω para o 
resistor 𝑅1, já que este deveria ser menor que 
que 3 𝐾Ω, garantindo uma corrente de base 
igual à 4,7 𝑚𝐴, e a saturação do transistor. 

Para calibrar o sensor ultrassônico foi 
necessário conectar as suas saídas ao arduino 
e testá-lo. Os valores encontrados para as 
distâncias quando o reservatório está vazio, 
Dvazio, e quando o reservatório está cheio, 
Dcheio foram, respectivamente, 27 cm e 4 cm.  

Escolheu-se trabalhar com porcentagem 
de ração no reservatório, pois é uma maneira 
simples de mensurar e de fácil entendimento 
do usuário. Para isso, foi necessário 
converter a distância medida pelo sensor em 
quantidade de volume ocupado pela ração. A 
figura 6 apresenta a relação entre a distância 
até a ração e a porcentagem de seu volume. 
Logo, observando que tem 23 cm entre o 
mínimo e o máximo de distância e que o 
100% será dividido entre essa variação, 
pode-se deduzir que a equação [4] pode 
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precisamente representar a porcentagem de 
ração no reservatório. Dessa forma: 

 

{
𝑑 = 4 𝑐𝑚 →   𝑉% = 100% 

𝑑 = 15,5 𝑐𝑚 →   𝑉% = 50%
𝑑 = 27 𝑐𝑚 →   𝑉% = 0%

  

 

Figura 6. Relação entre distância até a ração e 
porcentagem de seu volume. IFBA, 2015. 

 

𝑉% = 100 −
100 
23

(𝑑 − 4)                           [4] 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Alimentador de cães. IFBA, 2015. 
 

Assim, com o sensor ultrassônico 
calibrado e o motor conectado da maneira 
correta, foi realizado o teste com todos os 
subsistemas interconectados, visando 
observar a eficiência do mesmo. O resultado 
dos testes foram satisfatórios, uma vez que o 
sistema, pode ser comandado e controlado à 
distância utilizando a rede Internet. Na figura 
7 é apresentado o sistema completo. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A aplicação de novas ferramentas para 

aprimorar o ensino e aprendizagem dos 
alunos é essencial. Neste trabalho foi 
apresentado uma metodologia para o estudo 
dos conteúdos voltados a engenharia elétrica 
utilizando o conceito de sistemas 
automatizados, controle à distância, sensores 
de instruentação, alimentação de motores de 
passo, aplicação do plataforma Arduino no 
controle, utilização de um módulo de 
comunicação Ethernet, e finalmente, a 

adoção da linguagem html como ferramenta 
de interfaceamento humano-máquina. 

No estudo de caso apresentado, foi 
desenvolvido um alimentador de animais, 
cujo monitoramento e acionamento foram 
realizados por um sensor ultrassônico, 
devidamente calibrado, e um sistema de 
acionamento, devidamente projetado. 
Ambos utilizaram a plataforma Arduino, que 
se comunicou com o Ethernet Shield e o 
roteador wifi. Desta forma, foi possível 
alimentar animais domésticos à distância. 
Cabe ainda destacar o potencial que esta 
tecnologia propicia no acompanhamento da 
nutrição dos animais domésticos. Portanto, 
fica demonstrado que a metodologia, hora 
apresentada, possibilita o acionamento e 
monitoramento do alimentação de animais 
domésticos. 
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RESUMO 
 
O projeto Mãos à Obra visa reunir os 

esforços dos petianos de modo a concentrar 
conhecimentos e competências de 
engenharia civil na elaboração de um projeto 
prático e dinâmico referente à construção de 
uma residência.  

 
1. INTRODUÇÃO  

O grupo PET Civil da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, além de realizar 
atividades seguindo o objetivo de promover 
a difusão do conhecimento e de auxiliar na 
manutenção dos padrões do curso de 
graduação no qual está inserido, busca 
também contribuir para a melhor formação 
acadêmica dos petianos. Nesse sentido o 
projeto Mãos à Obra busca proporcionar um 
contato mais direto de todos os integrantes 
do programa com um tema relacionado à 
engenharia civil. 

Com esse intuito, será desenvolvido um 
projeto completo de uma casa com 
especificações pré-determinadas pelo grupo, 
passando por todos os possíveis estágios da 
obra, ressaltando detalhes técnicos e 
construtivos, assim como os principais 
cuidados para uma boa execução das etapas. 

 
2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos do projeto são: 
 

 

 
x Realizar um trabalho/pesquisa em 

grupo, sobre um assunto prático na 
área de engenharia civil; 

x Acrescentar e aprimorar os 
conhecimentos obtidos dentro de 
sala de aula, aplicando-os de forma 
prática, num projeto “real”;  

x Encenar um ambiente de trabalho, 
empreendedor, simulando uma 
construtora; 

x Aproximar e unir os petianos em 
atividades que promovam o 
desenvolvimento do grupo; 

x Contribuir para melhorias na 
formação profissional dos petianos. 

 
 

3. METODOLOGIA 
 
Inicialmente definiu-se que o grupo PET 

reuniria-se em reuniões semanais ou 
quinzenais – dependendo da necessidade e 
evolução do projeto - para discutir sobre o 
andamento das atividades.   

Ficou determinada a divisão dos petianos 
em equipes para melhor rendimento e 
produtividade dos trabalhos de pesquisa.  

Nas reuniões cada equipe apresenta as 
informações sobre sua etapa, esclarece 
dúvidas que venham a surgir, solicita 
sugestões para melhoria do conteúdo 
apresentado e ouve dos demais petianos e 
do tutor opiniões a respeito do projeto.  

O processo do Mãos à Obra foi 
distribuído em 18 diferentes etapas, 
necessárias para a viabilização, construção e 
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finalização da obra de uma residência que 
atendesse às seguintes especificações: 

 
x 3 quartos, sendo 1 deles suíte; 
x Casa de 2 pavimentos;  
x Garagem para 2 carros; 
x Cozinha conjugada com a sala; 
x Varanda na fachada; 
x Janelas de vidro temperado; 
x Cobertura de telha de cerâmica; 
x Água quente em toda a casa. 

 
As especificações acima, assim como as 

dimensões da casa e localização do terreno 
ficaram a critério do grupo e foram 
escolhidas para melhor ilustrar o projeto.  

A seguir listam-se as descrições das 
etapas, seguidas do número estimado de dias 
necessários para finalização dos trabalhos de 
pesquisa: 

 
1. Levantamento inicial – 15 dias 
2. Anteprojeto/projeto – 18 dias 
3. Aprovação/regularização prefeitura – 

10 dias 
4. Terreno – 10 dias 
5. Estruturas – 21 dias 
6. Fundação – 21 dias 
7. Projetos complementares – 21 dias 
8. Locação da obra – 8 dias 
9. Contra-piso e Piso – 7 dias  
10. Estruturas (Pilares, Vigas e Lajes) – 

14 dias 
11. Alvenaria – 7 dias 
12. Telhado – 10 dias 
13. Revestimento/acabamento – 7 dias 
14. Esquadrias – 7 dias 
15. Forros e Pinturas – 7 dias 
16. Louças e metais – 5 dias 
17. Limpeza Final – 5 dias 
18. Manual do Proprietário - 14 dias.                                   
 
Procurou-se abordar tanto a parte teórica 

quanto à parte prática ao pesquisar-se sobre 
os respectivos estágios da obra, sendo 
essencial a elaboração de apresentações 
descrevendo os detalhes de cada fase do 

levantamento, regularização e construção da 
residência. 

Para facilitar a consulta de informações e 
elaboração das apresentações foi adquirida a 
coleção “Mãos à Obra Pro” (Fig. 1), que 
contém tanto dados teóricos/técnicos, 
quanto práticos sobre as etapas. Os livros 
foram usados como ferramenta básica para o 
desenvolvimento do projeto. 

 
 

 
Fig. 1: Coleção “Mãos à Obra” 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Visto que as apresentações e reuniões 

ainda estão em andamento, os resultados 
obtidos são preliminares.  

Decidiu-se por reunir todas as 
informações dispostas pelas equipes em um 
único documento que sintetizasse o 
conteúdo das etapas apresentadas. À medida 
que novas informações são repassadas nos 
encontros do grupo, o documento é 
atualizado pelos membros de cada equipe. 

Essa forma de conduzir o projeto permite 
que ao final de cada etapa haja um resumo 
do que foi discutido nas reuniões, 
permitindo que as informações mais 
relevantes não se percam e sejam de fácil 
acesso a todos os envolvidos no trabalho. 

Parte do conteúdo principal a ser 
discutido ou já finalizado pelas equipes 
encontra-se listado a seguir.  

 
x Coleta de informações do terreno – 

dimensões, topografia (inclinação), 
orientação norte sul, construções no 
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entorno, redes de abastecimento 
(água, luz), legislação urbana; 

x Projeto arquitetônico; 
x Projeto estrutural, cálculo das cargas 

e cuidados na execução das 
estruturas; 

x Projetos complementares: projeto 
hidráulico, projeto elétrico e projeto 
de incêndio; 

x Detalhamentos técnico-construtivos 
da obra; 

x Documentos necessários para 
aprovação e regularização do terreno 
e da obra pela prefeitura; 

x Levantamento topográfico; 
x Sondagem e terraplanagem do 

terreno; 
x Dimensionamento da fundação - 

baseado na sondagem; 
x Impermeabilização da fundação; 
x Manual do Proprietário. 
 
A partir das especificações listadas 

anteriormente o projeto arquitetônico da 
residência assim como sua planta baixa 
foram determinados (Figuras 2, 3 e 4). 

 
 

 
Fig. 2: Projeto arquitetônico 

 
Fig. 3: Planta baixa 1° pavimento 

 
 

 
Fig. 4: Planta baixa 2° pavimento 

 
 

5. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de atividades que 
integram e aproximam os petianos é de 
extrema importância para a troca de 
experiências e crescimento do grupo.  

Em virtude disso o projeto Mãos à Obra 
ao mesmo tempo em que permitiu esse 
maior contato, também contribuiu para 
melhorar a formação acadêmica/profissional 
de cada envolvido no trabalho. 

A possibilidade de estar em contato de 
forma mais dinâmica com as etapas de 
construção de uma residência, enriqueceu 
significativamente o conhecimento dos 
petianos com relação à construção civil.  

Além disso, conclui-se que as 
competências aprendidas no decorrer do 
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curso puderam ser aplicadas de forma 
prática na elaboração e execução das 
pesquisas relacionadas ao projeto. 
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RESUMO 

 
O Projeto Recicle tem o intuito de 

estimular a preocupação dos alunos, 
professores e funcionários da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF) com o 
consumo e destino final dos resíduos, 
realizando coleta, pesagem e doação do lixo 
gerado na Faculdade de Engenharia.   

 
1. INTRODUÇÃO  

O grupo PET Civil, além de realizar 
atividades internas, busca a interação com 
outros segmentos da UFJF e o Projeto 
Recicle é uma dessas atividades 
integradoras. Participam também do projeto 
a Porte Empresa Jr, a Mais Consultoria Jr, a 
Impacto Jr, o GET Ambiental e o Ramo 
Estudantil IEEE. 

O Projeto Recicle visa tópicos 
fundamentais para os dias de hoje. A 
crescente preocupação com o meio ambiente 
vem destacando questões que antes não 
eram debatidas. Um dos principais motivos é 
o aumento populacional e o consequente 
aumento na geração de resíduos. Porém, 
uma das maneiras de reduzir o impacto 
causado pelo lixo ao meio ambiente é através 
da conscientização. 

 
2. OBJETIVOS 

Os principais objetivos do projeto são: 

x Estimular a preocupação com o 
consumo e destino final dos 
resíduos; 

x Aumentar a vida útil dos mesmos 
através da reciclagem; 

x Estimular a solidarizarão.  
x Aproximar e unir os segmentos da 

universidade; 
 

3. METODOLOGIA 
 

1. Planejamento                                   
 
a) Conhecer o lixo local: 

 
Essa etapa engloba conhecer os tipos de 

resíduos que compõem o lixo – papel (diver-
sos tipos), plástico (copos, embalagens), a-
lumínio (latas), orgânicos (casca de frutas).  
E também o caminho do lixo – antes da im-
plantação do projeto, a destinação do lixo 
(que não era reciclado) ficava sob responsa-
bilidade da empresa de limpeza terceirizada 
pela faculdade. Com a implantação do proje-
to, o lixo passou a ser armazenado numa sala 
do PET Civil, até ser dada a destinação final 
aos resíduos. 

 
b) Conhecer as características do local: 

 
Isso implica em conhecer as instalações 

físicas, os recursos materiais existentes 
(tambores, latões e outros que possam ser 
reutilizados), os responsáveis pela limpeza, a 
coleta normal do lixo e a rotina da limpeza (a 
limpeza da sala é de responsabilidade de um 
funcionário, já o recolhimento do lixo, após 
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a implantação do projeto, passou a ser nos 
dias de acordo com a coleta por parte da 
DEMLURB).  

 
c) Montar a parte operacional do proje-

to: 
 

Cabem a essa etapa algumas decisões 
como: se a captação do lixo será em um só 
local ou em pontos intermediários; quem fará 
a coleta (os responsáveis semanais pela cole-
ta do lixo no PET); onde será estocado; para 
quem serão doados esses resíduos; e como e 
com que frequência será o recolhimento dos 
materiais.  

 
d) Conhecer o mercado dos recicláveis: 

 
Todo lixo gerado passou a ser doado, 

uma opção para quem vai implantar a coleta 
seletiva. O resíduo passou a ser encaminhado 
ao DEMLURB, que destina o lixo da coleta 
seletiva para a Associação Municipal dos 
Catadores de Materiais Recicláveis e Rea-
proveitáveis de Juiz de Fora (ASCAJUF), 
que separa e leva, por fim, os materiais para 
reciclagem.  

 
e) Conscientizar alunos, professores e 

funcionários:  
 

 Esta parte é fundamental para o 
funcionamento do programa, pois integra 
todas as atividades de informação, 
sensibilização e mobilização de todos os 
envolvidos. 

 Nessa etapa definem-se quais atividades 
propor para cada segmento, visando atingir 
os objetivos esperados. Entre os meios de 
divulgação se encontram: cartazes, palestras, 
folhetos, gincanas, festas, etc.  

São feitas também reuniões internas para 
apresentação e atualização do projeto e 
conscientização dos membros.  

 
2. Implantação 
 

Sempre que necessário são feitos ajustes 
no projeto, mas é importante manter o con-

trole. É de responsabilidade dos organizado-
res do projeto: 

 
• Compras, se necessário; 
• Confecção de placas sinalizadoras, 

cartazes, etc.; 
• Instalação dos equipamentos; 
• Treinamento dos funcionários res-

ponsáveis pela coleta; 
• Elaboração de folhetos informativos 

(horários, frequências, etc.). 

 
Fig.1: Logo do Projeto Recicle 

 
3. Manutenção 

 
a) Acompanhamento e gerenciamento 

da coleta, armazenamento e doação 
dos materiais; 

b) Levantamento das quantidades cole-
tadas (em forma de gráficos); 

c) Atividades contínuas de informação e 
sensibilização, reforçando os objeti-
vos do projeto;  

d) Balanço de andamento e resultados 
do programa.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Cada segmento é responsável por separar 

e armazenar o lixo produzido (papel e 
plástico – metais não foram contabilizados 
devido às quantidades pouco significantes 
recolhidas). Semanalmente são realizadas 
pesagens para que haja controle e 
acompanhamento dos resultados, visando a 
conscientização individual e a tentativa de 
redução. Durante um ano de pesagem ficou 
evidente que a quantidade de resíduos é 
constante. Sendo assim, a abordagem 
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principal passa a ser a reciclagem por meio 
de doação aos catadores.  

Na tabela e no gráfico abaixo, estão 
ilustrados os resultados das pesagens 
referentes ao período de 22 de maio de 2014 
a 12 de julho de 2015.  

 
Controle de pesagem do lixo (g) 

Trimestres Papel Plástico Trim. 
mai/jun/jul 2014 5616 1752 7368 
ago/set/out 2014 16544 7486 24030 
nov/dez 2014/jan 2015 17874 3880 21754 
fev/mar/abr 2015 14902 2820 17722 
mai/jun/jul 2015 14662 5490 20152 
Total 69598 21428 91026 

       
Tabela 1. Controle de pesagem do lixo 
 

 
   
 Gráfico 1. Controle de pesagem do lixo 
 

5. CONCLUSÃO 

O Projeto Recicle é de extrema 
importância para a comunidade acadêmica e 
para o meio ambiente, além de se destacar 
pelo seu caráter social, visto que o lixo 
gerado é doado para a Associação 
Municipal dos Catadores. 

Ao longo do período de pesagem 
(maio/2014 – julho/2015) boa parte dos 
resíduos produzidos pela Faculdade de 
Engenharia foi redirecionada, porém os 
resultados seriam muito mais significativos 
se o projeto fosse estendido para a 
universidade com um todo. Sendo assim, 
esse se tornou o atual objetivo do projeto, 
que já atraiu adeptos de outros setores da 
instituição.   
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RESUMO 
 
 Um aeroporto é uma edificação 
pública, dotada de instalações e facilidades 
para as operações de aeronaves, embarque 
e desembarque de pessoas e/ou 
mercadorias. O objetivo deste trabalho é 
analisar a influência de um aeroporto no 
gerenciamento da cidade. Os principais 
benefícios advindos de um aeroporto se 
constituem na valorização do solo urbano e 
na geração de empregos. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O setor aeroviário apresenta-se como 

um importante fator de investimento para 
as cidades e, ao mesmo tempo, mostra-se 
como catalisador para o desenvolvimento 
da área urbana em seu entorno. 

A implantação de um aeroporto pode 
trazer incontáveis benefícios para o 
município onde está situado, gerando 
empregos e aprimorando a infraestrutura 
local. Estes investimentos locais servem 
como atrativos para o crescimento da 
cidade nesta direção e, desta forma, o 
planejamento se mostra imprescindível 
para evitar transtornos e eventuais 
problemas urbanos devido à expansão da 
cidade. 

O aeroporto, como parte da 
infraestrutura de transportes mais ágil e 
geograficamente dispersa nos territórios, 
pode e deve ser parceiro das aglomerações 
industriais, inclusive estimulando o seu 
crescimento, ao oferecer serviços 

diferenciados, como consultoria em 
logística e exportação, centros de 
exposições, edifícios com espaços para 
escritórios comerciais, plataforma com 
múltiplos modos de transporte terrestre de 
passageiros e cargas, entre outras diversas 
possibilidades de suprir as carências de 
infraestrutura física e técnica das regiões 
onde está instalado [1]. 

As transformações ocorrem muito 
rapidamente, fazendo com que, muitas 
vezes, o desenvolvimento urbano não 
consiga acompanhar a influência que o 
aeroporto provoca na cidade. 

Essa falta de sincronia entre as 
transformações e o desenvolvimento 
urbano serão características de uma 
situação caótica, onde o aumento do 
volume de tráfego, da população, das 
residências, do consumo de energia 
elétrica, dentre outros fatores de 
infraestrutura, não são supridos pelo 
desenvolvimento da região. 

A falta de planejamento urbano 
provoca um maior desequilíbrio, fazendo 
com que o aeroporto se torne um elemento 
desfavorável ao gerenciamento das 
cidades, além de provocar mais transtorno 
para a população urbana em geral. 

Nesse contexto, deve-se evidenciar 
que o planejamento de um aeroporto é 
essencial para o gerenciamento de cidades; 
pois, nesta etapa levam-se em consideração 
todas as possíveis influências que a obra 
poderá trazer para o município, e são 
discutidas as melhores alternativas para um 
empreendimento eficiente e que não 
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prejudique o desempenho das atividades 
urbanas. 

O transporte aéreo é utilizado, na 
maioria das vezes, para o transporte de 
passageiros; mas, possui uma pequena 
parcela de contribuição no transporte de 
carga no Brasil. Assim, é importante que 
este fator seja levado em consideração no 
planejamento de um aeroporto; pois, o 
manejo de cargas em solo exige certas 
recomendações determinantes para o bom 
desempenho das atividades e prevenção de 
transtornos nos arredores. 

O manejo de cargas exige uma 
sinergia entre os setores de transporte 
aéreo e rodoviário, sendo que falhas de 
logística nas atividades de carga e descarga 
ocasionam transtornos imprevistos no 
local. 

Para elucidar essa situação, devem ser 
levadas em consideração atividades como: 
o estacionamento de automóveis 
responsáveis pelo fluxo das mercadorias 
em solo, o tempo e o local que os modos 
de transporte ficam estacionados para 
manejo das cargas e o espaço necessário 
para manobras. Da mesma forma, a 
logística do transporte de passageiros 
também deve ser considerada. 

Os aeroportos precisam ser de fácil 
acesso para o transporte de passageiros e 
de cargas, mas ocupam grandes espaços 
físicos. 

O desenvolvimento da região no 
entorno do aeroporto atrai investimentos e 
benfeitorias tais como restaurantes, 
shopping centers, centros comerciais e 
empresariais, hotéis e também outros 
empreendimentos que contribuem para a 
valorização do solo na região. 

Neste contexto, surgiu no ano de 2007, 
na França, o conceito de aéroville. Esta 
formação, como o próprio nome significa, 
consiste na construção de uma cidade 
aeroportuária que agrega outros 
empreendimentos, tais como: restaurantes, 
estacionamento, comércio, academia, salas 
de reuniões, correios e demais unidades de 
benfeitorias, caracterizando um complexo 
autônomo para os usuários do aeroporto. 

A reestruturação urbana está baseada 
na desconcentração populacional e 
empresarial em direção a novos centros 
periféricos que passam a se constituir 
como novas centralidades com poderes 
econômicos locais, como é o caso das 
áreas urbanas, onde se situa os aeroportos. 

Na atualidade, o crescimento 
desordenado das cidades tem levado a um 
grande adensamento urbano, residencial e 
industrial nas proximidades dos mesmos. 
Como conseqüência deste crescimento não 
planejado das cidades, tem-se os danos às 
operações aeroportuárias que são 
prejudicadas por estruturas que se elevam 
nas aerovias, por visibilidade reduzida em 
virtude de atividades que provocam 
fumaça e pó, e por perturbações nas 
comunicações devido à interferência 
eletromagnética. 

Por outro lado, a vizinhança está 
sujeita aos riscos e incômodos resultantes 
do tráfego de aviões [2]. Como risco, pode-
se citar todo o potencial de acidente aéreo 
que, se ocorre em uma área urbanizada, 
pode acarretar danos muito maiores do que 
em uma área isolada. Como incômodo, 
tem-se a poluição sonora. O ruído se torna 
um problema também para o aeroporto, 
uma vez que pode haver a limitação do 
horário para os voos em consideração a 
essa vizinhança. 

 Exemplos de impactos secundários 
que um aeroporto pode trazer à região de 
seu entorno são: armazenamento de 
combustíveis altamente inflamáveis e 
corrosivos; danos ao patrimônio físico, 
histórico e cultural; degradação do solo, 
podendo causar um grande desequilíbrio 
ambiental e levar a processos erosivos no 
solo; e poluição atmosférica. 

Além disso, a presença do aeroporto 
pode aumentar o tráfego de veículos nas 
suas proximidades, já que para que uma 
pessoa pegue um avião ela precisa chegar 
até ele. Caso não sejam realizados 
planejamentos sobre estes aspectos, haverá 
uma dificuldade de locomoção pela região, 
o que causará incômodo para a população e 
para os usuários do aeroporto. 
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2. OBJETIVOS 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a 

influência de um aeroporto no 
gerenciamento da cidade. O método 
utilizado foi caracterizar o aeroporto de 
uma cidade brasileira, com base na 
literatura, para realizar um estudo de caso. 

 
3. METODOLOGIA 

O objetivo central deste trabalho é 
analisar a dinâmica espacial que um 
aeroporto traz para uma cidade. Para 
alcançar o objetivo proposto, utilizou-se o 
método do levantamento de dados 
publicados na literatura sobre o tema em 
questão. 

O estado da arte na influência de 
aeroportos no gerenciamento de cidades 
brasileiras mostra como uma cidade se 
comporta diante da presença de um 
aeroporto. 
 O método utilizado foi constituído da 
caracterização do aeroporto de uma cidade 
brasileira, com base na literatura, para 
realizar um estudo de caso. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados mostram que os 
aeroportos apresentam grande influência 
no gerenciamento de cidades. Com base 
neles, pode-se concluir que um aeroporto 
influencia de forma positiva e 
negativamente o processo urbano. Assim, é 
de grande importância a análise de 
influência do aeroporto em cada cidade 
para que os aspectos positivos sejam 
propiciados a toda população urbana. 
 Os aspectos negativos devem ser 
solucionados pelo plano de gerência da 
cidade, para que o complexo do aeroporto 
proporcione o crescimento econômico e 
não seja um obstáculo para a operação dos 
sistemas urbanos. 
 Os principais problemas gerados por 
um aeroporto na cidade é a poluição sonora 

e desapropriação de áreas já ocupadas pela 
população. 
 Tanto os benefícios quanto os 
problemas gerados pelo aeroporto, de uma 
forma geral, são importantes para a 
população urbana porque requerem que a 
administração pública implante obras de 
infra-estrutura e de caráter social na área 
de entorno do aeroporto. 

Na visão geral da cidade, embora o 
aeroporto traga uma série de benefícios 
para a população residente em sua área de 
influência, este também impõe uma série 
de restrições e consequências negativas às 
propriedades localizadas ao seu redor. 

Portanto, como citado por Lucas apud 
[3]: “Planejar, mais do que nunca, torna-se 
um imperativo no mundo de hoje, em que a 
velocidade de mudanças impõe a 
necessidade de se obter respostas mais 
rápidas das cidades diante de situações até 
então imprevistas”. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O fato da cidade se desenvolver como 

consequência da construção do aeroporto 
faz com que a obra apresente destaque 
social e econômico. Uma obra deste porte 
movimenta a economia da cidade, gerando 
empregos, aumentando a demanda por 
transporte público e particular, atraindo 
investimentos e incentivando o turismo. 

O aeroporto é o ponto de encontro de 
vários interesses, que podem ser 
divergentes. A ação política manifesta-se 
durante o planejamento e a preparação 
orçamentária, o que caracteriza, muitas 
vezes, um conflito de interesses entre as 
partes. 

O fato da região no entorno do 
aeroporto receber investimentos em 
infraestrutura e outros setores, atrai a 
população e valoriza o solo, o que também 
oferece pontos positivos e negativos. De 
um lado, haverá o caráter de crescimento e 
desenvolvimento que a região irá 
demonstrar, e de outro haverá os 
problemas oriundos da possível falta de 
planejamento ou situações imprevistas. 
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Esta situação gera problemas que devem 
ser resolvidos pelo poder público e pela 
sociedade. 

Por fim, pode-se concluir que saber 
entender a cidade não é tarefa fácil, pois 
significa considerá-la em seu movimento. 
Planejá-la deve ter o mesmo sentido, ou 
seja, pensá-la no contexto atual, mas 
olhando para seu futuro como 
possibilidade de alterações, fazendo com 
que o gerenciamento de cidades seja 
eficiente e construa um ambiente 
confortável e seguro para a população e 
para os usuários da obra. 

O que se percebe é que a maioria das 
características de um aeroporto eficiente e 
útil à sua região de influência não depende 
exclusivamente de condições pré-
existentes, como a localização geográfica 
ou a boa situação financeira do 
administrador aeroportuário. O 
desempenho do aeroporto depende, 
fundamentalmente, da capacidade de 
intervenção do poder público e da escolha 
correta das estratégias de desenvolvimento, 
incluindo o aeroporto como um dos fatores 
para a evolução econômica regional. 

Uma obra como a de um aeroporto 
demonstra uma relação de avanço urbano-
espacial e deve ser realizada de maneira 
racional, para que os benefícios sejam 
significativos e os transtornos sejam 
ínfimos na vida urbana. 
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RESUMO 
 
Na cidade de Ilha Solteira - SP, grande 

parte dos pedreiros desconhecem as normas 
técnicas construtivas. Diante deste cenário, 
o PET Engenharia Civil UNESP oferece o 
workshop de capacitação para pedreiros, 
com o intuito de apresentar e explicar 
algumas exigências básicas contidas em 
normas de forma simples e acessível. Pela 
satisfação dos participantes, pode-se 
concluir que o evento é bem sucedido. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A falta de profissionais qualificados tem 

sido um dos maiores obstáculos que as 
empresas do ramo da construção civil 
enfrentam atualmente. Profissionais 
devidamente capacitados são escassos no 
mercado o que influi diretamente na 
produção e diminui a competitividade da 
empresa no disputado mercado da 
construção civil. Segundo [1], o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
publicou que, em 2010, o déficit de 
profissionais no ramo totalizava 38 mil 
pessoas. Tal fato acarretou a absorção de 
uma mão de obra com pouca ou nenhuma 
experiência na construção civil para suprir 
esta demanda. Desta forma, com essa nova 
equipe de funcionários, as empresas do 
ramo tiveram seus processos produtivos 
concluídos em mais tempo e com qualidade 
inferior. 

A capacitação de profissionais do ramo 
no Brasil está intrinsecamente relacionada à 

falta de investimentos que se agravou 
durante o desaquecimento da economia 
brasileira nos anos 80 e que culminou em 
1986 com a destituição do BNH (Banco 
Nacional da Habitação), que era o órgão 
responsável pelas diretrizes, políticas e 
grandes projetos habitacionais. 

De acordo com [2], “os mecanismos 
criados pelo governo Sarney, como o Plano 
Cruzado e o congelamento de preços e 
salários para conter a inflação, resultaram 
numa defasagem entre a correção monetária 
das prestações e o rendimento das 
cadernetas de poupança, fazendo com que 
as parcelas do financiamento da habitação, 
ao passar dos meses, aumentassem, em vez 
de diminuir”. 

Com essas condições, o setor da 
construção não apenas deixou de investir 
como atraiu mão-de-obra pouco qualificada, 
perdendo seus profissionais para outros 
setores da indústria. Segundo o Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), em 2012 o 
perfil do operário da construção civil é do 
sexo masculino, com baixa escolaridade e 
exposto ao um alto índice de acidentes. 

Uma forma de fortalecimento do controle 
de qualidade na construção civil se 
constituiu nas medidas tomadas para o 
emprego do uso de normas que se iniciou na 
década de 90 com a promulgação do Código 
de Defesa do Consumidor, ao PBQP-H 
(Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat), somados aos 
programas de capacitação de iniciativa 
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privada e a então abertura da economia 
brasileira. 

O mercado ficou mais exigente, as leis 
ganharam força e como resultado, pôde-se 
notar que a ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas), que tinha 25 comitês 
em 1994, atualmente tem 58 comitês. 

Nesse cenário, há várias empresas que 
visam capacitar seus funcionários no intuito 
de aumentar a qualidade de sua produção. 
Neste âmbito, grandes organizações, tal 
como o SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), oferecem cursos 
e bolsas de estudos para estudantes que 
queiram ingressar na área da construção 
civil e algumas ONGs utilizam o mercado 
da construção civil para empregar jovens 
em bairros carentes. 

Em Ilha Solteira - SP, apesar da presença 
de construtoras, da universidade e da 
fiscalização; grande parte dos trabalhadores 
que constituem a mão de obra da construção 
civil desconhece as normas técnicas 
relacionadas às construções. Isto mais 
agravante quando se trata de trabalhadores 
do ramo que não tem vínculo com 
empresas. Sendo assim, a segurança dos 
habitantes das edificações construídas por 
estes trabalhadores fica prejudicada por 
estar diretamente relacionada à experiência 
do pedreiro adquirida em obras, o que torna 
as técnicas construtivas limitadas, 
aumentando as chances de desastres ou 
mesmo de hiperdimensionamento de obras. 

Diante desse cenário, o PET Engenharia 
Civil de Ilha Solteira oferece o workshop de 
capacitação de pedreiros, com o intuito de 
apresentar e explicar algumas exigências 
básicas contidas em normas de forma 
simples e acessível, garantindo assim 
melhor qualidade nas obras da comunidade 
local. 

 
2. OBJETIVOS 

 
O workshop de capacitação para 

pedreiros tem como objetivo melhorar a 
capacitação dos pedreiros da cidade de Ilha 
Solteira – SP para aumentar a segurança da 

população em geral e diminuir os custos das 
obras de construção civil. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O workshop de capacitação de pedreiros 

é organizado pelo grupo PET Engenharia 
Civil que convida um professor para 
ministrar uma palestra sobre os aspectos 
básicos da norma, no intuito de ensinar as 
principais exigências das normas, de forma 
clara e acessível ao público alvo. 

Como canal de divulgação, o PET conta 
com a colaboração das estações de radio 
locais que anunciam o horário e local onde a 
palestra será dada. As construtoras da região 
contribuem na liberação dos pedreiros para 
participarem do workshop. 

Durante a palestra, o professor apresenta 
situações de obras locais que sofreram 
danos, justamente por causa do 
desconhecimento das normas, de forma a 
manter os ouvintes interessados e dispostos 
a aprender o conteúdo apresentado. 

Além disso, o professor tira dúvidas e 
explica as normas, mostrando patologias nas 
construções. 

De forma geral, o workshop é um 
encontro de pedreiros com um Engenheiro 
Civil, que realizam discussões e fazem 
questionamentos sobre os erros ocorridos 
em obras. Desta forma, os pedreiros se 
tornam aptos a reconstruir ou reformar as 
obras de forma correta e não provocarem 
erros futuros. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como resultado, os pedreiros que 

participaram do workshop tiveram 
conhecimento das normas técnicas de 
construção e aprenderam algumas 
exigências essenciais para poderem praticá-
las em seu dia-a-dia. 

As dúvidas a respeito de técnicas 
construtivas foram sanadas e alguns 
problemas construtivos foram debatidos 
entre os ouvintes e o palestrante. 
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O workshop foi realizado principalmente 
através da linguagem coloquial para atingir 
o público alvo. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O workshop de capacitação de pedreiros 

conseguiu atingir parte dos trabalhadores da 
construção civil de Ilha Solteira – SP. 

Os pedreiros solicitaram a realização 
anual do evento para que fosse explanado 
sobre outras patologias construtivas. 

Por meio da satisfação dos participantes 
do workshop, pode-se concluir que o evento 
foi bem sucedido e trouxe, de fato, 
conhecimentos úteis para quem realmente 
constrói pela sociedade, resultando em 
obras de melhor qualidade e segurança para 
a toda a comunidade. 
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RESUMO 
 
Pessoas que utilizam uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) têm, nesse 

ambiente, seu principal local para realizar refeições e obter sua nutrição de forma 
adequada, portanto surge a necessidade de que este tenha excelência no serviço 
prestado. O estudo tem como objetivo principal analisar a qualidade higiênico-sanitária 
da alimentação servida no Restaurante Universitário da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) e posteriormente aplicar um curso de Boas 
Práticas de Fabricação aos colaboradores da UAN. Serão coletadas três amostragens em 
meses diferentes. As amostras serão submetidas à análises microbiológicas dos 
principais microorganismos indicadores de condição higiênico sanitária (contagem 
mesófilos totais, E. coli e coliformes totais, Staphylococcus aureus, Salmonella  e 
bolores e leveduras). Como resultado espera-se que o projeto promova um aumento do 
grau da segurança dos alimentos fornecidos no RU (Restaurante Universitário), bem 
como uma aproximação do PET Engenharia de Alimentos com a Prefeitura do Campus 
e seus colaboradores. Espera-se também que o projeto promova uma maior visibilidade 
das ações do grupo e do seu impacto perante a comunidade interna e externa da FZEA. 
Por fim, conclui-se que o estudo em questão é de extrema importância para a Faculdade 
e para o grupo, trazendo resultados de impacto positivo  quanto à qualidade da refeição 
servida no Restaurante Universitário da FZEA USP. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A alimentação é, sem dúvida, um dos aspectos de grande importância para a 
promoção de saúde (OMS, 1996).  Nesse contexto, faz-se necessário que restaurantes 
ofereçam refeições nutricionalmente adequadas para os seus usuários, bem como 
condições higiênico-sanitárias satisfatórias (FAUSTO et al., 2001).  

 
Embora a alimentação seja uma necessidade fisiológica, as pessoas se alimentam 

de acordo com seu contexto sociocultural. No Brasil, o almoço ainda é considerado 
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como a principal refeição do dia, e as pessoas que utilizam Unidades de Alimentação e 
Nutrição (UAN) têm, nesse ambiente, seu principal local para realizar nutrição 
adequada, sendo necessária a excelência no serviço prestado (CATTAFESTA et al, 
2001). 

 
De acordo com dados epidemiológicos disponíveis, as unidades de alimentação e 

nutrição, nas quais estão incluídos os restaurantes industriais, são umas das maiores 
fontes de surtos de doenças veiculadas por alimentos. As bactérias, os fungos, os vírus, 
os parasitas, os agentes químicos e as substâncias tóxicas de origens animal e vegetal 
atuam como agentes etiológicos desses surtos. Não há dúvidas, no entanto, da 
importância das bactérias como agentes das doenças de origem alimentar. De acordo 
com o Center For Disease Control nos EUA, elas são responsáveis pela ocorrência de 
cerca de 70% dos surtos e 95% dos casos de toxinfecções alimentares (BUZBY et al., 
1996). 

 
A Resolução nº 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

foi elaborada e aprovada em face à necessidade de se definir padrões nacionais para a 
uniformização de procedimentos de preparo e de fiscalização, objetivando melhorar as 
condições higiênico-sanitárias dos alimentos. A implantação das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) em restaurantes comerciais é o primeiro passo para se garantir 
alimentos seguros aos consumidores desses serviços (BRASIL, 2007). 

 
Levando-se em consideração a importância do Restaurante Universitário (RU) 

para a comunidade acadêmica e, em especial, para seus usuários, será realizado um 
estudo com o objetivo de avaliar as condições higiênico-sanitárias do restaurante 
localizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da USP, 
campus Fernando Costa. Além disso, será aplicado um curso de Boas Práticas de 
Fabricação aos manipuladores de alimentos da unidade, visando a manutenção e 
melhoria da qualidade higiênico sanitária do alimento produzido. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
Avaliar as condições higiênico-sanitárias do Restaurante Universitário 

localizado na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA). E realizar 
curso de Boas Práticas de Fabricação aos manipuladores de alimentos da unidade.  
 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
3.1. Amostragem 
 

Serão realizadas três amostragens no Restaurante Universitário, sendo que estas 
ocorrerão uma vez ao mês em dias distintos da semana, a fim de obter amostras de 
cardápio e condições ambientais variáveis. 

Serão coletadas amostras de todos os tipos de alimentos fornecidos no 
restaurante (arroz, feijão, saladas, carnes, sobremesa, suco) e também será realizada 
amostragem de swab em superfícies como: equipamentos, utensílios, chão, parede, 
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cortina, tábuas, panelas e mãos de manipuladores. Logo após a coleta, as amostras serão 
transportadas em caixas com gelo até o Laboratório de Bioprocessos do Departamento 
de Engemharia de Alimentos e a seguir serão submetidas à análises microbiológicas. 
 
3.2. Análises Microbiológicas 

Serão pesadas 25 g de cada amostras e a seguir serão adicionados 225 mL de 
água peptonada em sacos estéreis, seguindo de homogeneização em stomaker  por 3 
minutos, originando a diluição 10-1 de cada amostra. Diluições sequenciais (até 10-3) 
serão realizadas conforme a contagem microbiana estimada para o período.  

Determinação de contagem de mesófilos totais: Alíquotas de 1 mL de cada 
diluição serão inoculadas em placas Compact Dry TC. Logo após serão incubadas a 35 
°C por 48 h. 

Determinação de E. coli e coliformes totais: Alíquotas de 1 mL de cada diluição 
serão inoculadas em placas Compact Dry EC. Logo após serão incubadas a 35 °C por 
48 h. 

Determinação de Staphylococcus aureus: Alíquotas de 1 mL de cada diluição 
serão inoculadas em placas Compact Dry X-SA. Logo após serão incubadas a 35 °C por 
48 h. 

Determinação de fungos (bolores e leveduras):  Alíquotas de 0,1 mL de cada 
diluição da amostra serão inoculadas em placa de Petri contendo ágar Ágar Dicloran 
Rosa de Bengala Clorafenicol (DRBC), pela técnica de inoculação em superfície. As 
placas serão invertidas e incubadas a 25 ºC por 120 h e então ocorrerá a contagem 
utilizando um contador de colônias. 

Determinação de Salmonella: As diluições 10-1 de cada amostra serão incubadas 
durante a 35 °C por 24 h. Logo após, uma alíquota de 5 µL das amostras serão 
enriquecidas em caldo BHI durante 3 horas. Posteriormente, será realizada o preparo 
das amostras conforme descrito em Kushida (2005). As amostras serão analisadas pelo 
BAX System, cujo resultado será presença ou ausência de Salmonella. 

 
 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

4.1. Para a comunidade do Campus. 
 

Espera-se como resultados que por meio da metodologia empregada seja 
possível obter um perfil detalhado das condições higiênico-sanitárias do Restaurante 
Universitário do Campus Pirassununga. Espera-se também que, utilizando-se dos 
resultados obtidos seja realizado treinamento de Boas Práticas de Alimentos para os 
colabores que esteja mais bem direcionada as necessidades do mesmo.  

Como resultado do projeto em si, espera-se que aja um aperfeiçoamento e 
manutenção das Boas Práticas de Fabricação no RU bem também como uma elevação 
do grau de segurança dos alimentos e qualidade sanitária do alimento oferecido aos 
estudantes e funcionários. 
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4.2.  Para os PETianos: 
 
Espera-se que ocorra uma aproximação dos colaboradores do Restaurante 

Universitário com os PETianos promovendo uma troca de conhecimentos e experiência 
entre estes. Que os PETianos possam obter uma vivência maior na aplicação das Boas 
Práticas de Fabricação e na troca de saberes com a comunidade da FZEA.  

 
4.3.  Para o PET Engenharia de Alimentos 

 
Espera-se que este estudo promova ao PET Engenharia de Alimentos maior 

visibilidade de suas ações perante o Campus Fernando Costa de Pirassununga e também 
comunidade Externa. Espera-se uma aproximação do PET Engenharia de Alimentos 
com a Prefeitura do Campus e seus colaboradores. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que o estudo em questão é de suma importância para a FZEA e para 
o PET Engenharia de Alimentos, seus resultados irão impactar de forma positiva na 
comunidade acadêmica e a comunidade externa.   
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Resumo 

 Recentemente as publicações dos 
órgãos internacionais sobre a inclusão 
de carnes processadas e carnes 
vermelhas na lista de alimentos 
possivelmente cancerígenos. Estas 
notícias tem causado grande 
repercussão não somente na área da 
indústria e na área acadêmica, bem 
como entres as pessoas consumidoras 
destes produtos. Cerca de 80 pessoas, 
entre eles alunos de graduação, 
funcionários, docentes e também 
pessoas da comunidade externa a 
Faculdade. Eventos como PET Debate 
são fundamentais para ampliar o acesso 
ao conhecimento sobre os mais 
diversos assuntos. O Grupo PET 
Engenharia de Alimentos idealizou este 
evento PET Debate sempre que 
assuntos polêmicos sobre alimentos e 
afins surgirem na média ou por meio de 
questionamentos da comunidade 

interna e externa. Este primeiro evento 
foi  bastante efetivo e esclarecedor em 
relação ao objetivo proposto, desta 
forma serão planejados outros eventos 
neste mesmo formato. 

 

Introdução 

 Atualmente, o Brasil ocupa a 
segunda colocação, tanto no que se 
refere à produção, exportação e no 
consumo de suprimentos de carne 
(USDA, 2015). Além disso, o PIB 
referente ao setor econômico de carnes 
têm tido participação de quase 8,0% 
(IBGE, 2015). Tendo em vista estes 
dados, o setor de carnes na economia 
brasileira tem uma importância bem 
acentuada, quando comparada com 
outros produtos do agronegócio.  
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 Em outubro deste ano, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
por intermédio da Agência Internacional 
para a Pesquisa sobre o câncer (IARC), 
elaborou um relatório (OMS, 2015) em 
que o consumo em excesso de 
embutidos a base de carne foram 
colocados como fator de risco 1 no 
grupo de substâncias carcinogênica, 
sendo que nesta lista estão produto 
como cigarro e fumaça de diesel. Além 
disso, foi dito neste relatório que o 
consumo de carne vermelha in natura 
em excesso também é supostamente 
cancerígeno, e entra como fator de risco 
2A, porém as evidências ainda estão 
limitadas. 

 

Objetivos  

O evento teve como objetivo 
despertar o espírito crítico dos alunos da 
FZEA/USP e comunidade interna e 
externa ao nosso Campus USP 
Fernando Costa, assim como esclarecer 
as inúmeras notícias que circularam na 
mídia a respeito do consumo de carnes 
processadas e sua relação com o 
câncer. 

 

Metodologia  

O evento ocorreu nas 
dependências do Departamento de 
Engenharia de Biossistemas (ZEB), na 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos da Universidade de São 
Paulo (FZEA/USP) no campus USP 
Fernando Costa em Pirassununga – SP. 
Foi reservado uma sala com capacidade 
para aproximadamente 120 pessoas, 
por conta deste ser o número estimado 
de participante no evento, durante um 
tempo de 2 horas.  

Foram convidados dois docentes 
da FZEA/USP: o Prof. Dr. Marco 

Antonio Trindade, professor da 
disciplina de Tecnologia de Carnes e 
Derivados do curso de Engenharia de 
Alimentos e o Prof. Dr. Ricardo de 
Francisco Strefezzi, professor da 
disciplina de Patologia Geral e Patologia 
Especial do curso de Medicina 
Veterinária. 

A dinâmica do evento foi composta 
por uma breve apresentação das 
principais notícias que circularam na 
mídia nacional e estrangeira. 
Posteriormente foi reservado um tempo 
para que os professores convidados 
apresentassem suas contribuições ao 
tema do debate e em seguida, foi aberto 
o espaço para perguntas e 
considerações do público presente. 

 

Resultados e discussão 

Neste primeiro PET Debate, o tema 
a ser discutido foi o consumo de carnes 
processadas devido ao grande impacto 
observado das notícias na mídia. 

Por meio da contribuição dos 
professores convidados, foi possível 
entender com clareza o que motivou 
toda a atenção da mídia em relação ao 
assunto. Todas as notícias referiam-se 
ao relatório da Organização Mundial da 
Saúde, divulgado no dia 26 de outubro 
de 2015. Esse relatório foi apresentado 
no debate e a discussão dos tópicos do 
mesmo possibilitou o conhecimento da 
metodologia empregada no estudo, 
assim como a maior clareza dos dados 
apresentados. 

Também foi possível conhecer mais 
sobre o câncer, assim como os 
principais fatores ligados a essa doença 
para que fosse possível discutir a 
ligação com o consumo de carnes 
processadas e carne vermelha, tópicos 
abordados pelo Prof. Dr. Strefezzi 
Entre os tópicos abordados pelos 
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espectadores, estava o possível 
impacto na indústria de produtos 
cárneos e também os possíveis 
substituintes/processos das substâncias 
cancerígenas nos embutidos. Esses 
tópicos foram discutidos com o auxílio 
do Prof. Marco Antônio trindade.  

 No total de participantes do 
evento, foi contabilizado 
aproximadamente 80 pessoas na 
plateia, sendo aberto à graduação e à 
comunidade interna e externa.   

 

Conclusão 

 A realização deste evento 
possibilitou aos alunos da graduação e 
comunidade interna e externa o 
conhecimento e o esclarecimento de um 
assunto amplamente abordado pela 
mídia, que foi o consumo de carne e 
seus derivados relacionado ao câncer. 
Houve a interação/participação de 
docentes de diferentes Departamento 
da FZEA/USP, com o propósito de 
transmitir os conhecimentos para 
enriquecer a discussão e esclarecer aos 
espectadores o que realmente o 
relatório da OMS apresentou. 
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Resumo 

 
A aplicação de atividades práticas é muito 
importante para o aprendizado de um aluno. 
Neste sentido, o PET Produção proporciona 
à graduação diversas oportunidades que o 
ajudam em seu desenvolvimento acadêmico 
e profissional. Neste artigo, são 
apresentadas algumas práticas e atividades 
realizadas pelo grupo que contribuem para 
o aprimoramento da formação dos alunos 
de graduação em Engenharia de Produção. 
 

Introdução 
 
No decorrer de um curso integral de 
Engenharia de Produção, os graduandos são 
expostos a uma diversa e ampla gama de 
teorias, conceitos, metodologias e 
ferramentas que o auxiliam em seu 
desenvolvimento acadêmico e profissional. 
É de conhecimento de todos também que 
uma aplicação prática de tais conceitos 
auxilia na compreensão destes. O que 
geralmente se constata é uma certa carência 
referente à aplicação prática de tais 
conceitos e metodologias, o que pode ser 
feito por meio de jogos, simulações e 
dinâmicas.  
Com o intuito de tornar alguns conceitos e 
metodologias mais tangíveis e facilmente 
compreensíveis, o grupo PET Produção da 
Universidade Federal de São Carlos 
desenvolveu alguns jogos e simulações, em 
diferentes áreas da Engenharia de 
Produção, a fim de expor o aluno a uma 
experiência de aprendizado prático. 
Neste presente artigo, são apresentadas os a 
metodologia utilizada para o 
desenvolvimento de nossos jogos e 

simulações, bem como os resultados e 
benefícios de tais aplicações para a 
formação dos estudantes. 
 

Objetivos 
 
O grupo PET Produção tem como missão 
criar oportunidades de desenvolvimento 
pessoal, acadêmico e profissional aos 
integrantes do grupo e aos alunos da 
graduação, por meio de atividades 
coletivas, visando a melhorias para a 
comunidade acadêmica e à sociedade em 
geral. Observa-se que o desenvolvimento e 
a aplicação de jogos e simulações são 
totalmente coerentes à missão do grupo, o 
que reforça ainda mais a importância de tais 
atividades. 
Por outro lado, a aplicação de simulações e 
jogos também compreende a tríade 
pesquisa, ensino e extensão, visto que o 
grupo realiza um estudo aprofundado sobre 
o assunto (pesquisa), aplica a atividade aos 
estudantes interessados (ensino) e, em 
alguns casos, a aplica também em empresas 
externas à universidade, quando há a 
oportunidade (extensão). Sendo assim, a 
realização de dinâmicas objetiva 
desenvolver ainda mais a graduação e 
torná-los ainda mais preparados 
academicamente. 
 

Metodologia 
 
O desenvolvimento de uma dinâmica conta 
com três macroetapas: grupo de estudos 
sobre o assunto, desenvolvimento da 
dinâmica e aplicação da dinâmica à 
graduação. 
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A primeira etapa do desenvolvimento de 
jogos e simulações é o grupo de estudos 
sobre tema escolhido. Inicialmente, define-
se a bibliografia a ser consultada, que 
compreende livros, artigos e estudos de 
caso acerca do assunto. Para isso, o grupo 
conta com o apoio e suporte dos professores 
do departamento, que os auxiliam na 
escolha da bibliografia. Definido o material 
de leitura, inicia-se o grupo de estudo, no 
qual os membros, após leitura do material, 
se reúnem para discutir e tirar dúvidas sobre 
os conceitos aprendidos. Essa fase é de 
extrema importância, pois é o momento em 
que os membros aprofundam-se no tema da 
dinâmica. 
A segunda etapa trata do desenvolvimento e 
estruturação da dinâmica. Após o estudo 
bibliográfico, os membros iniciam a 
estruturação da dinâmica, que conta com a 
definição do produto e a definição dos 
processos e dos postos de trabalho da linha 
de produção (quando necessário). Definida 
a estrutura geral, os membros devem 
realizar simulações com o intuito tanto de 
validar se as ideias propostas são factíveis 
como de detectar possíveis falhas na 
estrutura. Validadas as ideias, a dinâmica 
está pronta para ser aplicada à graduação. 
A terceira e última etapa do 
desenvolvimento de jogos e simulações é a 
aplicação da dinâmica à graduação. Esta 
fase se inicia com os membros do grupo 
ensinando aos participantes conceitos 
teóricos importantes relacionados ao tema. 
Posteriormente, a dinâmica é, de fato, 
aplicada. Esta etapa é fruto de bons 
resultados das duas etapas anteriores e é o 
momento em que os estudantes interessados 
têm a chance de ver conhecimentos 
aprendidos em sala de aula serem aplicados 
na prática. 
 

Resultados e Discussão 
 
Atualmente o grupo PET Produção possui 
em seu portfólio cinco jogos e simulações, 
que envolvem temas da engenharia de 
produção como logística e gestão da cadeia 
de suprimentos, planejamento e controle da 

produção, projeto de unidades produtivas, 
análise de investimentos e estratégia de 
empresas. 
O jogo que envolve logística e gestão da 
cadeia de suprimentos é o Beer Game, 
adaptação do The Beer Distribution Game, 
criado na década de 1960 pelo 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Nele, são passados conceitos 
importantes relacionados à gestão da cadeia 
de suprimentos através da simulação de 
uma cadeia de produção de cerveja. É 
possível aos participantes verificar na 
prática as teorias aprendidas em aula e o 
impacto gerado por elas quando aplicadas 
em um sistema produtivo. Dessa forma, os 
jogadores constatam a importância dos 
conceitos aprendidos à medida em que 
buscam, em equipe, aumentar o 
desempenho da cadeia como um todo, 
reduzindo custos e consequentemente 
aumentando o lucro das empresas por meio 
da aplicação da teoria aprendida. Este jogo 
foi aplicado à graduação como atividade 
livre e como atividade extra da disciplina de 
gestão da cadeia de produção, e teve 
feedbacks bastante positivos, tanto dos 
participantes como da docente responsável 
por tal disciplina. 
O próximo jogo, denominado “Dinâmica da 
T.O.C.”, trata do planejamento e controle 
da produção dando enfoque à Teoria das 
Restrições (T.O.C.: Theory of Constraint), 
importante teoria da engenharia de 
produção criada por Eliyahu Goldratt, em 
1984, no livro “A Meta”. Nele, é simulada 
uma linha de produção, na qual cada 
participante atua como trabalhador num 
posto específico da produção. Inicialmente 
são passados os conceitos sobre a teoria 
elaborada por Goldratt e depois os produtos 
começam a ser fabricados, colocando a 
linha em funcionamento. Após essa 
primeira rodada a T.O.C. é aplicada e as 
melhorias causadas pelas mudanças são 
contabilizadas depois de uma segunda 
rodada de produção. Os impactos positivos 
da utilização da T.O.C. são percebidos 
diretamente pelos participantes, que passam 
a valorizá-la muito mais. Essa atividade foi 
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aberta à graduação e também recebeu 
feedbacks muito bons. 
O jogo de Lean Manufacturing também 
aborda o planejamento e controle da 
produção, mas possui foco direcionado à 
produção enxuta. Aqui, é simulada uma 
linha de produção de canetas, que, ao longo 
de otimizações baseadas na filosofia de 
produção supracitada, tem seu desempenho 
melhorado, permitindo ao participante 
visualizar os resultados físicos e financeiros 
das mudanças aplicadas. Assim são 
passados conceitos básicos da produção 
enxuta, como os sete desperdícios, de forma 
prática e interativa. Em todas as suas 
aplicações, abertas à graduação, o jogo foi 
bastante elogiado pelos participantes. 
O quarto jogo, aplicado a alunos do 
primeiro semestre do curso de engenharia 
de produção da Universidade Federal de 
São Carlos, aborda conceitos introdutórios 
de engenharia de produção, como projeto 
de unidades produtivas e análise de 
investimentos. Essa simulação é baseada 
num estudo de caso de um projeto realizado 
pelo PET Produção em uma empresa 
alimentícia. Aqui, o objetivo dos 
participantes é, em grupos, otimizar o 
layout da empresa de forma a otimizar seus 
processos e definir, dentre várias 
possibilidades, qual seria a melhor opção 
em termos de compras de máquinas para a 
expansão da produção. Essa atividade, 
aplicada nas aulas de Introdução à 
Engenharia de Produção, tem como 
objetivo principal esclarecer aos alunos 
ingressantes no curso um dos papeis de um 
engenheiro de produção numa empresa e 
mostrar a aplicação de conceitos aprendidos 
em aula. 
Por fim, o quinto jogo, cujo nome é “Saúde 
em Jogo”, simula a tomada de decisões 
estratégicas num ambiente dinâmico. Nele, 
os participantes são responsáveis por gerir 
um hospital em crise e tomar decisões como 
contratação de médicos, compra de 
módulos de atendimento e aumento da 
capacidade de acordo com o mercado que 
pretendem atender. Este jogo objetiva 
passar conceitos de estratégia de empresas, 

como objetivos de desempenho e dar aos 
alunos a oportunidade de aplicar 
conhecimentos importantes de engenharia 
de produção em atividades práticas e 
interativas. Esse jogo foi aplicado nas aulas 
de Estratégia de Produção, e teve feedbacks 
excelentes dos participantes e da professora 
responsável pela disciplina. 
Com exceção do Beer Game, adaptação do 
jogo criado pelo MIT, todos os jogos foram 
desenvolvidos pelos membros do grupo 
PET Produção, com o apoio dos docentes 
do Departamento de Engenharia de 
Produção da Universidade Federal de São 
Carlos. 
 

Conclusão 
 
Considerando o objetivo de gerar 
oportunidades de desenvolvimento para os 
alunos da graduação, formular novas 
estratégias de desenvolvimento e 
modernização do ensino superior por meio 
de novas práticas pedagógicas na 
graduação, nota-se que o desenvolvimento 
e aplicação de jogos e simulações 
empresariais se tornou uma atividade de 
extrema importância, pois satisfaz 
plenamente os objetivos, além de 
proporcionar aplicações práticas de 
conhecimentos que, muitas vezes, não 
teriam a oportunidade de serem aplicados 
ainda durante a graduação do aluno. 
Ainda, é notável o reconhecimento dos 
professores em relação aos jogos e o 
aprendizado prático que esse tipo de 
atividade gera, uma vez que eles elogiam as 
aplicações e pedem ao PET Produção que 
essas simulações sejam aplicadas em suas 
respectivas aulas.  
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Resumo 

 
O desenvolvimento pessoal dos PETianos é 
um dos principais objetivos do PET 
Produção, sendo uma das grandes razões 
para o interesse e participação dos membros 
no grupo. Após uma intensa vivência no 
PET, os alunos vão para o mercado de 
trabalho, esperando estar mais preparados e 
com habilidades suficientes que 
contribuirão para o sucesso de suas 
carreiras profissionais. Assim, o PET 
Produção, além de visar esse 
desenvolvimento em todas as suas 
atividades, utiliza ferramentas que 
proporcionam a medição de certas 
habilidades para os membros. 
 

Introdução 
 
Um dos objetivos da missão do PET 
Produção hoje é “criar oportunidades de 
desenvolvimento pessoal, acadêmico e 
profissional aos integrantes do grupo”. Este 
propósito faz parte de toda a história da 
organização, desde o seu surgimento, em 
1991. Espera-se, portanto, que os membros 
saiam do grupo com uma experiência 
significativa para o início de suas atuações 
no mercado de trabalho. Assim, algumas 
oportunidades de desenvolvimento pessoal 
passaram a ser vistas como essenciais, tais 
como trabalho em grupo, habilidades 
gerenciais, gestão de pessoas, liderança e 
senso crítico. A vontade de aprender e 
desenvolver tais habilidades já são 
identificadas na seleção dos candidatos 
durante o processo seletivo e o dia-a-dia do 
grupo permite esta busca. 

Todas as atividades e diretrizes internas do 
PET Produção se desenvolvem a partir 
dessa missão. Os projetos são, em sua 
grande maioria, realizados em grupo, os 
membros são estimulados a pensar, 
estruturar e defender suas opiniões desde o 
primeiro momento dentro da organização, 
alunos de diferentes anos são estimulados a 
trabalhar juntos para que conhecimentos e 
experiências sejam compartilhados, 
habilidades de apresentações em públicos 
são exercitadas frequentemente, e os 
membros se encontram em constantes 
desafios. 
Contudo, por mais que o desenvolvimento 
acontecesse, o PET Produção identificou, 
no final de 2013, que ele não estava sendo 
mensurado em nenhum momento dentro do 
grupo. Não havia o conhecimento concreto 
de quais eram as habilidades pessoais dos 
membros, quais habilidades os membros 
deveriam se atentar para desenvolver, além 
de não saber como era, em termos 
quantitativos, a evolução dessas habilidades 
durante a trajetória dos membros no grupo. 
Desta maneira, criou-se uma ferramenta 
que passou a permitir essa avaliação. A 
ferramenta, chamada “Matriz de 
Polivalência”, foi desenvolvida dentro da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e 
desde que começou a ser aplicada no PET 
Produção, vêm apresentando ótimos 
resultados e cumprindo seus objetivos. 
 

Objetivos 
 
A matriz de polivalência tem o objetivo de 
auxiliar o grupo a avaliar o aprendizado e o 
desenvolvimento de seus membros. A ideia 
foi de elaborar uma matriz que contivesse 
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todas as competências que podem ser 
trabalhadas e adquiridas pelos membros ao 
longo de sua participação no grupo. No fim 
de cada semestre, é proposto que cada 
membro realize uma auto avaliação, bem 
como uma avaliação sobre as pessoas com 
quem trabalhou no mesmo período. Assim, 
o PET tem dados para analisar o 
crescimento individual de cada membro e 
também o aprendizado geral dentro do 
grupo. 
 

Metodologia 
 
Para o desenvolvimento da matriz de 
polivalência, foi realizado, inicialmente, um 
mapeamento de todas as habilidades que 
são desenvolvidas na gama de atividades do 
grupo, ou seja, verificou-se o que cada 
atividade individualmente contribuía para a 
formação pessoal e o desenvolvimento dos 
seus membros. 
Nesse sentido, foram identificadas seis 
grandes frentes de competência, que o 
grupo PET Produção pode proporcionar aos 
seus membros ao longo do tempo, são elas: 
Liderança, Organização e Produtividade, 
Comunicação (Debate), Comunicação 
(Apresentação), Pró-atividade, e 
Autoconfiança. Em seguida, cada uma das 
frentes foi quebrada em habilidades 
menores, apresentando o seguinte resultado: 

1. Liderança: Motivação e incentivo; 
Delegação de tarefas; Realização de 
feedback e alinhamento de 
expectativas; Controle de prazos e 
cobrança de atividades. 

2. Organização e Produtividade: 
Planejamento (gerenciamento do 
tempo); Foco e concentração; 
Pontualidade; Comprometimento; 
Assiduidade (presença em 
atividades). 

3. Comunicação (Discussão): Respeito 
às opiniões diferentes; Postura 
(atenção às discussões); 
Argumentação/Linha de raciocínio; 
Contribuição com ideias. 

4. Comunicação (Apresentação): 
Planejamento da apresentação; 
Postura corporal; Motivação aos 
participantes da atividade; Dicção. 

5. Proatividade: Proatividade. 
6. Autoconfiança: Demonstração de 

autoconfiança. 

Todas essas habilidades compõem a matriz 
de polivalência, tanto na parte de auto 
avaliação, como na avaliação dos membros 
com quem se trabalhou durante o semestre. 
A todas elas são atribuídas notas de zero a 
quatro para o nível de competência de cada 
membro, sendo zero a mais baixa e quatro a 
mais alta.  
Ainda na parte de auto avaliação, tem-se a 
frente de pacotes de softwares, onde são 
analisadas as habilidades em: 

7. Softwares: MS Excel; MS Project; 
Photoshop; Corel Draw; Site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para esta avaliação, pode-se atribuir um dos 
níveis de conhecimento: iniciante, básico, 
intermediário e avançado. 
Assim, no final de cada semestre, a 
coordenadoria aplica esta ferramenta aos 
membros do grupo PET Produção. Após a 
compilação de todas as avaliações, cada 
membro recebe em mãos o resultado de sua 
matriz de polivalência. 
 

Resultados e Discussão 
 
Com o resultado da matriz de polivalência 
em mãos, os membros podem comparar a 
auto avaliação, com a média das avaliações 
realizadas pelos colegas de grupo para cada 
competência. Quando há grande 
disparidade entre as avaliações, isto traz 
uma reflexão individual para que ou o 
membro tenha mais autoconfiança, em 
casos que sua avaliação se encontre abaixo 
da média da percepção do grupo, ou uma 
reavaliação sobre o porquê da disparidade 
negativa entre a auto avaliação e a 
avaliação dos membros do grupo. Além 
disso, pode-se identificar competências que 
cada membro deveria se desenvolver mais, 
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bem como habilidades onde cada um se 
destaca e poderia explorá-las a seu favor, 
ou servir de exemplo para outros.  
Até hoje, esta ferramenta foi aplicada 
apenas duas vezes ao grupo. No entanto, 
apesar de recente, os membros concordam 
com o valor que a ferramenta agregou, pois 
é uma forma de mensurar se as habilidades 
e competências que o PET proporciona são 
realmente adquiridas pelos seus membros 
ou mesmo se o PET não mais proporciona o 
ambiente para desenvolvimento de alguma 
das competências definidas. Além disso, já 
foram identificadas oportunidades de 
complementos à matriz e também 
indicadores. 
A coordenadoria de Recursos Humanos está 
trabalhando neste semestre na finalização 
de uma ferramenta denominada de “teia de 
aranha”. Tal ferramenta apresenta todas as 
atividades que podem ser realizadas pelos 
membros do PET Produção e relaciona a 
cada uma delas as competências, que já 
foram definidas na matriz de polivalência, 
que podem ser desenvolvidas quando o 
membro realiza a atividade. Assim, quando 
na matriz de polivalência é identificado que 
o membro poderia se desenvolver mais em 
comunicação, o mesmo poderá consultar a 
teia de aranha e verificar qual atividade 
proporciona tal desenvolvimento. 
Ademais, o grupo PET Produção segue a 
metodologia do Balanced Scorecard para 
atingir sua estratégia. Esta metodologia tem 
quatro perspectivas, sendo uma delas a 
perspectiva de Aprendizado e Crescimento. 
O grupo definiu no último planejamento 
estratégico que o objetivo desta perspectiva 
seria de maximizar o conhecimento teórico, 
prático e habilidades pessoais através de 
diferentes tipos de atividades. Dado isso, 
três indicadores foram criados para 
mensurar se este objetivo vem sendo 
realmente atingido pelo grupo, sendo que 
em dois deles a matriz de polivalência é 
utilizada como base de dados. 
O primeiro indicador calcula a moda das 
notas de desenvolvimento para todas as 
competências, e possui sua meta como 
maior ou igual a três. Assim, o indicador 

visa mensurar se o grupo proporciona 
desenvolvimento para cada competência, e 
caso a meta não seja atingida o plano de 
ação seria a busca de novas atividades ou 
treinamentos que desenvolvam a 
competência que se encontra abaixo da 
moda. Já, o segundo indicador, mostra 
quantitativamente quanto cada membro se 
desenvolve a cada semestre. Ele é calculado 
pela razão entre a somatória das notas de 
desenvolvimento do semestre atual pela 
somatória das notas de desenvolvimento do 
semestre anterior, e a meta é um valor 
maior que um. Caso algum membro não 
apresente desenvolvimento em nenhuma 
das competências ao longo de um semestre, 
ou seja, tenha atingido um valor inferior a 
um, a coordenadoria de Recursos Humanos 
irá intervir, buscando identificar a razão 
pela qual isto ocorreu, se o membro passa 
por alguma dificuldade ou se o grupo PET 
Produção não conseguiu proporcionar um 
ambiente de desenvolvimento. 
 

Conclusão 
 
Considerando que há um ano, o PET 
Produção não apresentava nenhuma 
avaliação para identificar se conseguia 
desenvolver realmente os seus membros, a 
ferramenta criada sanou essa incerteza. 
Atualmente, os membros conseguem 
identificar suas habilidades pessoais e 
também traçar planos para seu crescimento 
ao longo do período no PET com base nas 
habilidades pouco desenvolvidas. Além 
disso, uma ferramenta complementar está 
sendo elaborada para auxiliar ainda mais os 
membros na escolha de suas atividades de 
acordo com o desenvolvimento necessário e 
desejado. Assim, a ferramenta em questão 
contribui para consolidar o objetivo já 
citado “criar oportunidades de 
desenvolvimento pessoal, acadêmico e 
profissional aos integrantes do grupo”.  
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RESUMO 
 
De forma a promover uma formação 

técnica e social, o Grupo PET – Engenharia 
Florestal realiza o evento Café Cultural. 
Nesse evento são realizadas discussões, 
debates e palestras sobre diversos temas, 
abordados ou não dentro do âmbito 
acadêmico. Dentro de um espaço informal, 
profissionais são convidados para tratar de 
determinados temas, de forma dinâmica e 
descontraída.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O graduando de Engenharia Florestal 

deve ter uma formação profissional na qual 
desenvolva uma atuação criativa e crítica no 
reconhecimento e solução de problemas, 
contemplando aspectos econômicos, 
políticos, culturais, sociais e ambientais, 
com visão ética, em respeito às necessidades 
da sociedade (BRASIL, 2006). (1) 

Procura-se uma atuação profissional que 
vá além da visão técnica e do âmbito 
acadêmico. Pensamento crítico e 
independente, criatividade e valores éticos 
são características buscadas na formação de 
um Engenheiro Florestal formado pela 
Faculdade de Ciências Agronômicas da 
UNESP, câmpus de Botucatu 
(SANSIGOLO et al., 2012). (2) 

Visando promover a formação pessoal, 
desde 2011 o Grupo PET Engenharia 

Florestal vem realizando o evento Café 
Cultural, onde são realizadas discussões, 
debates e palestras, sobre diversos temas, 
explorados ou não, dentro do âmbito 
acadêmico.  

 
2. OBJETIVOS 

 
O evento tem por objetivo desenvolver o 

senso crítico e o poder argumentativo dos 
participantes, e promover ampliação e 
atualização do conhecimento, de forma a 
estimular a formação profissional e pessoal 
diferenciada. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A escolha dos temas é feita por meio de 

um questionário aplicado aos alunos do 
primeiro ao quarto ano do curso de 
Engenharia Florestal, nosso principal 
público alvo. Neste questionário são 
apontadas as preferências com relação aos 
temas, datas e horários.  

Após a escolha do tema, o Grupo busca 
os profissionais a partir de contato pessoal 
ou indicações de terceiros. 

A divulgação do evento é feita por meio 
de redes sociais, cartazes e contatos 
pessoais. A intenção da divulgação é atingir 
toda a comunidade acadêmica. 
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A periodicidade do evento é de dois a 
três por ano, dependendo do cronograma do 
Grupo. 

O tempo de duração de cada Café é de 
aproximadamente duas horas, sendo uma 
hora de apresentação, por parte do 
convidado, e o restante do tempo aberto a 
perguntas, discussões ou dinâmicas de 
grupo. 

Para a realização dos encontros, 
normalmente, contamos com o apoio da 
equipe de servidores da Biblioteca Prof. 
Paulo de Carvalho Mattos do câmpus, que 
cede o espaço cultural e disponibiliza todo o 
equipamento necessário (ex.: equipamento 
áudio-visual, mesas, puffs, cadeiras, etc.), de 
forma a tornar o espaço descontraído, 
diferenciando-se dos moldes acadêmicos 
tradicionais. Além disso, os organizadores 
oferecem aos participantes um café da tarde, 
incluindo pipoca, sucos e bolos. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Até o presente momento, foram 

realizadas 11 versões, incluindo temas 
diversos como: intercâmbio, educação 
ambiental, arteterapia, distúrbio do sono e a 
relação com a vida acadêmica, perfil 
psicológico e liderança: característica de um 
líder, Emile Durkhein: o fato social, danças 
circulares, pranaterapia, entre outros. 

O número aproximado de participantes é 
de 20 pessoas por evento. Número este 
considerado baixo comparado ao público 
alcançado pela divulgação. Este baixo 
número pode estar associado a abrangência 
do questionário, ou seja, o tema e o 
calendário propostos são direcionados a um 
pequeno grupo.  

A maioria dos participantes pertencem 
aos três primeiros anos do curso de 
Engenharia Florestal. Nota-se que os alunos 
dos dois últimos anos estão focados em 
outras atividades, como obrigações do 
estágio extra e curricular, elaboração de 
trabalho de curso e monografia, entre 
outros.  

Entretanto, a partir da avaliação dos 
organizadores, nota-se que o evento tem 
surtido efeitos positivos aos participantes, 
pois aqueles que já compareceram retornam 
sempre que possível, e se manifestam 
favoravelmente ao evento. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O evento tem colaborado para o 

desenvolvimento do senso crítico, da 
organização de ideias e do poder 
argumentativo por parte dos organizadores. 
Porém, há necessidade de avaliar o impacto 
junto aos participantes. 

O questionário deve abranger um público 
maior de forma a ampliar a participação da 
comunidade acadêmica como um todo. 

Há também a necessidade de organizar 
um cadastro dos participantes de forma a 
estreitar as relações com o público. 

. 
6. ELEMENTOS NÃO 

TEXTUAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Arte de divulgação do Café Cultural. 
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RESUMO 

 
A água é um dos vários recursos 

naturais presentes em Ouro Preto. Porém, a 
qualidade da mesma muita das vezes é 
comprometida por fontes naturais ou 
antrópicas de contaminação. O presente 
trabalho analisou as principais fontes das 
águas de Ouro Preto no que diz respeito a 
padrões geoquímicos, físico-químicos e 
biológicos apresentando os resultados em 
oficinas e materiais educativos para 
comunidade.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A região de Ouro Preto tornou-se 

conhecida mundialmente pelo seu contexto 
histórico e econômico ligado a suas reservas 
minerais. Entretanto, outro bem precioso 
dessa região é a água, proveniente de fontes 
superficiais e subterrâneas.  

A água é um dos elementos 
fundamentais para a existência da vida. 
Tamanha importância fica evidenciada pela 
abundância desta substância, que 
corresponde cerca de 70% da constituição 
do nosso planeta. De modo geral, a busca 
por este recurso mineral tem sido cada vez 
mais intensa no decorrer do 
desenvolvimento da humanidade. Tal fator 
levou o homem, como um todo a explora-lo 
de modo inconsciente e demasiado. A 
exemplo pode-se constatar inúmeros casos 
que relatam a problemática dessa ação.  

A contaminação de fontes de água, 
na maioria das vezes por ação antrópica, 
tem sido um assunto recorrente na 

conjuntura global. Com base nesse conjunto 
de fatores desenvolveu-se, na região de 
Ouro Preto estudos relacionados a 
qualidade, tanto do ponto de vista 
geológico, biológico e químico quanto 
ecológico, dos corpos de água usados para 
consumo, presentes na região. Esse estudo 
tornou-se de suma importância, 
principalmente em âmbito local, uma vez 
que a cidade de Ouro Preto, por ser uma 
área de serra constitui um importante 
divisor de águas, sendo circundada por 
várias nascentes e antigas minas 
subterrâneas de onde provém a maior parte 
da água que abastece o município.  

A partir desse conjunto de 
informações e os resultados adquiridos 
constatou-se problemas preocupantes com 
relação à exploração, disponibilidade e 
distribuição desse recurso hídrico para 
população. Nessa conjuntura torna-se 
importante disseminar as informações 
obtidas no que diz respeito à qualidade das 
águas ouro-pretanas em âmbito local, 
principalmente nas áreas que constataram 
sérios problemas de contaminação 
biológica e/ou química, chamando a 
atenção da população afim de que a mesma 
contribua para a prática do uso mais 
consciente e saudável desse recurso mineral 
que é fundamental a existência da vida. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Os objetivos primordiais dos 

trabalhos realizados foram: identificar e 
quantificar as contaminações das águas da 
região de Ouro Preto por agentes geológicos 
e biológicos; e a partir dos dados obtidos, 
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repassar estas informações de forma 
didática para escolas e associações de 
bairro. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A realização deste trabalho foi 

dividida basicamente em 5 etapas 
principais: levantamento bibliográfico, 
trabalho de campo e amostragem de água, 
interpretação dos resultados, elaboração do 
livro e da cartilha e apresentação dos dados 
para a comunidade de Ouro Preto. 

O levantamento bibliográfico foi 
realizado a fim de identificar as ocorrências 
de elementos traço e presença de bactéria 
Escherichia Coli em águas de consumo, e a 
partir disso conhecer as doenças associadas 
a essas contaminações e os efeitos 
produzidos pela exposição do homem.  

A partir do levantamento 
bibliográfico foi possível identificar no 
mapa da cidade a localização das minas e 
fontes de água. Neste ponto as duas 
amostragens se diferenciam. A coleta de 
água para analise físico-química é feita da 
seguinte forma: análises in situ utilizando 
um Ultrameter Miron L.Company de 
modelo 6Psi e série 607553, medindo assim 
o pH, Eh, condutividade elétrica, 
temperatura, resistividade e sólidos totais 
dissolvidos das amostras de água. Houve 
também, a coleta de 17 amostras para 
análise de elementos maiores e traço por 
ICP-MS e ICP-OES. Todas as análises 
geoquímicas foram realizadas no 
laboratório LGqA, DEGEO, UFOP. Para a 
análise biológica foi coletada 100 mL de 69 
amostras para determinação de coliformes 
fecais e Echerichia Coli. As analises 
biológicas foram realizadas no laboratório 
de Águas da Escola de Farmácia da UFOP. 
À amostra de 100mL de água é adicionado 
uma ampola de reagente imunoenzimático 
da marca Colilert, este material é selado em 
uma placa e incubado por 24h a 35ᵒC. 
Depois de pronta a amostra é analisada, em 
caso de adquirir uma coloração amarela o 
teste é positivo para coliformes totais, no 
caso de ser fluorescente a luz UV trata-se de 

E.coli. Além das análises laboratoriais, foi 
também estimada a vasão do corpo de água. 
A partir do resultado dos dados obtidos foi 
possível a interpretação dos resultados e 
algumas conclusões foram tiradas a fim de 
propor mudanças e/ou remediações. Tais 
dados e interpretações foram utilizados na 
elaboração de um livro e uma cartilha 
destinados a comunidade. 
 

4. RESULTADO E 
DISCUSSÃO 

 
As análises geoquímicas das 

amostras coletadas nas Minas da Serra de 
Ouro Preto apresentaram teores 
significativos dos elementos manganês, 
cobre, chumbo, cádmio e arsênio, resultado 
da oxidação dos sulfetos presentes nas 
mineralizações de Ouro da região.  O 
arsênio em especial apresentou-se como um 
problema preocupante uma vez que tal 
elemento apresentou concentrações acima 
do limite estabelecido pelo ministério da 
saúde em oito pontos de coleta. Em um dos 
pontos de coleta, utilizado, inclusive para 
abastecimento, a concentração de arsênio 
(283 μg/L) mostrou-se quase 30 vezes 
acima do limite estabelecido pelo 
Ministério da Saúde (10 μg/L). 

No que diz respeito às análises 
físico-químicas realizadas nas fontes de 
água de Ouro Preto, algumas nascentes 
foram consideradas excelentes fontes 
naturais de água de acordo com padrões 
físico-químicos de qualidade, como as 
nascentes do Jardim Botânico e as fontes de 
água do Parque Estadual do Itacolomi.  

Quanto aos aspectos biológicos, 
praticamente todas as fontes de água 
apresentaram E. Coli e Coliformes fecais, 
com exceção das águas disponibilizadas 
pelas estações de tratamento do Itacolomi e 
Jardim Botânico. Em alguns pontos, a 
péssima qualidade biológica da água foi 
evidenciada por aspectos físicos como odor 
e coloração, de maneira que não chegaram 
a ser amostradas, como o caso do Jardim 
Alvorada. 
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A partir dos dados levantados foram 
elaborados capítulos para contribuição ao 
livro: “Água e cultura: inventário de fontes 
de água da região de Ouro Preto”, 
patrocinado pela Samarco, e uma cartilha: 
“Minas da Serra de Ouro Preto: 
potencialidades turísticas e a problemática 
das águas de consumo”, abordando vários 
assuntos sobre a região de Ouro Preto, 
dentre eles a contaminação das águas por 
arsênio. 

Foram elaboradas e ministradas 
palestras em escolas públicas da região, 
baseadas nos resultados obtidos, no livro e 
na cartilha, bem como a distribuição 
gratuita de todo o material produzido para 
essas escolas.  

Finalmente, realizaram-se reuniões 
com associação de bairro dos locais mais 
afetados pelos problemas para apresentação 
dos resultados e discussão do problema, 
com intuito da conscientização dos 
moradores para a não utilização de águas 
contaminadas, como o caso das águas 
provenientes das Minas, e da necessidade 
da preservação das nascentes e do 
tratamento efetivo das águas para controle 
biológico. 
  

5. CONCLUSÃO 
 

Através dos estudos realizados 
conclui-se que as águas das Minas da Serra 
de Ouro Preto são impróprias para o 
consumo devido a contaminação por metais 
pesados, em especial o arsênio. Por outro 
lado, a região possui nascentes de águas de 
excelente qualidade em virtude das rochas 
reservatórias, portanto as cabeceiras da 
região devem ser reconhecidas e protegidas 
do lançamento de efluentes e da criação de 
animais. Em virtude da presença de E. Coli 
e Coliformes Fecais é imprescindível que as 
águas sejam tratadas e desinfectadas antes 
do consumo. 

Desse modo torna-se fundamental a 
necessidade de disseminação do 
conhecimento produzido na Universidade 
para a sociedade que a suporta. Assim 
sendo, a contribuição na elaboração do livro 

“Água e cultura: inventário de fontes de 
água da região de Ouro Preto” e a confecção 
da cartilha “Minas da Serra de Ouro Preto: 
potencialidades turísticas e a problemática 
das águas de consumo” fez-se uma 
ferramenta de conscientização de suma 
importância para a população. 

  
6. REFERÊNCIAS 

 
[1] Costa, A.T, Lucon, T.N. Metodologia 
para inventariação das fontes de águas de 
Ouro Preto. In: Lemos, Paulo. (Org.). Água 
e cultura: inventário de fontes de água da 
região de Ouro Preto. Ouro Preto: 
Legraphar, 2015. P.85-91. 
[2] Noce, T. S. Avaliação da Composição 
Geoquímica das Águas de Minas da Serra 
de Ouro Preto. Ouro Preto, 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
[3] PET Engenharia Geológica. Escola de 
Minas - UFOP (Brasil). Minas da Serra de 
Ouro Preto: potencialidades turísticas e a 
problemática das águas de consumo. Ouro 
Preto, 2015. 
 

321



E N S I N O  D E  G E O T E C N O L O G I A S :  C U R S O S  D E  
A R C G I S ,  G P S  E  B Ú S S O L A  

COSTA, Adivane. Terezinha , FREITAS, Renata. D. Andrade, MADEIRA, Mariana. 
Resende, SANTOS, Edgar. Amaral 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Grupo PET Geologia 

Email: santos.eas@gmail.com, renatadelicio@hotmail.com, marirmadeira@yahoo.com.br, 
adivanecosta@gmail.com  

 
RESUMO 

 
Devido uma demanda observada no 

cotidiano de pessoas envolvidas nos cursos 
de geociências e afins, o PET Geologia 
promove todo semestre cursos em 
geotecnologias, como GPS, Bússola e 
ArcGIS. Estes cursos capacitam os 
estudantes a desempenharem melhor as 
atividades propostas na graduação e pós-
graduação, visto serem explanados de 
maneira prática e didática. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, observa-se uma crescente 

demanda no uso de softwares e 
geotecnologias nos meios acadêmico e 
professional de pessoas envolvidas com a 
área das geociências e afins, porém a falta 
de oportunidades e o custo elevado de 
treinamento naqueles, dificultam o acesso 
de futuros cientistas e profissionais com tais 
tecnologias.  Sendo assim, visto esta 
necessidade e a importância de se 
desenvolver atividades de pesquisa e ensino 
pelos membros do grupo PET Geologia, 
cursos sobre como manusear GPS, bússola e 
mapas, bem como lidar com os comandos 
básicos do software ArcGIS, versão 9.3, 
foram criados e semestralmente ministrados 
pelos próprios alunos do referido grupo, na 
Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). Dessa forma, estes cursos 
fornecem um suporte teórico e prático, tanto 
profissional quanto acadêmico, para os 
alunos participantes, visto que a 
metodologia adotada promove a aplicação e 
consolidação direta das informações 

repassadas pelos ministrantes e estes 
necessitam aprender, pesquisar para 
multiplicar o conteúdo dos cursos. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Este projeto tem como principal objetivo 

o aprimoramento da capacidade dos alunos 
de desenvolver trabalhos que lidem com 
geotecnologias, que posteriormente serão 
necessários na aplicação direta nos cursos 
de graduação, como Engenharias Geológica, 
Ambiental e de Minas, Biologia e Turismo, 
e também nos programas de pós-graduação 
em Evolução Crustal e Recursos Naturais, 
Ecologia de Biomas Tropicais e Engenharia 
Ambiental, entre outros.  

 
3. METODOLOGIA 

 
A metodologia empregada neste projeto 

consiste em aulas teóricas dos cursos de 
GPS e Bússola e do software ArcGIS 9.3, 
seguidos por uma atividade prática de 
campo e/ou laboratório de informática nos 
quais os alunos colocam em prática os 
conhecimentos adquiridos previamente. No 
curso de GPS e Bússola, questões 
relacionadas ao posicionamento geográfico,  
às coordenadas geográficas e UTM e os 
sistemas de referência espacial são 
ensinados primeiramente. Em seguida, os 
alunos são expostos a mapas de diversas 
naturezas e cartas topográficas, que serão 
utilizadas, também, na aula prática. Já o 
curso de ArcGIS, a aula téorica tem como 
objetivo introduzir os mesmo conceitos de 
posicionamento geográfico e sistemas de 
referência espacial adotados para o curso de 
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GPS e bússola, porém com enfoque maior 
na consistência dos dados, visto que 
projeções distantas podem gerar da ordem 
de quilômetros. A aula prática deste último 
curso aborda os principais elementos 
básicos do software, como 
georreferenciamento de imagens, criação e 
edição de  e edição do layout. Os 
participantes, portanto, aprendem como 
lidar com mapas, se localizar e executar 
comandos básicos no ArcGIS, GPS e 
bússola. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os participantes dos cursos acima 

mencionados utilizaram modelos digitais de 
terreno, base topográfica digital, cartografia 
digital de terreno e bancos de dados de 
diversas naturezas que foram fundamentais 
para ao promover o aprimoramento e 
ampliação do conhecimento em 
geotecnologias. Os exercícios e atividades 
desenvolvidos nos cursos oferecidos 
puderam ser trabalhados e manipulados de 
acordo com o público alvo, visto a grande 
variedade de aplicações que tais tecnologias 
permitem realizar. Além disso, observou-se 
nos participantes destes cursos um maior 
interesse nas demais atividades promovidas 
pelo departamento de geologia e demais 
departamentos relacionados a geociências, 
assim como uma maior facilidade em se 
executar tais atividades, alcançando, assim, 
os objetivos propostos pelo projeto.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
A grande procura pelos cursos de GPS e 

Bússola e do software ArcGIS, versão 9.3, 
pela comunidade acadêmica da UFOP 
reforça, portanto, a importância da 
promoção periódica destes, uma vez que o 
público alvo demonstra elevado interesse, 
garantido resultados satisfatórios. 
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RESUMO

A  complexidade  das  atividades 

desenvolvidas  e  a  rotatividade  dos  grupos 

PET, demandam cada vez mais a utilização 

de  novas  ferramentas  de  apoio  para 

organização  e  armazenamento  de 

informações.  Diante  desta  necessidade,  foi 

criado o PortalPET, um aplicativo web, que 

visa  fornecer  aos  grupos  PET,  um 

gerenciamento  mais  eficaz  do  grupo  e 

preservação histórica de dados.

 

1. INTRODUÇÃO

A revolução da tecnologia da informação 

iniciada no século passado, alavancada pela 

evolução  dos  computadores  e  a 

popularização  da  internet  tem  causado 

drásticas  mudanças  nos  âmbitos  sociais, 

culturais,  políticos  e  econômicos  mundiais 

[1].  Devido  a  isso,  a  tecnologia  da 

informação  tornou-se  uma  ferramenta  de 

suma  importância  nas  formas  de 

organização  das  atividades  humanas, 

especialmente  dentro  de  organizações 

privadas e públicas, instituições de pesquisa 

e ensino, entre outras [2].

Sejam  quais  forem  as  atividades  de 

ensino,  pesquisa e extensão desenvolvidas, 

bem  como  seus  estilos  próprios  de 

organização  e  gerenciamento,  algumas 

dificuldades são inerentes a todos os grupos 

PET. Com o propósito de contribuir para a 

solução de vários desses problemas, a partir 

de 2010 o então integrante do grupo PET-

EM da UNESP-Ilha Solteira, João Henrique 

Gulineli Fachini, se propôs, sob a orientação 

do  Prof.  Dr.  Emanuel  Rocha  Woiski,  a 

desenvolver  um  Trabalho  de  Graduação, 

cujo tema era um aplicativo web, que ficou 

conhecido  como  PortalPET,  cujas 

funcionalidades  deveriam  ser  acessíveis  a 

todos os grupos PET.

O  PortalPET 

(http://www.portalpet.feis.unesp.br) é  uma 

ferramenta  web  open-source,  ou  seja,  um 

software  de código  completamente  aberto, 

cujo  acesso  ocorre  pela  internet,  que  foi 

constituído  como  ferramenta  de  apoio  e 

facilitação  a  diversas  e  importantes 

atividades  de  caráter  organizacional,  tais 

como registro e acompanhamento de atas e 

organização  de  eventos,  de  importância 

principalmente aos grupos do Programa de 

Educação  Tutorial.  Mas  também  podendo 

em  princípio  ser  utilizado  livremente  por 

qualquer  agrupamento  com  objetivos  e 

organização semelhantes.

A  filosofia  open-source está 

fundamentada  na  liberdade  de  dispor  do 

código  fonte  do  aplicativo,  sendo  livres  a 

sua distribuição e adaptação, sem nenhuma 

discriminação  de  pessoas  ou  grupos  que 

tenham  interesse  no  uso.  Muitas  vezes 

confundido com software gratuito,  permite 

muito  mais  do  que o  uso  sem limitações, 

mas  também  a  sua  modificação  e 

distribuição.  Deste  modo,  qualquer  código 

segundo esta filosofia é propriedade de toda 

a  comunidade.  O  projeto  PortalPET  tem 

desde  o  início  seu  código  livre  e  busca 

respeitar  todos  os  conceitos  envolvidos  na 

filosofia open-source.
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2. OBJETIVOS

O aplicativo web, PortalPET, tem como 

objetivo oferecer ferramentas de apoio para 

potencializar o gerenciamento de atividades, 

a comunicação e a organização dos grupos 

PET.  Além  disso,  garantir  também  a 

preservação histórica das atividades de cada 

grupo  PET, que  são  de  suma  importância 

para  a  manutenção  do  Programa  de 

Educação Tutorial.

3. METODOLOGIA

O  desenvolvimento  do  PortalPET  foi 

realizado empregando um  web framework,  
o qual visa facilitar o desenvolvimento e a 

manutenção  de  um servidor  de  aplicações 

por  meio  da  web,  sendo  que  suas 

funcionalidades exigem conteúdo dinâmico 

e acesso a um sistema de banco de dados. 

Existem  inúmeras  possibilidades  para  a 

escolha  desse  framework,  sendo  que  cada 

um deles por sua vez utiliza uma linguagem 

de programação subjacente. Por outro lado, 

a  opção  por  um  determinado  framework 
subentende  não  apenas  a  escolha  dessa 

linguagem, como também a seleção de uma 

determinada  arquitetura  para  o  seu 

aplicativo.  Optou-se,  então,  pela  popular 

linguagem de programação Python, por ser 

interpretada,  de  código  aberto, 

multiplataforma,  de  sintaxe  simples  e 

consistente, orientada a objetos e com uma 

vasta  biblioteca  padrão.  Existem inúmeros 

frameworks em  Python,  mas  inicialmente 

escolheu-se  Django,  um  framework muito 

popular  cuja  arquitetura  obedece  ao 

conceito  de  engenharia  de  software 

conhecido  como  MVC  (Model-View-

Controller), em que a modelagem dos dados 

está separada da forma pela qual os dados 

são  manipulados para  alcançar 

determinados  objetivos,  e  ambos,  por  sua 

vez,  distintos  de  sua  apresentação para  o 

usuário final. A filosofia MVC permite que 

as  implementações,  manutenções  e 

atualizações  para cada um desses  aspectos 

sejam  realizadas  até  mesmo  por  equipes 

distintas e independentes entre si [3].

Depois  de  seu  desenvolvimento,  a 

plataforma passou a ser  hospedada em um 

servidor localizado na UNESP – Campus de 

Ilha Solteira, na sala do grupo PET-EM, que 

auxilia  o  desenvolvedor  do  PortalPET  na 

manutenção  do sistema.  Visando  melhorar 

as funcionalidades, corrigir possíveis bugs e 

divulgar a plataforma, o grupo PET-EM tem 

buscado ao longo deste ano parcerias com 

outros grupos PET que tenham interesse em 

contribuir  para  o  desenvolvimento  e 

marketing da ferramenta.

O  PortalPET  está  passando  atualmente 

por  um  processo  migração  para  o 

framework  Web2py devido  a  algumas 

vantagens  sendo  entre  elas,  a  rapidez, 

segurança  e  escalabilidades  comparadas 

com o  framework antigo. Além disso, este 

processo prevê uma restruturação completa 

da plataforma, com a implementação de um 

novo design, correção dos bugs reportados e 

novas ferramentas, como um gerenciador de 

tarefas que está sendo desenvolvido. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na  Figura  1  é  apresentada  a  página 

inicial da plataforma em sua versão atual

Fig. 1. Página inicial do PortalPET

O  banco  de  dados  do  PortalPET  tem 

atualmente  13519  usuários  cadastrados  e 

648  grupos  criados,  dentre  os  quais  a 

maioria são grupos PET. 

No  ano  de  2013,  dois  grandes  eventos 

utilizaram as ferramentas desta plataforma, 

o  XIII  SudestePET  e  o  XVIII  ENAPET. 

Durante a idealização do SudestePET 2013, 

realizado  em  Ilha  Solteira,  importantes 

dispositivos  foram  implementadas  que 
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facilitaram  o  processo  de  controle  de 

eventos  de  grande  porte.  Dentre  as 

importantes  adições  ao  PortalPET,  podem 

ser  citadas:  o  controle  de  presença  e 

credenciamento  inicial  por  meio  de leitura 

de códigos de barras nos crachás; a geração 

de  boletos  bancários  durante  a  inscrição 

realizada  pela  internet  e  o  gerenciamento 

financeiro total do evento. Do ponto de vista 

acadêmico-científico,  tornou-se  também 

disponível  uma  ferramenta  dentro  da 

plataforma  para  submissão  e  correção  de 

artigos  para  o  evento,  com  a  distribuição 

eletrônica aos revisores.

A partir de 2013, o PortalPET tornou-se 

conhecido  por  muitos  grupos  PET,  que 

aprovaram a ideia da plataforma e passaram 

a utilizá-la no seu dia a dia. O grupo PET-

EM utiliza a plataforma desde sua criação 

para  o  gerenciamento  do  grupo  e 

organização  de  eventos.  Ao  logo  deste 

período de utilização, todas as reuniões do 

grupo foram realizadas na plataforma, com 

a geração de atas  onlines,  que armazenam 

todas  as  informações  das  reuniões 

administrativas  do  grupo.  Desta  forma,  é 

possível  ter  acesso  aos  documentos  mais 

antigos do grupo, de até 5 anos atrás, como 

também  aos  mais  recentes,  das  reuniões 

administrativas  desta  semana.  Além disso, 

tornou-se possível  ao longo desse período, 

ter  o  controle  completo  do  histórico  de 

integrantes e egressos que já fizeram parte 

da  história  do  grupo,  armazenados 

automaticamente  no  banco  de  dados  do 

PortalPET,  a  medida  que  estes  membros 

fazem  o  cadastro  na  plataforma  e  são 

convidados a participar do grupo.

A partir  de  2014,  o  desenvolvedor  do 

PortalPET,  propôs  ao  grupo  PET-EM  um 

processo de migração da plataforma para o 

framework Web2py. Desde então, o processo 

tem  ocorrido  de  forma  gradual,  com uma 

reformulação  detalhada  das  estruturas  da 

plataforma que apresentaram algum bug. Na 

Figura  2,  é  possível  visualizar  a  versão 

prévia  da  plataforma  com  o  seu  novo 

template.

Fig. 2. Nova versão do PortalPET, 

desenvolvida com o framework Web2py.

A grande dificuldade  neste  processo  de 

migração é a falta de uma equipe maior de 

desenvolvimento,  com  um  conhecimento 

técnico específico para acelerar o processo.

A  previsão  é  que  a  nova  versão  do 

PortalPET  seja  disponibilizada  no  ano  de 

2016.

Após o lançamento desta nova versão, o 

grupo  PET-EM  pretende  criar  videoaulas 

sobre  como  utilizar  os  recursos  da 

plataforma,  para  que  os  demais  grupos 

possam aprender a utilizar de forma correta 

as ferramentas.

5. CONCLUSÃO

Diante da realidade dos grupos PET, de 

uma intensa rotatividade de seus membros, 

é essencial para a manutenção e o progresso 

do  programa,  a  preservação  histórica  de 

informações sobre os grupos em relação aos 

membros  e  as  atividades  realizadas.  Além 

disso,  a  medida  que  as  atividades  dos 

grupos tornam-se mais complexas ao longo 

do seu desenvolvimento, exige-se cada vez 

mais  formas de gerenciamento  eficazes.  A 

criação  do  PortalPET  surgiu  exatamente 

destas  necessidades  e  vem  sendo 

aperfeiçoado desde sua criação para supri-

las da melhor forma possível. 
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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo apresentar e 
descrever as atividades da equipe do 
Programa de Educação Tutorial em 
Engenharia Mecânica da UFF (PET-MEC) 
que geram impactos na sociedade. Nesse 
âmbito, foram escolhidos dois projetos: o 
Desafio Inovação e o Robótica 
Educacional, que visam proporcionar aos 
estudantes um contato com a área 
tecnológica e a universidade.  

  
1. INTRODUÇÃO 

 

A influência do grupo PET de 
Engenharia de Mecânica da UFF na 
sociedade ocorre a partir do envolvimento 
com escolas próximas à universidade. 
Através de projetos extensionistas, a equipe 
trabalha conceitos de engenharia e robótica 
com crianças de ensino fundamental e 
médio, auxiliando-as a conhecer áreas com 
as quais, geralmente, não entram em 
contato durante a trajetória escolar, 
despertando, assim, novos interesses e 
estimulando o prosseguimento nos estudos. 

Nessas atividades são desenvolvidos o 
raciocínio lógico, a criatividade e a 
capacidade de criação e trabalho em equipe 
dos estudantes. Além disso, apresentam-se 
conteúdos normalmente evitados pelos 
alunos, como de matemática e física, de 
uma maneira mais divertida, interessante e 
envolvente, ajudando, também, na melhora 
do desempenho destes alunos em sala de 
aula. 

 
2. OBJETIVO 

2.1 Desafio Inovação 
 

O Desafio Inovação visa estimular a 
criatividade, o raciocínio e o trabalho em 
equipe através de um desafio proposto aos 
participantes, que são alunos do ensino 
fundamental, médio ou superior [1][2]. Os 
alunos envolvidos são oriundos de escolas 
públicas. 

 

2.1 Robótica Educacional 
 

O Robótica Educacional é um projeto de 
extensão realizado em parceria com a 
prefeitura de Niteroi [3]. Nele os alunos da 
equipe de robótica Asimuff (que também 
faz parte do PET e conta com colaboradores 
externos ao PET) buscam estimular o 
aprendizado de robótica nos alunos do 
ensino fundamental através de atividades 
lúdicas. As atividades propostas pelo 
projeto possibilitam a aprendizagem de 
conceitos físicos, matemáticos, de 
programação e de lógica de uma forma mais 
descontraída de modo a quebrar a barreira 
inicial que a maioria das pessoas tem com 
disciplinas dessa área. 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Desafio Inovação 
 
O desafio em si consiste em pequenas 

atividades de criação de protótipos onde os 
alunos, divididos em grupos, devem usar 
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sua criatividade e engenhosidade para 
superar metas planejadas pelo PET-MEC. 
Para tanto, os integrantes do PET-MEC 
previamente realizam os desafios e definem 
as regras e os kits a serem disponibilizados, 
envolvendo materiais de baixo custo. 

Os desafios variam ano a ano. São 
propostos em geral três desafios (ensino 
fundamental, médio e superior) realizados 
em um único dia.   O tempo total dedicado 
aos desafios e o grau de complexidade é 
adequado ao nível de escolaridade dos 
grupos. Envolvem propostas tais como 
construir: um barquinho capaz de atravessar 
uma piscina carregando um líquido 
(analogia a um navio petroleiro), uma ponte 
levadiça por onde um barquinho irá passar 
sob, um aviãozinho com outros materiais, 
fazer uma perna mecânica capaz de dar um 
chute, construir um lançador de aviõezinhos 
e etc. Além do nível de dificuldade que 
varia, o foco da atividade também. Para os 
alunos do ensino fundamental, por exemplo, 
agrega-se aos desafios de construção de 
protótipos, questionários de conhecimentos 
gerais e atividades desportivas.  

As criações são avaliadas pelos petianos 
com bases em critérios pré-estabelecidos 
como inventividade, uso de recursos, 
materiais escolhidos, simplicidade e 
funcionalidade, porem também são levados 
em conta testes comparativos com as 
criações das outras equipes. Nestes testes, 
muitas vezes há uma interação dos 
diferentes níveis de ensino, quando a ponte 
(ensino superior) deve permitir a passagem 
de um barco (ensino médio), por exemplo. 
Uma vez avaliados os projetos, as equipes 
são anunciadas, recebendo prêmios tais 
como: pen-drivers e vale compras em 
livrarias a calculadoras cientificas. Os 
vencedores também recebem certificados de 
classificação (do primeiro ao terceiro 
lugar). 

 

3.2  Robótica Educacional 
 

Este projeto buscou inicialmente adaptar 
o uso de um brinquedo que estava obsoleto 
nas escolas municipais de Niterói, a fim de 
viabilizar o ensino de robótica para as 
crianças do nível fundamental. Deste kit 
Lego Dacta apenas as peças puderam ser 
aproveitadas, tendo em vista que a interface 
interface disponível era inviável ao uso. Foi 
necessário fazer uma adequação do kit para 
o desenvolvimento de oficinas de robótica, 
criando uma progressão de conteúdos a 
serem discutidos em sala de forma didática 
no período de um ano em 10 escolas.  

Na metodologia a proposta foi realizar 
uma capacitação de professores uma vez 
por mês, para que eles pudessem receber a 
oficina, retirar dúvidas e dar sugestões.  Os 
professores executavam as oficinas 
utilizando o kit Lego Dacta e os alunos 
repetiam as montagens utilizando materiais 
de baixo custo. As montagens eram 
guardadas a fim de exposição numa Feira de 
Ciências que seria realizada meses à frente. 
Após a realização das oficinas, os 
componentes da equipe de robótica fizeram 
visitas às escolas, para ensinar conceitos de 
programação usando a interface S4A e o 
microcontrolador Arduino UNO R3.  

Além da exposição, ao final das oficinas, 
propôs-se um Desafio Inovação, 
particularmente direcionado para as equipes 
de Robótica Educacional, utilizando-se 
materiais de baixo custo.  

 
4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

4.1 Desafio Inovação 
 

O Desafio Inovação é realizado desde 
2008 e conta com várias parcerias. Em 
2015, contou com o apoio da prefeitura de 
Niterói e do Centro Integrado de Tecnologia 
e Inovação (CITI-UFF) e teve a participação 
de 6 escolas públicas. De modo geral, é uma 
forma de aproximação e fortalecimento de 
relações entre a Universidade e a 
comunidade, em especial os alunos do PET-
MEC que organizam e auxiliam a realização 
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do evento e podem ter contato com alunos 
do ensino fundamental e médio. 

Neste ano, a realização do desafio do 
ensino fundamental envolveu a reflexão 
sobre a aerodinâmica que proporcionasse 
um melhor voo a um avião de papel e que 
permitisse desenvolver um mecanismo de 
rotação para um cata-ventos. Além disso, os 
aluno foram desafiados a realizar um 
percurso que envolveu sensibilização 
quanto às dificuldades de deficientes físicos 
e exercícios em equipe. No ensino médio 
foi estimulada a aplicação de alguns 
conceitos físicos para a construção de um 
avião planador e seu lançador.  

A unificação de ambos os projetos se deu 
no desafio robótica, no qual os alunos 
teriam de construir uma roda gigante que 
tivesse aparatos funcionais de forma real, 
como rotação adequada e pensar em um 
dispositivo que fosse adequado a uma 
engrenagem pré-estabelecida. 

 

4.2 Robótica Educacional 
 

A partir das respostas obtidas nos 
questionários feitos com os alunos, 
posteriormente às oficinas, foi visível a 
satisfação com a atividade. Grande parte 
demonstrou entusiasmo em aprender e se 
aprofundar mais em tópicos da área de 
robótica. 

Além disso, os professores reportaram 
uma melhora de comportamento, maior 
concentração e cooperação durante a aula e 
mais interesse pela matéria dada em sala de 
aula. Logo, é perceptível que o ensino de 
robótica nas escolas melhora o rendimento 
dos estudantes em outras disciplinas, não 
somente em áreas relacionadas à mesma. 

 

5. CONCLUSÃO 
 
As atividades descritas se mostraram 

com grande potencial de influência positiva 
sobre a rede pública. Tanto o evento 
Desafio Inovação quanto o projeto Robótica 
nas escolas evidenciaram holisticamente o 
entusiasmo dos três agentes envolvidos: dos 

estudantes, em experimentar sua bagagem 
teórica em situações práticas; dos 
colaboradores, em ceder recursos para que 
tudo fosse realizado nas melhores condições 
possíveis; e dos participantes do PET-MEC 
em semear nas crianças e jovens a sensação 
de protagonismo do futuro e aproximar a 
realidade deles com a do meio 
acadêmico/intelectual. 

No que tange os alunos do PET, foi 
possível um enriquecimento quanto a 
prática docente e investigativa dos 
membros, devido a interação junto aos 
alunos de ambos os segmentos 
educacionais. 

A realização da atividade confirmou a 
importância da iniciativa do projeto pois 
despertou nos alunos participantes um 
interesse a experimentação e em como as 
coisas funcionam em sua natureza. Assim 
foi perceptível a descoberta dos alunos pelo 
interesse a ciência através de uma atividade 
que estimula a criatividade, o raciocínio e o 
trabalho em equipe. 

Como retratado, tais projetos tem a 
capacidade de desenvolver enormemente 
todos os envolvidos. Tal como a geração de 
trabalho se dá através da transformação de 
uma forma de energia em outra, a geração 
de conhecimento foi possível pela 
transformação do que era apenas 
imaginativo e teórico em algo real e 
cooperativo. 
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RESUMO 
 
O objetivo desde artigo é apresentar 

algumas das atividades do grupo PET-
MEC, que geram significantes impactos na 
graduação dos alunos da universidade. 
Dentre eles destacam-se os projetos: Como 
Funciona e Hiperplanta, que se relacionam 
com a grade curricular do curso de 
Engenharia Mecânica; além dos eventos 
SEPEM e SEMEC que o grupo promove na 
Escola de Engenharia.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Programa de Educação Tutorial visa 
complementar a formação dos seus 
integrantes e multiplicar, de forma positiva, 
os conhecimentos adquiridos para o curso 
de graduação no qual está inserido, de 
forma que garanta a todos os alunos a 
oportunidade de vivenciar experiências 
extracurriculares [1]. 

Entende-se que a participação em 
atividades extracurriculares é de grande 
importância para a formação de um 
estudante, pois, através dela ocorre maior 
contato com a realidade do mundo 
profissional e adquirem-se experiências que 
vão qualificar e diversificar sua bagagem 
acadêmica.  

Com o intuito de absorver a demanda 
global por melhorias no curso de graduação 
em Engenharia Mecânica, o PET-MEC da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 
tem, há dezenove anos, desenvolvido 

atividades diversas como, Simpósios, 
Seminários, Minicursos e projetos que 
buscam relacionar diretamente as 
disciplinas oferecidas pelo curso com 
elementos presentes no cotidiano de um 
engenheiro.  

O presente artigo tem o objetivo de 
apresentar algumas das atividades 
desenvolvidas com este intuito e seus 
impactos positivos na qualificação 
profissional dos alunos da graduação. 

 

2. OBJETIVO 
 

2.1  SEMEC  e SEPEM 
 

O PET-MEC promove todos os anos o 
Simpósio de Engenharia Mecânica 
(SEMEC) na UFF, o intuito é promover 
palestras e minicursos que possam levar 
conhecimento extracurricular aos alunos da 
universidade. Os palestrantes e 
ministradores são alunos e ex-alunos do 
PET-MEC.  

 Outro evento promovido pelo grupo 
PET, é o SEPEM (Seminário de Pesquisa 
em Engenharia Mecânica), no qual os 
alunos realizam em determinados períodos, 
sobretudo no início e no final do curso, 
trabalhos na área da engenharia mecânica. 
O objetivo principal do SEPEM é difundir o 
conhecimento em engenharia mecânica, 
uma vez que o evento é aberto ao público. 
No início da graduação, por exemplo, o 
SEPEM é responsável por aprimorar a 
desenvoltura dos alunos na apresentação de 
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suas ideias e pesquisas, uma vez que isto 
será necessário para a sua vida profissional. 
Da mesma forma, no final da graduação os 
alunos apresentam seus trabalhos de 
conclusão de curso, no qual é avaliado com 
objetivo de apontar erros e dicas para seu 
aperfeiçoamento, antes de sua conclusão 
final. 
 

2.2  Como Funciona e 
Hiperplanta 

 

O grupo realiza atividades de pesquisa e 
aperfeiçoamento do conhecimento da área 
de Engenharia Mecânica. O projeto “Como 
Funciona” é um exemplo que visa estimular 
o aprendizado de conteúdos de Engenharia, 
através do entendimento do funcionamento 
de objetos e equipamentos usais, 
associando-os às disciplinas curriculares.  

O projeto hiperplanta tem como objetivo 
final facilitar o aprendizado dos alunos de 
graduação nas disciplinas referentes à 
tubulações e instrumentação industrial [2]. 

 
3. METODOLOGIA 

 

3.1  SEMEC e SEPEM 
 

O XVII SEMEC foi planejado para 
ocorrer no período de greve da 
universidade. O objetivo de manter nesta 
época foi proporcionar aos alunos, que 
encontravam-se afastados da universidade 
ou mesmo os novos alunos que iriam 
ingressar no segundo semestre letivo, 
atividades extracurriculares. Utilizou-se de 
forte divulgação para que o evento chegasse 
aos alunos e à pessoas fora da UFF. 
Realizou-se ainda uma campanha de 
arrecadação de doações para o orfanato 
Santo Antônio, em Niterói.  

Foram oferecidas palestras e os seguintes 
minicursos: Empreendedorismo, AutoCAD, 
MATLAB, Solid Works, Comando 
Numérico e Robótica, durante quatro dias. 
O primeiro dia dedicado aos calouros do 
novo período e interessados em conhecer o 

curso de Engenharia Mecânica na UFF, 
sendo realizadas visitas a laboratórios, 
exposição de grupos extracurriculares da 
universidade e palestra informativa sobre o 
curso. 

Os membros do PET organizam e 
participam como banca juntamente com 
professores acompanhando a apresentação 
de trabalhos de alunos do curso de 
Engenharia Mecânica. Assim, o SEPEM 
permite que, com a exposição das linhas de 
pesquisa existentes na Universidade, através 
dos projetos finais de graduação, os alunos 
tenham conhecimento do que é possível 
desenvolver na área. Além dos trabalhos de 
fim de curso, são apresentados artigos de 
diversos tópicos tanto na disciplina de 
Introdução à Engenharia Mecânica como de 
Metodologia Científica, todos referentes a 
trabalhos de fim de semestre.   

 

3.2  Como Funciona e 
Hiperplanta 

 
Para alcançar este objetivo relacionam-

se, de maneira didática, os objetos com os 
conteúdos vistos ao longo de curso. 
Atualmente vem sendo desenvolvida uma 
apostila que descreve o funcionamento de 
instrumentos musicais. Os primeiros 
instrumentos escolhidos foram: o órgão de 
tubos e o piano. Nesse trabalho, são 
apresentados conceitos de disciplinas do 
curso de Engenharia Mecânica, 
principalmente de física, no intuito de 
explicar seu funcionamento. 

O desenvolvimento do projeto 
hiperplanta é feito associando uma planta 
de tubulação industrial já existente com 
conteúdos explicativos [2]. Primeiramente é 
realizada uma pesquisa para selecionar 
plantas industrias reais que contenham uma 
quantidade relevante de material a ser 
estudado por um estudante de engenharia. 
Em seguida, o grupo prepara o material 
didático e ao mesmo tempo dinâmico que 
explique separadamente cada simbologia 
encontrada na planta já selecionada. A 
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ligação entre os dois é feito no final do 
processo, através da programação em 
HTML. É criada uma página na Web com a 
imagem da planta industrial e hiperlinks 
sobre cada simbologia dos equipamentos e 
acessórios contidos, ao clicar em um destes 
hiperlinks é aberta uma nova aba no 
navegador com o material explicativo 
referente 

 

4. RESULTADOS 
  

4.1  SEMEC e SEPEM 
 

O SEMEC com seus minicursos e 
palestras estimula o aprendizados de novos 
conteúdos relacionados à engenharia 
mecânica e outros campos, apresentando 
algumas áreas de atuação do engenheiro 
mecânico e passando informações sobre do 
mercado de trabalho. Tendo em vista que 
os alunos do PET ministram minicursos e 
palestras, é uma oportunidade de aprimorar 
suas habilidades de ensino. 

Por meio do SEPEM, aplicado aos 
alunos ingressantes no curso de engenharia 
mecânica, logo no primeiro período os 
estudantes são convidados a conhecer a 
amplitude da abrangência da atuação do 
engenheiro mecânico. Nesse seminário 
muitos alunos escrevem seu primeiro artigo 
acadêmico, artigo esse que conta como 
publicação local e é avaliado pelos alunos 
do PET-MEC. A aplicação do SEPEM aos 
graduandos permite avaliar a apresentação 
do projeto de conclusão de curso antes que 
ela seja apresentada a banca de avaliação 
definitivamente. Para quem participa do 
SEPEM como ouvinte, está é uma ótima 
oportunidade para se conhecer novos 
assuntos e saber como funciona o processo 
de produção do projeto final. 

 

4.2  Como Funciona e 
Hiperplanta 

 
O projeto Como Funciona está em fase 

de produção, por enquanto, como resultado 
tem-se o aprendizado dos mecanismos 

responsáveis pelo funcionamento desses 
instrumentos e os conceitos de física 
aplicados nos mesmos, por parte do grupo. 

Já pela aplicação do projeto Hiperplanta 
é possível perceber o aprendizado mais 
didático das matérias relacionadas a 
tubulação, bem como a extrapolação de 
conceitos antes não alcançados devido ao 
pouco dinamismo da maneira tradicional de 
ensino. Com o auxílio do programa o aluno 
pode reunir uma maior quantidade de 
informações não apenas sobre a tubulação e 
o sistema em si, mas conhecer com maior 
profundidade os equipamentos ali presentes 
entendendo suas aplicações, limitações e 
necessidade no projeto. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Eventos como o SEMEC e o SEPEM 
proporcionam ao aluno da graduação 
contato com o contexto de palestras e 
situações que enfrentarão no mercado de 
trabalho. Além disso oferecem informações 
e conteúdos - como minicursos de 
programas de computador e metodologias - 
usados no universo de um engenheiro em 
atuação..  

Já os projetos Hiperplanta e Como 
Funciona oferecem a oportunidade dos 
alunos porem em prática e expandirem os 
conhecimentos adquiridos em sala de aula, 
incentivando o aprimoramento do estudo e 
da pesquisa.  

Sendo assim, os projetos apresentados no 
artigo têm fundamental importância e 
apresentam diversos impactos positivos na 
graduação dos alunos de Engenharia 
Mecânica na UFF. 
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RESUMO

Com  o  Programa  Unidos  em  prol  do 
Meio  Ambiente,  ou  somente  PUMA,  o 
grupo PET Engenharia Mecânica tem com 
objetivos  esclarecer  e  conscientizar  a 
população jovem, desenvolvendo múltiplas 
atividades  que  envolvem  os  resíduos 
eletrônicos  e  os  problemas  causados  pelo 
seu descarte inadequado, com os alunos do 
quinto ano de todas as salas das escolas de 
Ensino Fundamental I do Município.

 

1. INTRODUÇÃO

Para  que  possa  existir  uma  política 
sustentável, isto é que envolva o ser humano 
como  parte  do  ambiente  oferecendo  um 
legado  de  qualidade  de  vida  para  as 
gerações  futuras,  é  preciso  que  todos  os 
atores, sejam eles consumidores, produtores 
ou administradores, estejam conscientes da 
pressão  que  vêm  exercendo,  pelo 
esgotamento ou contaminação, sobre todos 
os  todos  os  recursos  naturais.  Por  outro 
lado,  atividades  isoladas  promovidas  por 
agrupamentos  de  interesse  ou  ONGs,  tais 
como palestras para adultos, tem um custo-
benefício  muito  reduzido.  Os  grupos 
consideraram, assim, que era preciso iniciar 
um trabalho  mais  cedo,  muito  mais  cedo, 
com  as  crianças  do  Ensino  Fundamental. 
Acrescente-se  também  o  relativo 
desconhecimento da população sobre ambos 
os tipos de resíduos e seus efeitos sobre o 
ambiente:  eletrônico  e  medicamentoso. 
Assim,  o  PUMA  (Figura  1)  surgiu  da 

parceria entre os grupos PET - EM – Ilha 
Solteira-SP  e  o  PET  -  Farmácia  – 
Araraquara-SP, ambos da UNESP.

Fig.1. Logotipo do PUMA

2. OBJETIVOS

Com o PUMA, os grupos desenvolverão 
projetos específicos que visam, por um lado, 
o  esclarecimento  e  conscientização  da 
população  sobre  as  questões  ambientais  e 
por  outro,  propor,  sempre  que  possível, 
políticas  públicas  para  eventual  adoção 
pelas administrações municipais. Para o ano 
de 2015 o grupo PET-EM escolheu o tema 
“Resíduos  Eletrônicos”,  ao  passo  que  o 
grupo PET – Farmácia, optou por “Descarte 
de Medicamentos”, cada um em sua cidade. 

3. METODOLOGIA

O grupo PET-EM definiu pela aplicação 
do projeto com os alunos de todas as salas 
de  quinto  ano  das  escolas  de  Ensino 
Fundamental  I.  A  metodologia  foi  a 
realização  de  cinco  encontros  com  as 
crianças  das  escolas,  envolvendo  um 
bolsista da PROEX, um aluno da graduação 
voluntário,  os  integrantes  do  grupo  e  as 
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respectivas  professoras.  Nesses  encontros 
foram realizadas dinâmicas educativas com 
os  alunos.  Além  disso,  as  professoras 
responsáveis  pelo projeto  nas  escolas  vêm 
ensaiando  uma  apresentação  cultural  com 
suas respectivas turmas envolvendo o tema 
abordado,  de  tal  forma  que  ao  fim  de 
novembro de 2015 ocorrerá um evento final, 
contando  com  a  participação  de  todas  as 
salas  para  exposição  dos  trabalhos 
realizados.

O  Projeto  conta  com  a  parceria  da 
Secretaria  da  Educação  de  Ilha  Solteira, 
contemplando  assim  todas  as  escolas 
municipais  e  duas  privadas  de  ensino 
fundamental  da  cidade,  totalizando  cinco 
escolas e treze turmas do 5º ano. O método 
de  trabalho  adotado  para  realização  das 
atividades consistiu em três etapas.

A primeira foi realizada no mês de junho, 
para  estabelecimento  do  primeiro  contato 
com  as  crianças,  análise  do  nível  de 
conhecimento  perante  o  tema  abordado  e 
introdução da temática.  Nesse encontro os 
membros do PET levaram imagens de lixos 
comuns (papel, vidro, plástico e metal) e de 
lixos  eletrônicos,  como pilhas,  lâmpadas  e 
celulares. Foi entregue uma dessas imagens 
a cada criança, sendo essa responsável por 
realizar  o  descarte  correto  desse  material. 
Em  seguida,  passou-se  um  vídeo  bem 
ilustrativo,  explicando  sucintamente  os 
perigos  do  descarte  incorreto  do  lixo 
eletrônico.  Por  fim,  foi  entregue um caça-
palavras  aos  alunos,  sendo  as  palavras 
diversos tipos de lixo. É importante ressaltar 
que  nessa  etapa  foram utilizados  os  “Três 
momentos  pedagógicos”  [1],  para 
elaboração e desenvolvimento  do encontro 
inicial com as crianças.

Fig.2. Alunos da E.M.E.F. Paulo Freire 
resolvendo o Caça-palavras.

A segunda etapa consistiu  na realização 
de  várias  atividades  para  conscientização 
dos  alunos,  sendo  seu  tema:  “Porque 
devemos  descartar  o  lixo  eletrônico 
corretamente?”.  Ela  foi  divida  em  quatro 
encontros, sendo que cada um deles possuía 
um subtema para ser abordado.

O  primeiro  encontro  dessa  etapa, 
realizado no mês de agosto, foi divido em 
duas partes: a primeira consistiu na entrega 
e  leitura  de  um  texto  às  crianças  e,  a 
segunda,  a  aplicação  de  um  jogo  de 
tabuleiro,  elaborado  pelos  próprios 
realizadores do Programa, ambos contendo 
informações  sobre  o  perigo  do  descarte 
desse resíduo na natureza. 

Fig.3. Aplicação do jogo desenvolvido para 
o primeiro encontro da segunda etapa.

O segundo encontro ocorreu no mês de 
setembro, sendo que seu subtema envolvia 
os problemas que o lixo eletrônico (e-lixo) 
pode causar ao meio ambiente se descartado 
de maneira incorreta. Nele o grupo elaborou 
uma maquete para mostrar como esse lixo 
pode chegar até o ser humano, introduzindo 
assim os  conceitos  de dissolução e metais 
pesados.  Além  disso,  realizou  o  primeiro 
contato das crianças com a tabela periódica, 
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por meio de uma apresentação em slides e 
papel impresso. Ao final, os alunos tiveram 
que encontrar  na tabela os  metais  pesados 
citados  no  encontro:  Cádmio,  Mercúrio  e 
Chumbo.

Fig.4. Maquete utilizada no segundo 
encontro.

O terceiro encontro ocorreu em outubro e 
seu  subtema  tratava  dos  efeitos  que  a 
contaminação  com o e-lixo  causa  à  saúde 
humana. Foi elaborada uma apresentação de 
slides para mostrar às crianças os problemas 
da  contaminação  com  esse  material.  Em 
seguida foi  entregue um jogo de imagens, 
no  qual  os  alunos  tinham  que  ligar  o 
sintoma com o metal  pesado que o causa, 
quando a pessoa está contaminada. Ao final, 
foi entregue uma atividade na qual se pedia 
para as crianças fazerem um desenho sobre 
as formas que o esse tipo de lixo chega até 
nós, subtema do encontro anterior.

Fig.5. Apresentação do terceiro encontro no 
Colégio Euclides da Cunha.

O quarto  e  último  encontro  ocorreu  no 
início  de  novembro,  sendo  seu  objetivo 
realizar um apanhado geral sobre o que as 
crianças  absorveram  dos  encontros 
anteriores  e,  para  isso,  foi  realizada 
basicamente  uma  conversa  com  elas,  na 
qual  os  membros  do  grupo  estimulavam-

nas, por meio de perguntas, a falarem o que 
haviam aprendido. E, por fim, foi proposto 
que  cada  uma  escrevesse  uma  carta 
endereçada  ao  prefeito  de  Ilha  Solteira 
convencendo-o a investir em alguma forma 
de  corrigir  esse  problema  do  e-lixo  na 
cidade.

Fig.6. Quarto encontro realizado na 
E.M.E.F Lúcia Maria.

A  terceira  etapa  está  programada  para 
acontecer no final de novembro, sendo essa 
a realização de um evento de encerramento, 
no qual as escolas participantes apresentarão 
suas  atividades  culturais.  O  evento  final 
contará com a participação da mídia local, 
dos  familiares  dos  alunos  e  demais 
interessados.  Além  disso,  será  feira  uma 
exposição  de  todos  materiais  elaborados 
pelas  crianças  (desenhos  e  cartas)  e  o 
material didático elaborado pelo grupo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo da primeira etapa era avaliar 
os  conceitos  e  conteúdo  que  as  crianças 
possuíam  a  cerca  da  temática.  Ficou 
evidente que, mesmo tendo disciplinas que 
envolvam a conservação do meio ambiente 
na  grade  curricular,  poucas  já  haviam 
ouvido algo em relação ao lixo eletrônico. 
Isso  serviu  de  parâmetro  para  o  grupo 
comparar o conhecimento das crianças antes 
e após a aplicação do programa.

Várias  crianças  absorveram  uma 
quantidade  boa  de  conteúdo,  ficando  isso 
evidente  na  leitura  das  cartas  que 
escreveram no quarto encontro da segunda 
etapa.  Algumas  citaram os  metais  pesados 
apresentados no segundo encontro,  mesmo 
tendo sido aquele o primeiro contato que a 
maioria teve com a tabela periódica, o que 
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evidencia  uma  boa  assimilação  dos 
conceitos explicitados.

Outro  resultado  importante  é  que  pôde 
ser  observado  um  grande  interesse  das 
crianças pela temática, acarretando em uma 
boa  participação  nas  atividades  propostas 
pelo grupo PET-EM. Além disso, ficou claro 
que  as  crianças  assimilam  muito  mais  os 
conceitos quando esses são transmitidos de 
forma lúdica, como o jogo de tabuleiro e a 
maquete,  trazendo  isso  um  bom  feedback 
para  o  grupo  em  relação  as  formas  de 
transmitir conhecimento para crianças dessa 
faixa etária.

5. CONCLUSÃO

O interesse  da  Secretária  Municipal  da 
Educação  e  das  escolas  privadas  que 
participaram  foi  muito  grande,  o  que 
facilitou a aplicação do PUMA.

A  comparação  entre  os  resultados 
levantados  antes  e  depois  da  aplicação do 
programa  pode  mostrar  ao  grupo  que  a 
conscientização  das  crianças  em relação  a 
temática foi eficaz. Para analisar se os pais 
também  foram  afetados  pelo  programa,  o 
grupo entregou um questionário  para cada 
criança,  destinado  aos  pais,  contendo 
perguntas  sobre  o  tema.  A análise  desses 
resultados  ainda  não  foi  realizada,  pois  o 
prazo  para  entrega  dos  questionários 
respondidos ainda não chegou ao fim.

Para  o  próximo  ano  o  grupo  pretende 
focar sua atenção no estudo e elaboração de 
uma  política  pública,  ação  ou  programa, 
fomentado  pela  prefeitura,  para  um 
tratamento adequado do e-lixo na cidade de 
Ilha Solteira. Para isso, o grupo já realizou 
contato  prévio  com  algumas  instituições 
especialistas  nessa área como:  o CEDIR - 
Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de 
Informática, que é um centro criado na USP 
e uma referência de iniciativa nessa área, a 
Recicloteca,  que  é  Centro  de  Informações 
sobre Reciclagem e Meio Ambiente criado 
pela ONG Ecomarapendi e as ONGs E-Lixo 
(Londrina-PR)  e  Lixotec  (Foz  do  Iguaçú-
PR), que atuam na coleta e triagem de lixo 
eletrônico.
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RESUMO 
 
Conhecimentos Externos consiste em uma 
série de atividades como visitas técnicas, 
palestras e minicursos para os membros 
do Grupo PET e/ou para a comunidade 
universitária. As visitas técnicas 
organizadas às empresas de diversos 
setores da Engenharia têm como objetivo 
aproximar os discentes da faculdade ao 

dia-a-dia de grandes empresas. As 
Palestras e minicursos consistem em levar 
aos discentes conhecimentos a fim de 
complementar os tópicos abordados na 
graduação e tornar os mesmos melhores 
profissionais ao entrarem no mercado de 
trabalho buscando diversificar e 
dinamizar a formação dos membros do 
grupo e da comunidade universitária. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 A fim de complementar os cursos de 
graduação da Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá, visto que muitos alunos 
não possuem contato suficiente com essa 
parte do ensino fora da sala de aula o 
Grupo PET Engenharia Mecânica criou a 
atividade “ Conhecimentos Externos” 
para suprir essa demanda, trazendo 
através dela palestras de profissionais 
atuantes na área da engenharia, cursos e 
visitas técnicas a empresas que despertem 
interesse nos discentes. 

2.   OBJETIVOS 

O objetivo dessa atividade é trazer para os 
discentes palestras e minicursos com 
temas pertinentes a profissão de 
engenheiro, organizar visitas técnicas a 
empresas de grande porte e de áreas 
diversas. As atividades buscam agregar 
valores e novos conhecimentos, além de 
trazer novas vivencias e visões sobre o 
mundo atual. 

 

3.  METODOLOGIA 

A atividade “Conhecimentos Externos” 
desenvolvida pelo grupo PET e 
pertencente à coluna de ensino é 
responsável por promover visitas 
técnicas, palestras e mini cursos, sejam 
para os integrantes do grupo PET e/ou os 
estudantes da faculdade de engenharia de 
Guaratinguetá.  

Para a visita técnica incialmente é feito 
uma seleção de empresas que possuam 
perfis adequados para que o objetivo de 
aproximar os alunos de graduação de 
engenharia do futuro ambiente de 
trabalho se concretize. Após a seleção é 
necessário entrar em contato com as 
empresas de interesse, esse contato 
geralmente é feito através de um endereço 
de e-mail, em que o grupo PET manifesta 
o desejo de realizar uma visita técnica à 
mesma.  Uma vez obtido resposta positiva 
é importante que se decida uma data 
adequada para a realização do evento e 
executar o agendamento com a empresa. 

 Após a realização dessas tarefas é 
essencial que o mesmo seja amplamente 
divulgado para os alunos da faculdade, 
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esta divulgação é feita através das redes 
sociais e cartazes. A inscrição dos 
discentes que demonstrarem interesse é 
realizada via e-mail, em que os mesmos 
informam seus dados pessoais. O 
transporte dos alunos é disponibilizado 
pela faculdade mediante ao agendamento. 

Além da visita técnica, o grupo PET é 
responsável por colaborar com a 
organização da “Semana da Ciência e 
Tecnologia”, evento realizado na 
faculdade de engenharia de 
Guaratinguetá, trazendo mini cursos e 
palestras. Os métodos a serem seguidos 
são semelhantes aos apresentados para as 
visitas técnicas, embora apresentem 
algumas diferenças. Inicialmente é 
necessário que haja uma seleção de 
temas, pois o objetivo do mesmo é 
capacitar discentes e integrantes do grupo 
com conhecimentos que complementem a 
graduação, assim como prepará-los para o 
mercado de trabalho.  

Posteriormente é necessário entrar em 
contato com o palestrante, obtendo 
resposta positiva é possível agendar a data 
do acontecimento. Assim como para a 
visita técnica o grupo se encarrega da 
publicidade da palestra e da inscrição dos 
alunos interessados. Após o agendamento 
do local do evento, espaço cedido pela 
faculdade, é possível a realização do mini 
curso ou palestra. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo do ano foram realizadas várias 
atividades ligadas aos alunos da faculdade 
e membros do grupo pet. A visita técnica 
a Volkswagen contou com 26 alunos, o 
minicurso “SELEÇÃO: ENTENDENDO 
A PRÁTICA DESTE PROCESSO” foi 
ministrado por uma psicóloga e contou 
com a presença de um total de 33 pessoas, 
já o Workshop de negociação contou com 
a presença de 42 pessoas. 

Os discentes participantes demonstram 
uma grande satisfação, com as atividades, 

pois elas ampliam o campo de visão dos 
alunos na vivência do cotidiano de um 
profissional. Além disso leva aos 
universitários conhecimentos de diversas 
áreas que não são apresentadas na 
graduação como softwares que são muito 
utilizados no dia a dia. É uma atividade 
que proporciona desenvolvimento pessoal 
visto que os membros entram em contato 
com empresas e palestrantes 
desenvolvendo oratória, organização e 
gerenciamento. 

 

 
Figura 1: Workshop de negociações. 

 
Figura 2: Visita á Volkswagem. 

5. CONCLUSÃO 

Com a realização da atividade foi possível 
ampliar o campo de conhecimento dos 
alunos de graduação introduzindo um 
contato com o mercado de trabalho, com 
as visitas técnicas ou aperfeiçoando 
técnicas muitas vezes necessárias, mas 
que não fazem parte da grade horária do 
aluno, com palestras e minicursos. Foi 
possível também aumentar a interação 
entre alunos de diferentes anos e cursos 
de Instituição de Ensino e os membros do 
Grupo PET puderam se desenvolver na 
área de gerenciamento e planejamento. 
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RESUMO 

 
O Workshop de Oportunidades da 

UNESP 2015 foi um evento que 
proporcionou a universitários de qualquer 
instituição, principalmente da UNESP a 
oportunidade de terem contato direto com 
empresas da região. Durante a realização do 
evento houveram stands das empresas, 
processos seletivos para estágio, palestras e 
oficinas, para incentivar o estudante a 
empreender e se desenvolver 
profissionalmente.[1] 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O grupo PET de engenharia mecânica da 

Unesp de Guaratinguetá em parceria com a 
JrEng realizam o WOU (Workshop de 
Oportunidades da Unesp), a maior feira de 
recrutamento de toda a Unesp. É um evento 
organizado por uma comissão formada por 
membros de ambas extensões que são 
selecionados em uma eleição. Tais alunos 
são responsáveis por todos os quesitos 
referentes ao evento, e em conjunto definem 
data, local, buscam as empresas e conteúdo 
inovador, visando a melhor experiência 
possível aos visitantes da feira.  

As oportunidades e benefícios oferecidos 
pela feira são amplos, alguns deles são: 
possibilidade de conseguir estagio ou 
emprego, principalmente aos alunos 
próximos à formatura; interação entre 
universitários e empresas; ampliação da 
visão dos visitantes com relação ao mundo 
empresarial e direcionamento aos que estão 
iniciando o curso[2]. 

Outro ponto a ser ressaltado é o rico 

conteúdo oferecido pelo evento, que conta 
com palestras, oficinas e processos seletivos 
que resultam em uma experiência ímpar a 
todos os envolvidos. 

 
2. OBJETIVOS 
 
O Workshop de Oportunidades da Unesp 

procura promover maior contato entre os 
alunos de graduação e empresas da região, 
assim como proporcionar maior 
conhecimento ao aluno sobre a vida 
profissional e o cenário econômico atual 
para os recém-formados. 

 
3. METODOLOGIA 
 
O Workshop de Oportunidades da Unesp 

(WOU) de 2015 buscou organizar um 
evento mais abrangente do que as edições 
passadas, com maior público, número de 
empresas e conteúdo diferenciado nas 
palestras e  oficinas. 

 O evento foi realizado por meio de uma 
parceria entre a Empresa Jr. Eng e o Grupo 
PET-Programa de Educação Tutorial da 
Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. 
As duas extensões possuem maneiras 
diferentes de trabalhar, propiciando um 
intercâmbio de ideias e conhecimentos na 
organização. Além disso, a Jr. Eng possui 
CNPJ, fator fundamental que auxiliou no 
recebimento da verba das parcerias. 

Para a organização do WOU, foi criada 
uma Comissão Organizadora do Evento 
(COE), a partir de um processo seletivo com 
os membros de ambas as extensões que 
tinham interesse em fazer parte dela. Um 
representante do PET foi escolhido para 
entrar na COE e ficou responsável por 
repassar ao grupo todas as informações e 
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principais decisões tomadas. 
Ambos os grupos participaram da 

atividade de divulgação do evento ao longo 
do ano por meio do compartilhamento de 
publicações nas redes sociais. Este sistema 
foi muito benéfico, inclusive, para aumentar 
o alcance das publicações na página do 
WOU. 

Além disso, todos os integrantes do 
grupo PET e Jr. Eng trabalharam em 
conjunto, como staffs, nos dois dias do 
evento. A divisão dos staffs foi dada por 
equipes, e procurou mesclar os membros do 
PET e da Jr. Eng de maneira a promover 
integração entre as duas extensões. 

 
 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 
Na quarta edição do WOU houveram 

participantes de diversas universidades, o 
que pode ser evidenciado pelo gráfico 1, 
fato este de bastante interesse para as 
empresas participantes, que procuram 
engenheiros dos mais diversos cursos e 
também demonstram interesse em outros 
cursos, que podem ser alocados nas mais 
diversas áreas. 

 
 
 
Foram totalizadas 18 empresas 
participantes, distribuídas entre os estandes 
e em palestras realizadas ao longo dos dois 
dias de evento. Duas empresas (Kautex e 
Deloitte) optaram por realizar a primeira 
fase de seus processos seletivos para estágio 
durante o evento, de forma que somente os 

participantes do WOU 2015 tiveram acesso 
a esta oportunidade. 

 
 
 

   
 
 
Além do contato direto com os 

recrutadores os universitários puderam 
desfrutar de sessões de consultoria de 
currículos, oficinas com dicas de processos 
seletivos e personal branding. Para encerrar 
o evento no sábado ocorreu a palestra 
magna realizada pelo Bernardinho técnico 
da seleção brasileira de vôlei. Todas as 
conquistas citadas foram possíveis por meio 
da parceria do Grupo PET com a empresa 
Jr. Eng e devido à participação efetiva de 
todos os 74 membros envolvidos e da 
comissão organizadora que juntos 
trabalharam para ajudar o público 
universitário a “Encontrar seu caminho”.  

 
5. CONCLUSÃO 
 
O WOU 2015, realizado pela parceria 

entre Grupo PET e Jr. Eng, com 74 
membros envolvidos e uma comissão 
organizadora, teve feedback positivo tanto 
de universitários, que obtiveram 
conhecimentos da esfera profissional 
durante os dois dias de evento, quanto das 
empresas participantes, já que obtiveram 
currículos de todos os participantes, onde 
algumas já conseguiram estagiários através 
de processos seletivos realizados durante o 
evento.  

Figura 1. Empresas participantes 
do WOU 2015 

Figura 1. Algumas empresas presentes no 
WOU 2015 

Gráfico 1. Universidades presentes no 
WOU 2015 

Figura 1. Algumas empresas participantes 
do WOU 2015 
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Os palestrantes do evento aprovaram a 
ideia central do evento e deram opiniões 
para melhorar a estrutura para edições 
posteriores, e incentivaram os estudantes a 
empreender, se dedicarem a vida 
universitária e procurar sustentabilidade.  

Em suma, o evento foi um sucesso 
dentro dos objetivos propostos e estrutura 
oferecida. Procura-se para possíveis edições 
posteriores envolver cada vez mais 
universitários e aumentar o número de 
empresas participantes. 
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Resumo 
O projeto surgiu com o objetivo de 

ajudar os alunos de engenharia química da 
UFSCar a desenvolverem as habilidades 
sociais e o autoconhecimento necessário 
para conseguirem ter um bom desempenho 
nos processos seletivos de estágio. Por meio 
de parcerias e o estudo de materiais da área, 
o grupo oferece cursos e palestras para que 
tais habilidades sejam aprendidas e ajudem 
os graduandos a conquistarem a carreira. 

1. Introdução 
Através do processo seletivo que é 

realizado todos os anos para a seleção dos 
futuros membros do PET-EQ, notou-se que 
a maioria dos candidatos apresentam muito 
potencial e qualidades, porém muitos deles 
encontram dificuldade em demonstrar isso 
ao longo do processo, o que pode ser 
explicado pelo fato de que grande parte dos 
mesmos está passando por essa experiência 
pela primeira vez. Sendo assim, identificou-
se uma grande necessidade de treinar e 
incentivar os alunos a desenvolverem as 
habilidades, uma vez que a grade curricular 
básica não os proporciona muito esse 
desenvolvimento. O treinamento dessas 
habilidades hoje será essencial para que o 
aluno possa conseguir um bom desempenho 
quando futuramente for prestar processos 
seletivos de empresas. Além disso, nota-se 
que as habilidades sociais e o 
autoconhecimento se mostram essenciais e 
facilitam a ascendência ao longo da carreira 
profissional, visto que o relacionamento 
interpessoal é de extrema importância no 
meio empresarial. 

Como os integrantes do grupo não 
possuem uma formação voltada para esses 
tópicos, utilizam-se ferramentas de ligação 
entre os estudantes e os diversos meios que 

podem vir a ajudá-los a desenvolverem 
essas habilidades. Para isso, profissionais 
capacitados para dar palestras e cursos são 
convidados, proporcionando a integração 
com outros cursos da universidade que 
possuem maior conhecimento sobre o 
assunto e incitam os alunos a buscarem o 
autoconhecimento fornecendo ferramentas 
que os auxiliem nesse processo.  

2. Objetivos 
O projeto tem como objetivo ajudar 

os alunos do curso a desenvolverem as 
habilidades sociais requeridas nos 
processos seletivos, aumentando suas 
chances de conseguir o estágio e a carreira 
dos sonhos. A partir do desenvolvimento 
dessas habilidades, o projeto visa, a longo 
prazo, ajudar o aluno já no mercado de 
trabalho, onde os requerimentos para uma 
carreira de sucesso se tornam mais 
exigentes, sendo a relação interpessoal um 
dos principais pontos. 

Além disso, por meio das atividades 
de autoconhecimento, o projeto objetiva 
fazer com que os alunos consigam se 
entender e conhecer outros tipos de 
personalidade existentes no ambiente 
universitário. Isso faz com que eles lidem 
melhor com as diferenças, trazendo uma 
melhora para suas relações pessoais, o que 
possibilita a construção de um ambiente 
acadêmico com mais harmonia e 
cooperação.  

3. Metodologia 
Uma parte do projeto é realizada por 

meio de parcerias. Uma das quais conta com 
a colaboração da empresa Jr. do curso de 
psicologia da UFSCar, a EMPSI Jr, que 
ministrou duas vezes o curso de habilidades 
sociais, sendo uma voltada para o grupo 
PET e a EQ-Jr (Engenharia Química Júnior) 
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e outra para a graduação. Este curso é 
passado em dois dias, em um total de 8 
horas. No primeiro dia, os membros da 
empresa explicam o material teórico 
relacionado a habilidades sociais focadas 
em processos seletivos, cuja apostila é 
oferecida aos participantes, e realizam um 
teste de classificação de situações para 
medirem o aprendizado. Em seguida, os 
ministrantes do treinamento representam 
uma vivência de dinâmica de grupo na qual 
cada pessoa interpreta alguém com a falta 
de uma das habilidades sociais. Os alunos 
do curso devem identificá-las e sugerir 
alternativas de comportamento, 
possibilitando ver na prática o que foi 
ministrado. Já no segundo dia, os 
participantes realizam a simulação de um 
processo seletivo, contando com uma 
dinâmica de grupo, na qual devem pôr em 
prática o que aprenderam e, posteriormente, 
cada um deles passa por uma simulação de 
entrevista. No final do segundo dia, é dado 
um feedback pessoal logo após essa 
entrevista para que a pessoa pense nos 
pontos em que poderia melhorar naquele 
momento antes que esqueça os detalhes do 
ocorrido. Por fim, os membros da empresa 
mandam por e-mail um feedback completo 
com os pontos positivos e os pontos a 
melhorar. O PET-EQ atua como fonte de 
contato e fornecedor da infraestrutura 
utilizada no curso. 

A segunda parte do projeto é feita 
pelos próprios membros do grupo PET, que 
estudam um determinado assunto e 
repassam seu aprendizado à graduação. 
Neste ano foi feito um estudo relacionado 
com a parte de autoconhecimento. Os 
membros do PET-EQ estudaram o livro 
“Introdução a teoria dos tipos psicológicos” 
de Myers¹ e fizeram uma apresentação 
sobre o teste MBTI para os alunos do curso 
de engenharia química. Em seguida, cada 
um dos participantes teve a chance de ler as 
descrições das oito letras do teste e 
selecionar as quatro que melhor se 
encaixavam com eles. Depois, as pessoas 
foram separadas nos grupos de 
temperamento semelhante (NF, NT, SJ e 

SP), de acordo com um teste feito online, 
cujo resultado não tinha sido divulgado, e 
tiveram que descobrir quais as letras do seu 
grupo. Após a descoberta, cada um ganhou 
uma página com a descrição de suas letras e 
puderam comparar com as letras que tinham 
escolhido anteriormente. Por fim, dentro 
dos grupos, foram discutidas as 
características em comum e as que eram 
diferentes para cada pessoa.  

O projeto tem como plano para o 
futuro a realização de uma parceria com 
uma professora de psicologia da UFSCar e 
outra com o Instituto de Empreendedorismo 
Universitário, por meio das quais os 
membros do projeto pretendem receber 
cursos de capacitação para que possam 
passar outros tipos de conhecimentos da 
área de habilidades sociais para a 
graduação.  

4. Resultados e Discussão 
A partir da realização dos 

Treinamentos de Habilidades Sociais, 
ministrados pelos membros da Empresa 
Junior da Psicologia (EMPSI Jr.), os 
participantes obtiveram conhecimentos 
gerais das habilidades sociais necessárias 
para um bom relacionamento interpessoal. 
Como o foco do treinamento foi em 
processos seletivos, os participantes 
puderam tirar todas as dúvidas referentes ao 
assunto e aprender a melhor forma de se 
destacar de maneira positiva nos futuros 
processos seletivos que terão que enfrentar. 

O 1º Treinamento de Habilidades 
Sociais fornecido aos integrantes do PET-
EQ e a Empresa Junior da Engenharia 
Química (EQ-Jr) demonstrou um ótimo 
resultado aos participantes, conforme o 
feedback recebido. Discutindo com os 
participantes após o evento, todos 
perceberam a importância do treinamento 
para o futuro profissional deles, sendo que 
alguns pretendiam participar novamente 
para que treinassem mais as habilidades 
discutidas. Alguns membros estão, 
atualmente, colocando em prática os tópicos 
abordados, já que estão prestando vários 
processos seletivos para estágio.  
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O feedback recebido em relação ao 
2º Treinamento de Habilidades Sociais 
fornecido para a graduação foi muito 
similar ao primeiro. Todos acharam muito 
interessante os tópicos abordados e 
reconheceram o treinamento como uma 
ótima oportunidade para treinar as 
habilidades sociais requeridas nos 
processos seletivos antes que estes fossem 
realmente para uma vaga de estágio. 

O segundo foco do projeto, o Teste 
de Personalidade MBTI, também recebeu 
um feedback muito positivo. A forma em 
que foi realizado fez com que as pessoas 
não obtivessem simplesmente um resultado 
e o interpretassem da forma que lessem na 
internet, que, muitas vezes, fornece 
interpretações diferentes do proposto pelo 
teste original do livro “Introdução a teoria 
dos tipos psicológicos” de Myers¹. No 
evento, além de lerem o resultado 
individual fornecido pelo livro, os 
participantes tiveram a oportunidade de 
discutir com pessoas de personalidade 
semelhantes os principais pontos 
destacados pelo mesmo, além de poderem 
conhecer os demais tipos de personalidade 
através da apresentação. 

Após o evento, foi notável os 
comentários dos participantes em relação 
aos tipos de personalidade no ambiente 
acadêmico, relacionando algumas atitudes 
com os pontos destacados no evento, onde 
foi possível perceber que eles realmente 
compreenderam um pouco do assunto. No 
feedback recebido, a maioria dos 
participantes mostraram interesse em 
participar de eventos semelhantes ao 
realizado, que foquem em assuntos da área 
de autoconhecimento e habilidades sociais, 
em geral.  

Levando em consideração que 
algumas empresas utilizam o Teste MBTI 
como base para a organização estratégica do 
posicionamento das pessoas dentro da 
empresa, os participantes podem utilizar do 
conhecimento adquirido no evento para a 
sua carreira profissional. Isto pode ocorrer 
através da análise do tipo de personalidade 
da pessoa, observando os pontos que ela 

pode trabalhar para atingir seus objetivos 
profissionais, além de poder formar equipes 
com tipos de personalidades diferentes que 
contribuam para um trabalho mais eficiente 
do grupo. Para que todos possam ter essas 
informações dos tipos de personalidade, o 
grupo PET-EQ disponibiliza o livro 
utilizado como base teórica do teste em 
nossa biblioteca aberta para a graduação. 

5. Conclusão 
Ao longo das atividades realizadas 

durante o semestre, através dos feedbacks e 
dos comentários recebidos, foi perceptível 
que o projeto causou um impacto muito 
importante para os estudantes. As 
habilidades e conhecimentos adquiridos, 
tanto pelos participantes quanto pelos 
membros do PET, foram muito 
enriquecedores, principalmente no cenário 
atual em que o ingresso no mercado de 
trabalho está extremamente competitivo e 
as relações pessoais cada vez mais 
valorizadas. Dessa forma, busca-se cada 
vez mais mostrar a importância desse 
projeto perante a graduação e toda 
universidade, tendo em vista que caso esses 
treinamentos fossem adotados por 
departamentos de outros cursos, os alunos 
seriam muito beneficiados e as 
competências adquiridas complementariam 
a excelência acadêmica, facilitando assim o 
ingresso no mercado de trabalho.  

6. Referências 
[1] MYERS, I. B., Introdução à teoria dos tipos 
psicológicos, Fellipelli, 6ª edição, 1998. 
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Resumo 
No projeto, membros do grupo 

criam vídeos tutoriais que visam o 
esclarecimento de conceitos importantes 
para o curso de Engenharia Química. Além 
dos vídeos, são desenvolvidos textos, que 
abordam os temas estudados com maior 
aprofundamento. O intuito do projeto é 
facilitar o aprendizado de alguns tópicos 
vistos na graduação. Ele atinge alunos e 
demais pessoas interessadas. 

1. Introdução 
O projeto teve início em janeiro de 

2012 e sua motivação surgiu durante uma 
palestra que o grupo PET-EQ ofereceu aos 
professores do departamento. 

Visando desenvolver atividades 
acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, contribuindo para a elevação da 
qualidade da formação acadêmica dos 
alunos de graduação, o grupo PET – EQ 
formulou uma estratégia para introduzir 
novas práticas pedagógicas na graduação, 
consolidando a educação tutorial como 
prática de formação na graduação. Tal 
estratégia é a construção de ciclos de vídeos 
criativos, envolvendo matérias das 
disciplinas do Departamento de Engenharia 
Química que grande maioria dos alunos têm 
dificuldade. 

2. Objetivos 
Explicar tópicos de disciplinas 

específicas da grade curricular do curso de 
Engenharia Química por meio de vídeos 
(tutoriais) lúdicos e divulgá-los para 
graduação e demais interessados nos temas 
abordados. 

 
 
 

3. Metodologia 
 Antes de cada ciclo de vídeos, os 

petianos participantes do projeto realizam 
uma pesquisa sobre os conceitos envolvidos 
e, posteriormente, criam um texto 
aprofundado sobre o tema. Este é revisado 
com a ajuda de professores do departamento 
e publicado no site para futuras consultas. A 
partir dele, é escrito um texto mais resumido 
e didático contendo uma situação cotidiana 
para exemplificar o conteúdo e 
contextualizar o tema. Este texto é utilizado 
como conteúdo do áudio do tutorial. Para a 
montagem do tutorial, o grupo produz 
imagens ilustrativas que podem ser feitas 
manualmente com filmagem simultânea ou 
por meio de programas de apresentação, 
como o Power Point. Posteriormente, o 
vídeo é editado no programa Sony Vegas 
Movies Studio HD Platinum e o áudio é 
alinhado. Todo o restante do grupo PET é 
inteirado sobre o andamento do projeto e, 
no decorrer do ano, apontam possíveis 
problemas e ideias. 

Cada tutorial concluído é 
disponibilizado no site do grupo PET-EQ 
(www.peteq.deq.ufscar.br) como material 
de apoio não somente para os alunos do 
curso de Engenharia Química como 
também qualquer outra pessoa interessada 
nos temas abordados, inclusive professores 
que almejam exemplos mais lúdicos para a 
ilustração da teoria. 

 
4. Resultados e Discussão 
O grupo PET-EQ produziu, desde 

2012, seis tutoriais relacionados a tópicos 
da termodinâmica. 

O primeiro deles abordou o tema 
pressão de vapor, que explicou de forma 
sucinta como a pressão de vapor de 
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Figura 1: Pressão de Vapor. 

substâncias puras variam de acordo com a 
altitude. 

 

 
Desde 14 de novembro de 2012 o 

tutorial atingiu 1168 visualizações. 
 

 
 
 
O segundo tutorial trata do tema 

entalpia e calor, conceitos que muitas 
pessoas têm dificuldade em entender e 
definir.  

 

Desde 1 de fevereiro de 2013 o 
tutorial atingiu 541 visualizações. 

 

 

 
O terceiro vídeo explicou em que 

situação se utiliza e como se calcula o calor 
de vaporização de uma substância.  

 

 
O vídeo tem um total de 670 

visualizações e está no nosso canal desde 20 
de fevereiro de 2013. 

Figura 2: Visualizações do primeiro tutorial em 
trimestres. 

Figura 3: Entalpia e Calor. 

Figura 4: Visualizações do segundo tutorial em 
trimestres. 

Figura 5: Gráfico de visualizações por País – Entalpia e 

Calor. 

 

Figura 6: Calor de Vaporização. 
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Figura 12: Visualizações do quinto tutorial em 
trimestre. 

Figura 12: Visualizações do quinto tutorial em 
trimestre. 

 

Figura 7: Visualizações do terceiro tutorial em 
trimestres. 

Entropia foi o assunto abordado no 
quarto vídeo do projeto. Este tutorial aborda 
vários conceitos auxiliares necessários para 
o entendimento do tema. 

 

Com um total de 183 visualizações, 
o vídeo está no ar desde 10 de novembro de 
2013. 

 

 

Aproveitando que nos aproximávamos da 
copa do mundo de 2014, a utilizamos como 
temática para abordagem do tutorial sobre o 
quadrado da termodinâmica.  

 

 
Ele foi publicado no dia 12 de junho 

de 2014 e em pouco mais de um ano já 
possui 708 visualizações. Desde a criação 
do projeto, este tutorial foi o que alcançou o 
maior número de visualizações em um 
menor período de tempo. 

 

 

 
 
O último tutorial tem o objetivo de 

explicar o conceito de máquinas térmicas, 
amplamente utilizadas para produção de 
energia.  

 
 

Figura 11: Quadrado da Termodinâmica. 

 

Figura 10: Visualização por País – Entropia 

Figura 9: Visualizações do quarto tutorial em 
trimestre. 

Figura 8: Entropia. 
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Este tutorial foi publicado 

recentemente no dia 17 de outubro de 2015 
e possui 26 visualizações. 

 
As figuras 1, 3, 6, 8, 11 e 14 ilustram 

parte do tutorial no nosso canal do 
YouTube.  

Por meio das figuras 2, 4, 7, 9 e 12 
podemos observar a distribuição trimestral 
das visualizações dos tutoriais. Apenas a 
figura 15 mostra as visualizações mensais 
do tutorial, pois este foi publicado 
recentemente. Não foi possível observar um 
padrão em relação às visualizações. 
Entretanto, podemos presumir que os picos 
de visualizações ocorreram quando eles 
foram divulgados na página do Facebook do 
PET-EQ. 

As figuras 5, 10 e 13 mostram, 
através de gráficos, que os vídeos foram 
acessados em diferentes partes do mundo. 
Os gráficos exibem a porcentagem que cada 
tutorial foi visto em determinado país. O 
último deles foi visualizado apenas no 
Brasil. Foram apresentados somente os 
tutoriais com quantidade significativa de 
visualizações no exterior. 

 
 
 

5. Conclusão 
A partir dos resultados e discussão 

apresentados no item 4 deste trabalho, 
concluiu-se que os objetivos do projeto 
foram cumpridos. O número de 
visualizações dos tutoriais indica que os 
vídeos atingiram grande parte dos alunos da 
graduação e outras pessoas com interesse 
nos temas abordados. Além disso, tivemos 
alguns vídeos com significativas 
visualizações no exterior, o que excedeu as 
expectativas dos membros do projeto. 

Depois da elaboração de seis 
tutoriais com o tema de termodinâmica, os 
membros do projeto sentiram a necessidade 
de mudar os temas dos tutoriais, visto que 
este já foi bem explorado. Assim, os 
próximos vídeos abordarão tópicos de 
Operações Unitárias da Indústria Química. 
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Figura 14: Máquinas Térmicas. 

 

Figura 15: Visualizações mensais do sexto tutorial. 
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RESUMO 

 
O ensino superior brasileiro tem passado 

por uma série de mudanças, em particular 
com a adoção por parte das Instituições de 
Ensino Superior (IES) de programas de 
ações afirmativas destinados a diferentes 
segmentos da sociedade. Porém, estes 
programas e ações são pouco conhecidos 
pelos alunos do ensino médio, 
particularmente aqueles de escolas públicas. 
Nesta atividade, de caráter social, procura-
se apresentar aos alunos do Ensino Médio, 
um maior número de informações sobre o 
ensino superior público e privado brasileiro 
e seus meios de ingresso, mais 
especificamente das instituições da cidade 
de São Carlos e estado de São Paulo. O 
projeto também tem um objetivo paralelo, 
que é a divulgação do curso de graduação e 
a profissão de Estatístico, a fim de atrair o 
maior número de alunos a concorrer às 
vagas do curso nos processos seletivos. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
Esta atividade surgiu a partir da iniciativa 

de um dos membros do PET Estatística em 
visitar sua antiga escola, uma instituição 
pública, para mostrar as oportunidades para 
continuar a formação após o termino do 
Ensino Médio. Depois de relatar para o 
grupo PET sua experiência e de algumas 
questões levantadas pelos alunos sobre a 
universidade como: "quanto você paga por 
mês?", "como me manter se os cursos são 
em tempo integral?”, "é muito difícil passar 
no vestibular?" quanto você paga por mês?". 
A constatação desta realidade deixou todos 
os membros do grupo incomodados com a 
ausência de informação sobre as instituições 

de ensino superior público. Ficou claro que 
a adoção de Programas de Ações 
Afirmativas por partes das IES ainda é de 
pouco conhecimento dos alunos do ensino 
médio e em particular, no caso das 
Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES) a promulgação do decreto lei 7.824 
de 11 de outubro de 2012, que estabeleceu a 
obrigatoriedade de reserva de vagas para 
diferentes segmentos da sociedade em 
particular aqueles que cursaram 
integralmente o ensino médio em escolas 
públicas,  provenientes de famílias de baixa 
de renda ou estudantes negros, pardos e 
indígenas  Diante desta realizada decidiu-se 
criar um projeto de cunho social com a 
finalidade de divulgar o Ensino Superior 
público e privado, seus meios de ingresso 
assim como a política de ações afirmativas e 
bolsas auxílio dentro das universidades. E, 
aproveitando essa oportunidade de ter o 
contato direto com os alunos e futuros 
vestibulandos, o grupo também definiu 
realizar a divulgação do curso e a profissão 
ao grupo esta vinculado: Bacharelado em 
Estatística e de sua profissão. A necessidade 
de se incorporar também  essa divulgação 
surgiu após o grupo PET Estatística ter 
participado da Tenda da Estatística na 
SBPC - Jovem, que é uma das atividades 
realizadas durante a 67ª Reunião Anual da  
SBPC (Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência) que no ano de 2015 
foi sediado na cidade de São Carlos – SP, na 
UFSCar - Universidade Federal de São 
Carlos. A SBPC – Jovem, que realiza 
atividades voltadas para estudantes do 
ensino básico, traz em sua programação 
atividades que visam despertar o interesse 
dos jovens pela ciência, tecnologia e 
inovação. Organizada pelo CONRE-3 - 
Conselho Regional de Estatística da 3ª 

350



Região, ABE – Associação Brasileira de 
Estatística e Grupo PET Estatística UFSCar, 
a tenda da Estatística trazia como objetivo 
principal apresentar para os jovens e adultos 
o que era a Estatística, as suas mais diversas 
finalidades e utilidades nos tempos atuais. O 
grupo PET Estatística, tendo o contato 
direto com esse público, pode vivenciar de 
perto como é desconhecida essa ciência e 
assim observou-se a necessidade de 
contribuir com esse trabalho de divulgação 
da Estatística para a sociedade. 

 
OBJETIVOS 

Com a finalidade de atingir todos os 
tipos escolas de Ensino Médio, ou seja, 
públicas ou privadas, o projeto foi planejado 
de acordo com as demandas de cada uma 
dessas instituições. A base para essa 
estruturação foi refletir sobre o fato de que 
alunos de escolas privadas, inseridos em um 
contexto onde o contato com o tema ensino 
superior é amplo, possuem maior 
conhecimento sobre os vestibulares, logo foi 
considerado ser redundante abordar o 
assunto “vestibular”. Então, para 
instituições particulares, optou-se por 
realizar apenas a divulgação do curso e da 
profissão de Estatística. 

Acreditando, como acima destacado,  
que a maior falta de informação sobre o 
ensino superior acontece nas escolas 
públicas, o maior esforço desta atividade foi 
desenvolver um material destinado a estas 
escolas.Inicialmente foi realizada uma 
pesquisa sobre todos os vestibulares do 
estado de São Paulo, do ENEM - Exame 
Nacional do Ensino Médio e do SISU - 
Sistema de Seleção Unifica , a fim de se 
levantar todas as informações necessárias a 
serem passadas para os alunos dessas 
escolas. Um destaque especial foi dado a 
apresentação dos programas de ações 
afirmativas seja do ponto de vista de 
ingresso seja do ponto de vista de 
alternativas de apoio a permanência dos 
estudantes nas Universidades com o 
propósito de desmistificar a questão de 

sustentabilidade financeira como 
impedimento para se manter em uma 
universidade pública, o que acreditamos ser 
um dos fatores pelo quais muitos alunos 
deixam de efetivamente cursar a 
universidade quando aprovados em outros 
estados ou até mesmo em regiões mais 
afastadas de suas cidades, mesmo sendo em 
seu estado. 

 
METODOLOGIA 

 
Inicialmente foi estudada a legislação 

vigente a cerca dos processos seletivos 
(“vestibulares”) das instituições de ensino 
superior e principalmente os diferentes 
programas de ações afirmativas adotados 
pelas diferentes IES. A partir destes estudos, 
um processo de construção coletiva foi 
realizado e depois de várias discussões no 
grupo, foi acordado preparar e utilizar 
apresentações em slides descontraídos e 
dinâmicos buscando conseguir maior 
atenção do público alvo. Os slides contam 
com vídeos e informações úteis para atingir 
a meta do projeto, ou seja, parte deles são 
dedicados a informações a respeito dos 
processos seletivos,  ações para 
permanência na universidade e divulgação 
do curso e da profissão de estatístico. O 
material foi elaborado com a previsão de 
uma apresentação de cerca de uma hora, 
sendo que, reservou-se um tempo livre ao 
final para perguntas, com objetivos de 
responder dúvidas surgidas ao longo da 
apresentação. A expectativa é que este 
material seja continuamente 
atualizado/complementado e que após um 
período de experiência, seja transformado 
em uma publicação a ser distribuída aos 
participantes no final dos encontros. 
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Fig. 1 - Logo Projeto PET Estatística na Escola 

 
Para melhor preparar os palestrantes 

(membros do PET) e para ter maior domínio 
do assunto, foi elaborada uma cartilha 
informacional que tem como conteúdo todas 
as informações importantes dos 
vestibulares, ações afirmativas, curso e 
profissão de estatístico.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com este projeto, o que se espera é 

diminuir a distância entre o ensino superior 
e médio, principalmente no que diz respeito 
às escolas públicas. Também é uma 
oportunidade para tornar mais conhecido o 
curso de Estatística, além da tentativa de 
atenuar a evasão, pois este trabalho também 
contribui para o esclarecimento da 
profissão, o que torna mais clara e objetiva 
a escolha do estudante no momento de fazer 
sua opção nos processos seletivos. 

É importante ressaltar que este projeto 
também deverá contribuir para a formação 
dos membros do grupo no que diz respeito 
ao importante pilar do Programa de 
Educação Tutorial que é a extensão 
universitária, podendo retribuir à 
comunidade a oportunidade de ampliar a 
sua formação através da participação no 
Grupo PET. Segue abaixo nas figuras 2, 3, 4 
e 5 algumas fotos sobre a primeira 
experiência na Escola Estadual Prof. 
Orlando Perez - São Carlos SP. Esta 
primeira experiência foi extremamente 
gratificante, pois demonstrou de forma 
concreta o desejo por maiores informações 
por parte dos alunos de escolas públicas. 

 

 
Fig. 2 - Apresentação E.E. Orlando Perez 

 

 
Fig. 3 - Apresentação E.E. Orlando Perez 

 

 
Fig. 4 - Apresentação E.E. Orlando Perez 

 
 

 
Fig. 5 - Apresentação E.E. Orlando Perez 
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CONCLUSÃO 
 

Com essa atividade o Grupo PET 
Estatística espera atingir com mais um dos 
objetivos específicos do programa, que é 
citado no Manual de Orientações Básicas 
disponibilizado pelo MEC: "Estimular a 
melhoria do ensino de graduação por meio 
do desenvolvimento de atividades que 
promovam o contato dos bolsistas e demais 
alunos do curso com a realidade social em 
que o grupo/curso/IES esteja inserido, 
estimulando o desenvolvimento de uma 
consciência do papel do aluno/curso/IES 
perante a sociedade" [1].   

Além disso, visa contribuir com uma 
maior e melhor divulgação do curso e 
profissão de Estatística a fim de melhorar e 
aumentar a procura do curso nos 
vestibulares e divulgar opção de atividade 
profissional para a sociedade. 
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RESUMO 
 

A construção de parcerias com outros 
grupos PETs promove maior interação 
entre alunos de cursos distintos, colabora 
para o melhor desenvolvimento de cada 
grupo e nos permite trabalhar temas para 
atividades conjuntas de pesquisa-ensino-
extensão. Neste sentido, o presente 
trabalho visa apresentar aos demais grupos 
a importância e os benefícios das parcerias 
de forma a fortalecer a nossa identidade. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 A Estatística é uma ciência que, por 
suas características, pode interagir com as 
diferentes áreas do conhecimento. O 
planejamento, coleta e análise de dados 
estão presentesna maioria das pesquisas 
científicas e o profissional de estatística 
deve estar apto a interagir com 
profissionais nas mais diferentes áreas de 
forma a entender o seu problema e 
contribuir nas diferentes etapas de uma 
pesquisa científica. O profissional da 
estatística pode desenvolver seus trabalhos 
de forma individual de caráter usualmente 
teórico desenvolvendo novos métodos e 
procedimentos. Porém  a estatística ganha 
maior importância quando passa a 
contribuir com a solução de problemas 
reais, particularmente, traduzindo as 
informações de um conjunto de valores 
observados em uma interpretação do 
problema em estudo. No mundo atual onde 
o armazenamento de informações é cada 
vez maior em todas as áreas do 
conhecimento seja do ponto de vista 
acadêmico ou profissional, o uso de 

procedimentos estatísticos apropriados 
torna-se cada vez mais necessários. E ainda 
mais, na formação de profissionais seja da 
área especifica da estatística seja de outras 
áreas do conhecimento é preciso um 
mínimo de preparo para que ambas as 
partes estejam em condições de dialogar. 
Neste dialogo o profissional de outras 
áreas seja capaz de apresentar o seu 
problema e a informação que possui (ou 
pretende adquirir) para análise do mesmo e 
o profissional da estatística  seja capaz de 
buscar o conhecimento de uma outra área e 
identificar os procedimentos estatísticos 
necessários para resolução do problema. 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Buscar através de um conjunto de 
parcerias, prioritariamente com Programas 
PET de diferentes áreas do conhecimento, 
mas também com outros setores 
acadêmicos ou profissionais,  propiciar aos 
membros do PET Estatística a 
oportunidade de interagir com 
profissionais de outras áreas, de forma a 
compreender a linguagem e as dificuldades 
enfrentadas pelos mesmos e identificar 
procedimentos que podem contribuir com a 
solução das hipóteses investigadas. E aos 
parceiros a possibilidade de conhecer como 
os procedimentos  estatísticos podem 
contribuir para uma melhor investigação 
dos seus problemas.  
 

3. METODOLOGIA 
 

 A partir da divulgação da proposta 
de parcerias, “conversas” são agendadas 
com alunos e/ou tutores de outros grupos 
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PET com objetivo de identificar a 
possibilidade de atuação conjunta dos dois 
grupos. Reuniões são realizadas para a 
troca de informações e conhecimentos de 
ambas as áreas envolvidas com o objetivo 
de melhor se conhecer o problema 
existente e assim identificar as hipóteses de 
interesse na área especifica. É verificado a 
existência de dados coletados ou se é 
necessário  o planejamento para uma 
apropriada coleta de dados. A partir de que 
os dados são obtidos, os mesmos devem 
ser organizados adequadamente de forma a 
possibilitar uma análise estatística que  
leve a resposta para a hipótese de interesse. 
Analisados os dados, apresentado os 
procedimentos estatísticos utilizados,  
resultados são discutidos conjuntamente 
entre membros dos dois grupos de forma a 
traduzir as conclusões do ponto de vista 
estatístico na linguagem da área especifica 
e assim estabelecer as conclusões do 
problema em estudo e os impactos das 
mesmas nos segmentos da  sociedade 
relacionados ao estudo. 
 
  

4. RESULTADOS 
 

 Os resultados esperados neste tipo 
de atividade iniciam pela procura em 
atender os objetivos dos grupos PET 
definidos pela portaria 976, dentres os 
quais: I - desenvolver atividades 
acadêmicas em padrões de qualidade de 
excelência, mediante grupos de 
aprendizagem tutorial de natureza coletiva 
e interdisciplinar; II - contribuir para a 
elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; III - 
estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica; V - 
estimular o espírito crítico, bem como a 
atuação profissional pautada pela cidadania 
e pela função social da educação superior; 
VII - contribuir para a consolidação e 
difusão da educação tutorial como prática 
de formação na graduação. Porém o 
principal desafio e resultado mais esperado 

é o desafio de, como definido como tema 
do SUDESTE PET 2015 realizado na 
Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) em abril de 2015: Integração e 
Conhecimento o O Desafio da Conexão 
entre os Grupo PET. 
  Os resultado obtidos até o momento são  
bastante promissores. Parcerias foram ou 
estão sendo desenvolvidas com grupos 
PET da UFSCar: Economia Solidária, 
Medicina/Ações em Saúde e Engenharia 
Civil. Alem na integração e troca de 
experiências entre estes grupos, tem-se 
ainda de uma forma mais concreta e 
objetiva a elaboração e apresentação de 
três de forma conjunta com os grupos 
envolvidos de três trabalhos apresentados 
em eventos científicos, dois fase de 
elaboração. Estas experiências têm deixado 
de maneira muito clara que experiências 
interdisciplinares são importantes para 
todos os participantes. 
 

5. CONCLUSÕES 
 

 Esta atividade num primeiro 
momento se constitui num instrumento 
concreto de interdisciplinaridade, 
indispensável para formação de um bom 
profissional em Estatística, conforme 
princípios estabelecidos pelo Projeto 
Pedagógico do Curso. Mas acima de tudo, 
mostra que a desejada integração de forma 
interdisciplinar é possível de ser atingida e 
propicia frutos importantes na formação 
profissional e cidadã de todas as partes 
envolvidas. 
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“Papo de Terreiro: As religiões de matriz africana como espaço de discussão e debate das 
relações étnico-raciais.” 

Tutor: André Videira de Figueiredo 

Autora: Monica Regina Miranda 

 

Palavras- chave: Educação nos terreiros, espaços religiosos  
ensino religioso, reconhecimento étnico, movimento negro,  
intolerância religiosa, relações étnicos raciais. 
 

Resumo: 

O terreiro é um local de educação? Como passar conhecimento e cultura através das casas 
de candomblé? Desejo dialogar com este artigo de forma a explorar o campo da 
educação, norteado pelos parâmetros da Lei 10.639, que regula o ensino de história e 
cultura afro-brasileiras. O terreiro como espaço de discussão das relações étnico-raciais, 
aliado à escola, constitui um espaço importante para  superação das “injustiças culturais” 
em torno da negação do reconhecimento étnico. Com a observação dessas demandas e os 
frequentes entraves à implementação da lei, percebemos a necessidade de criar um grupo 
que pudesse discutir assuntos relacionados à religiosidade de matriz africana, cultura 
afro-brasileira e educação, numa atividade conjunta entre Universidade e grupos 
religiosos de matriz africana. 

Introdução 

 O projeto em questão, intitulado “Papo de Terreiro”, é atrelado ao Programa PET 
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao Instituto de Cultura e Religiosidade 
Afrobrasileiros de Seropédica (ICRAB), e se propõe a discutir e desconstruir 
preconceitos acera da religião e da cultura afro-brasileira, argumentando temáticas que 
merecem reflexão para que a sociedade se coloque frente aos debates sobre preconceito, 
intolerância e a discriminação que o povo negro tem sofrido. 

 O “Papo e de Terreiro” se apresenta como ferramenta de articulação dos saberes 
nos seguintes eixos temáticos: religião de matriz africana, educação, saúde, ecologia, 
etnicidade, tradição, modernidade e cultura. Analisa a construção da identidade étnica 
como resultado de um exercício coletivo e evidencia temas como a necessidade de 
discutir nas escolas a aplicabilidade da lei 10.639, que, tornou obrigatório o ensino da 
cultura de matriz africana e a ressignificação dos valores atrelados ao negro. 

 A análise da experiência do “Papo de terreiro” privilegiará a observação empírica 
deste projeto acadêmico e da própria reflexão teórica dos elementos fundamentais para o 
debate sobre a religião de matriz  africana e cultura afro-brasileira.  

Objetivo. 
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 Explorar os desafios contemporâneos no ensino religioso e discutir a 
aplicabilidade da Lei 10.639; compreender a proposta de um projeto acadêmico que 
prima fornecer meios de organização e autonomia para a luta dos interesses da cultura 
afro-brasileira; compreender os terreiros como espaço de discussão das relações étnico-
raciais, buscando fortalecer os laços de identidade na luta contra a hegemonia religiosa, 
assegurando o respeito à diversidade religiosa, ao ensino religioso e à educação básica de 
qualidade; compreender e discutir a aplicabilidade da Lei 10.639.  

Metodologia.  

 Realização de encontro entre lideranças religiosas em terreiros do município de 
Seropédica, com registro audiovisual (etapa cumprida). Análise dos discursos sobre 
religiosidade, educação, diálogo interreligioso e identidade étnica. 

Resultados e discussões.  

 A participação dinâmica e a ativa do negro na construção de seu processo 
histórica é fundamental. A falta de conhecimento de sua própria história e de sua cultura 
faz o negro perder espaço nas lutas por seus próprios interesses. Falta-lhe a motivação 
para articular suas demandas sociais. Sendo assim, o negro se mantém a margem de sua 
história. Ciente disso, este artigo propõe discutir as possíveis contribuições da sociologia 
e antropologia, ciência que pretende compreender o homem em sociedade, através do 
programa “Papo de terreiro”, ferramenta de articulação dos saberes. A análise residirá na 
análise dos impactos da lei 10.639 que desde 2003, incluiu nos currículos escolares a 
obrigatoriedade de relativos conteúdos relacionados à história da África de à cultura afro-
brasileira. Entendo com isso a urgência em reverter o quadro da discriminação e do 
preconceito racial no Brasil e na manutenção no processo de construção da identidade do 
negro. Primordial compreender as religiões de matriz africana como espaço de 
socialização e produção de conhecimento. 

Resultados 

O Encontro constituiu espaço para reflexão sobre o papel da vida religiosa no processo de 
formação de crianças e adolescentes. 

Conclusão. 

A ampliação dos debates em torno da relação entre religiosidade e educação, e a 
compreensão do teerreiro como espaço de educação não formal, colabora para a 
possibilidade de adeptos de religiões de matriz africana sair da situação de fragilidade, 
fazendo disso uma forma de resistência contra a hegemonia da igreja católica e do ensino 
confessional . 
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RESUMO 
Este projeto de extensão teve como 
objetivo multiplicar informações sobre a 
importância do uso racional e dos cuidados 
com os medicamentos. Ainda, avaliar, por 
meio de questionários simplificados, o 
conhecimento adquirido pelos acadêmicos 
e trabalhadores da saúde sobre os assuntos 
abordados nas atividades educativas. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Uso racional de medicamentos, 
segundo a Organização Mundial de Saúde, 
compreende-se no recebimento de 
medicamentos apropriados para as 
condições clínicas do paciente, em doses 
adequadas às suas necessidades 
individuais, por um período adequado e ao 
menor custo para si e para a comunidade¹. 
Além disso, a promoção do uso racional de 
medicamentos pode levar uma melhoria na 
qualidade de vida dos pacientes. Essa 
melhoria é elucidada na redução de gastos 
e possíveis complicações relacionadas ao 
mau uso do medicamento. Por isso, a 
população deve ser informada sobre a 
importância do uso racional de 
medicamentos e saber que o mesmo 
medicamento que é capaz de curar, 
também pode ocasionar sérias 
consequências à sua saúde e em casos 
extremos, até a morte. 
 Neste contexto, acrescenta-se o alto 
consumo de medicamentos e precariedade 
nos serviços de saúde. Motivos pelos 
quais, a população brasileira opta pela 
automedicação.  

De acordo com a definição do uso 
racional de medicamentos proposta pela 
Política Nacional de Medicamentos, os 
requisitos para sua promoção são 
complexos e envolvem uma série de 
variáveis² 
 Desta forma, as soluções propostas 
para reverter ou minimizar este quadro 
devem ser o uso da educação e informação 
para que a população adote critérios no uso 
de medicamentos4. Para a OMS, a forma 
mais efetiva, então, de melhorar o uso de 
medicamentos na atenção primária em 
países em desenvolvimento é a 
combinação de educação e supervisão dos 
profissionais de saúde¹. Por isso, o 
Programa de Saúde na Família (PSF) é 
fundamental para a promoção do uso 
racional de medicamentos, pois atua na 
prevenção, recuperação, reabilitação e 
manutenção de doenças e agravos mais 
frequentes³.  

Serviços de saúde aliados à 
Academia favorecem educação em saúde, 
incluindo a questão do Uso Racional de 
Medicamentos sob diversos pontos de 
vista: científico, ético, cidadão e 
humanizado.  
 
OBJETIVO 
 
 Este trabalho tem como objetivo 
multiplicar informações sobre a 
importância do uso racional e dos cuidados 
com os medicamentos e avaliar o 
conhecimento adquirido pelos acadêmicos, 
trabalhadores e profissionais de saúde 
sobre os assuntos abordados por meio de 
questionários simplificados.  
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METODOLOGIA 
 
 A metodologia consiste em estudos 
por meio de discussão em grupo, com 
preparação de material didático a ser 
utilizado nas palestras educativas.  

As palestras sobre o URM foram 
realizadas na comunidade frequentadora 
dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS) Campos Elíseos e 
Alvorada, localizados em Alfenas, MG.  

Nas palestras foram enfatizados os 
cuidados necessários para e uso racional de 
medicamentos.  

Foram realizados minicursos sobre 
o uso racional de medicamentos, tendo 
como público alvo, jovens e acadêmicos da 
área da saúde da UNIFAL-MG. 

No início e ao final das palestras e 
do minicurso, aplicou-se um questionário 
simplificado, diferente para cada público, a 
fim de obter dados sobre o conhecimento 
inicial e a assimilação da informação 
multiplicada. Assim, os questionários 
avaliaram os conhecimentos obtidos antes 
e após a palestra/minicurso, comparando-
os. Também, foi aplicado um questionário 
de satisfação do evento, os quais 
demonstram a importância da obtenção 
dessas informações.  

Ainda, organizou-se Stand 
educativo para multiplicar conhecimentos 
sobre URM e descarte correto de 
medicamentos. 
 Antes do início das intervenções 
educativas e coleta de dados, este estudo 
foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal de 
Alfenas (UNIFAL-MG) e aprovado. Todos 
os participantes que concordaram em 
participar do estudo assinaram um termo 
de Esclarecimento e Livre Consentimento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Até o presente momento, o projeto 
já alcançou um público de 50 pessoas, 
entre os acadêmicos da área da saúde. 
Foram realizados dois minicursos na 
própria unidade acadêmica: “Farmacologia 

da Dor e uso correto de analgésicos e anti-
inflamatórios para acadêmicos da área de 
saúde” e “Cuidados com os 
Medicamentos”, este último oferecido aos 
jovens dos ensinos fundamental e médio, 
durante a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia de 2015.  

Também foram proferidas seis 
palestras, no CRAS de Alfenas, orientando 
jovens, adultos e idosos sobre o tema, 
sendo que nessas oportunidades, o projeto 
alcançou um público de 50 pessoas. 

Por meio dos questionários prévios 
aplicados aos estudantes da área da saúde, 
82% disseram não ter participado de 
nenhum minicurso, curso ou palestra sobre 
URM, porém a maioria deles soube 
responder as perguntas sobre o assunto, 
exceto aquelas relacionadas às interações 
medicamentosas. No questionário de 
satisfação, 80% das pessoas disseram estar 
satisfeita com o minicurso.  

Foi organizado um Stand 
educativos para multiplicar conhecimentos 
sobre o tema na Campanha do Dia 
Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos (05 de maio), alcançando 
um público de cerca de 100 pessoas. 

Estas ações terão continuidade no 
ano corrente e pretende-se realizar um 
minicurso sobre os cuidados no URM para 
cerca de 80 trabalhadores da área da saúde, 
incluindo os Agentes Comunitários de 
Saúde.  

 
CONCLUSÕES 

 
Foi realizada a multiplicação de 

informações sobre a importância do uso 
racional e dos cuidados com os 
medicamentos; 

Verificou-se que dentre os 
acadêmicos da área de saúde existe um 
conhecimento prévio sobre o tema; porém, 
é necessário que o mesmo seja ampliado 
por meio de atividades educativas, 
abordando temas específicos relacionados 
ao assunto.  

Nas atividades realizadas nos 
CRAS e Stand’s educativo constatou 
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grande interesse dos participantes, que 
buscaram o esclarecimento de dúvidas. 
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RESUMO 
 

 O uso e abuso de drogas por 
adolescentes é um problema que desafia 
profissionais das áreas de saúde e educação. 
Atualmente, observa-se elevado consumo de 
várias drogas por jovens de classes sociais 
diversificadas. Este projeto de extensão 
objetiva orientar adolescentes de escolas 
públicas, educadores e familiares, sobre os 
riscos associados às drogas e quantificar os 
possíveis usuários de drogas ilícitas e lícitas. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
 A adolescência é uma fase crítica no 
ciclo de vida, sendo esta um período 
transformador na vida do individuo. O uso 
de drogas pode ocasionar problemas no 
desenvolvimento físico e social quando 
adulto. Quanto mais precoce for a 
intervenção, maiores serão as chances de 
melhor prognóstico e menor serão os 
prejuízos para a vida do usuário [1]. O uso 
de substâncias em adolescentes é um 
problema de saúde pública e tem sido 
estudada em muitas partes do mundo [2]. 
           Atualmente, pode-se observar 
elevado consumo de diferentes drogas por 
jovens de classes sociais diversificadas. O 
tráfico de drogas influencia as escolhas entre 
os jovens, uma vez que o mesmo gera altos 
lucros. Especialmente, a expansão do 

mercado de cocaína e crack, substâncias que 
provocam uma forte compulsão para o uso e 
levam o usuário a uma trajetória que culmina 
muitas vezes na combinação de exclusão 
social, criminalidade, cárcere e morte 
violenta [3]. 
 Assim como qualquer outro 
elemento presente na sociedade, a droga 
segue a evolução das culturas, ou seja, os 
padrões, a frequência de utilização e os tipos 
de drogas que são consumidos mudam de 
uma época para outra, de acordo com as 
condições socioculturais prevalentes [4]. O 
uso atual das drogas deixou de ser um 
elemento de integração, um fator de coesão 
social e emocional da população, passando a 
constituir-se num elemento de doença social, 
de desintegração, sendo possível diferenciar 
o uso das drogas no passado com o uso 
atual [5].  
 A OMS (2001) destaca que a 
dependência química deve ser tratada 
simultaneamente como uma doença crônica 
e um problema social. Ela deve ser 
caracterizada como um estado mental e, 
muitas vezes, físico que resulta da interação 
entre um organismo vivo e a droga, gerando 
uma compulsão por tomar a substância e 
experimentar seu efeito psíquico e, às vezes, 
evitar o desconforto provocado por sua 
ausência. Portanto, não basta apenas 
identificar e tratar os sintomas; devem-se 
identificar as consequências e os motivos 
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que levaram à utilização, tratando o 
indivíduo em sua totalidade [12]. 
 Em relação ao desenvolvimento de 
problemas físico-emocionais, são 
predominantes: baixa autoestima, dificuldade 
de relacionamento, ferimentos acidentais, 
abuso físico e sexual. Na maioria das vezes, 
os filhos sofrem com uma interação familiar 
negativa, que favorece o empobrecimento na 
solução de problemas, uma vez que essas 
famílias são consideradas desorganizadas e 
disfuncionais [6].  

Diversos fatores contribuem para o 
desenvolvimento de problemas emocionais, 
bem como a utilização de substâncias 
psicoativas, sendo estes: falta de disciplina, 
falta de intimidade no relacionamento dos 
pais e filhos e pouca expectativa dos pais em 
relação à educação e aspirações dos filhos 
[7]. 
 No que tange às dificuldades 
escolares, filhos de dependentes de álcool 
apresentam menores escores em testes que 
medem a cognição e habilidades verbais, 
uma vez que a sua capacidade de expressão 
geralmente é prejudicada, o que pode 
dificultar o desempenho na escola e em 
testes de inteligência, além de apresentar 
empobrecimento nos relacionamentos 
sociais e desenvolvimento de problemas 
comportamentais [8], [9], [10], [11]. 
 Embora não constem dados 
epidemiológicos descritos do município de 
Alfenas sobre o uso de drogas ilícitas e do 
impacto dessa prática na saúde das famílias, 
percebe-se uma grande demanda de 
consultas psiquiátricas, principalmente 
relacionadas ao uso de álcool e drogas como 
o crack. Sendo assim, é necessária a 
ampliação e multiplicação do conhecimento 
quanto à utilização destas substâncias de 
abuso como alternativa de prevenção e 
promoção de saúde, contribuindo, portanto 
para a diminuição do uso de drogas e suas 
consequências.  
 

2. OBJETIVOS 

 Orientar adolescentes e adultos 
jovens de escolas públicas de Alfenas, seus 
familiares e educadores sobre os riscos do 
uso e abuso de drogas; avaliar o nível de 
informação sobre o tema e formar 
multiplicadores do conhecimento; e ainda, 
quantificar possíveis usuários de drogas 
lícitas e ilícitas para livre encaminhamento 
de interessados à intervenção breve, como 
medida preventiva da dependência, da 
redução ou eliminação do consumo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Os sujeitos abordados foram alunos 

da 8ª série do Ensino Fundamnetal e do 1º 
ao 3º ano do Ensino Médio, de uma escola 
estadual do município de Alfenas. 

Antes de qualquer procedimento, 
eles foram esclarecidos quanto aos objetivos 
da pesquisa e aqueles que concordaram em 
participar da mesma, assinaram o Termo de 
Assentimento e seus pais assinaram o Termo 
de Esclarecimento e Livre Consentimento. 

A atividade constou de aplicação de 
questionário para avaliar conhecimento 
prévio e perfil dos adolescentes e jovens em 
relação às drogas.  

Em seguida, foi proferida uma 
palestra interativa sobre o tema, abordando 
os vários tipos de drogas lícitas e ilícitas e as 
consequências do uso e abuso. Após a 
palestra houve uma discussão para 
esclarecimentos de dúvidas e trocas de 
conhecimentos e saberes entre os petianos e 
os participantes da pesquisa.  

No final da atividade, foi ofertada a 
possibilidade de intervenção breve para os 
interessados, fornecendo email e telefone 
dos orientadores da pesquisa para 
agendamento de conversa informal e 
encaminhamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Participaram do estudo, alunos da 8ª 
série do ensino fundamental (EF) e do 1º, 2º 
e 3º anos do ensino médio (EM). 

A aplicação dos questionários 
alcançou 113 alunos, sendo 48 do EF e 65 
do EM.  

Desse total, 32% já utilizaram 
alguma droga; sendo que 38,9% utilizaram 
drogas lícitas (álcool e/ou cigarro) e 24,8% 
tiveram acesso às drogas ilícitas (maconha 
e/ou cocaína e/ou lança perfume e/ou crack). 

O questionário também relacionou o 
uso drogas e a sexualidade, detectando que 
dos 113 alunos que responderam ao 
questionário, aproximadamente, 10% dos 
jovens dispensam o uso de preservativos, 
quando estão sob o efeito de álcool e 
drogas. 

Do total de 48 alunos do EF, com 
idade média de 13,6 anos, 36,9% (n=19) 
relataram ter nível bom de informações 
sobre drogas e citaram como principal fonte, 
a família (50%); 10 alunos (20,8%) 
referiram já ter utilizado drogas. 

Dentre os 18 alunos do 1º ano do 
EM, com idade média de 15,8 anos, 44,4% 
(n=8) expuseram a utilização de drogas, 
sendo 27,8% usuários de maconha e álcool.  

Os alunos do 2º ano do EM 
possuíam idade média de 16,9 anos, no total 
de 23 alunos, 12 (52,2%) já usaram drogas, 
47,8% utilizaram álcool e 21,7% (n=5) 
maconha; porém, 52,2% dos alunos também 
relataram bom nível de informação sobre o 
tema. 

Dos 24 alunos do 3º ano, com idade 
média de 17,7 anos, 45,8% afirmaram ter 
bom nível de informações sobre drogas; 
dentre eles, 6 alunos (25%) relataram já ter 
usado drogas, sendo que 5 alunos fizeram o 
uso de álcool, 2 alunos o uso de maconha 
e/ou cigarro e, 1 aluno fez o uso de cocaína 
e/ou lança perfume; deve-se ressaltar que 
alguns utilizaram mais que uma dessas 
drogas simultaneamente.  

 Como anteriormente citado, foi 
ofertada a possibilidade da intervenção breve 
para usuários de drogas lícitas e ilícitas, 
sendo que a mesma foi realizada com o 
apoio de acadêmicos e profissionais da área 
da saúde, para 2 jovens que manifestaram 
interesse. A mesma constou de uma 
conversa com maiores esclarecimentos sobre 
as drogas utilizadas e seus riscos. Ainda, 
realizou-se aplicação do Questionário DUSI 
(versão reduzida e adaptada para avaliar o 
envolvimento com drogas no último mês), 
orientação para redução ou eliminação do 
uso de drogas e sobre serviços para atenção 
em saúde (Centro de Referências em 
Assistência Social - CRAS, Centro de 
Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS e Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS). 

Visando dar continuidade à ação, 
também será oferecida uma capacitação para 
os educadores da escola estudada para que 
eles possam identificar e encaminhar alunos 
que se interessem pela intervenção breve. A 
referida capacitação será realizada por meio 
de um minicurso com 4 horas de duração. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

 Ao analisar os dados, concluiu-se 
que os adolescentes possuíam um 
conhecimento básico sobre os riscos do uso 
e abuso de drogas, porém uma amostra 
significativa não deixa de utilizá-las, o que 
reafirma a necessidade de maiores 
orientações, com a ampliação do 
conhecimento sobre o tema e 
conscientização do problema, assim como 
sobre os fatores associados (doenças, 
violência, homicídios, criminalidade em 
geral).  
 Por meio das palestras interativas, 
houve a troca de conhecimento e saberes, 
permitindo a formação de multiplicadores do 
conhecimento entre os jovens e a formação 
ampliada dos integrantes do PET Farmácia 
da UNIFAL-MG. 
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RESUMO 
O Projeto “Elaboração de Produtos 

Farmacêuticos” visou ensinar técnicas de 
manipulação aos alunos dos primeiros 
semestres do curso de Farmácia. Dentre as 
práticas abordadas estão elaboração de 
sabonete em barra e creme hidratante, 
como forma de motivação quanto ao curso 
de farmácia, demonstração de atividades 
inerentes à profissão e propagação do 
conhecimento pelo grupo PET Farmácia. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 O Curso de Farmácia da 
Universidade Federal de Ouro Preto é 
composto por 10 semestres, sendo o último  
referente ao estágio final. Por ano, são 
realizadas duas admissões com 50 vagas 
cada. A grade do curso , assim como em 
outras universidades é composta nos 
primeiros semestres por disciplinas 
relacionadas às áreas biológicas e exatas, 
para que sejam subsidiados os 
conhecimentos necessários para o ciclo 
profissionalizante. As disciplinas 
profissionalizantes só começam a serem 
cursadas a partir do 6º período. 

A prática de manipulação de 
produtos farmacêuticos continua sendo 
uma das atividades que mais desperta o 
interesse dos estudantes de Farmácia. As 
técnicas de manipulação apresentadas no 
curso proposto são simples, mas trazem 
consigo a necessidade de se ter o 

conhecimento de disciplinas do ciclo 
básico, como, por exemplo, química geral, 
físico-química e química orgânica. 

De acordo com o Estudo de Fluxo 
de Alunos realizado pela Pró-Reitoria de 
Graduação e Educação Profissional -
 PROGRAD [1] entre os anos 2003 a 2012 
houve um aumento no número de evasão e 
retenção de alunos impactando no número 
de alunos diplomados.  

A evasão pode ocorrer por diversos 
motivos, sendo eles: financeiros, falta de 
vocação, por doenças, dificuldade de 
adaptação ao meio acadêmico, problemas 
pessoais, imaturidade e por 
desconhecimento ou falta de informações 
sobre o curso que ingressou [2]. 

Como forma de estimular os alunos 
do início do curso apresentando algumas 
das técnicas utilizadas na produção de 
medicamentos, e assim poder contribuir 
para diminuir a evasão, os alunos do grupo 
PET-FARMÁCIA elaboraram o projeto. 
Assim o curso de elaboração de produtos 
farmacêuticos visou propagar parte dos 
conhecimentos de farmacotécnica 
adquiridos a partir do 6º período para 
alunos dos períodos 1° a 3°, a fim de 
motivá-los. 

 
   
 

2. OBJETIVO GERAL 
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x  Estimular os alunos dos períodos 
iniciais do curso de farmácia 
quanto aos conhecimentos que 
serão consolidados em relação à 
profissão farmacêutica 
apresentados no ciclo 
profissionalizante visando 
contribuir para diminuição da 
evasão e retenção nos primeiros 
períodos do curso de farmácia. 

 
 

3. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
x Estimular e motivar os alunos dos 

primeiros períodos apresentando 
parcialmente atividades e conceitos 
farmacêuticos que serão 
consolidados a partir da metade do 
curso; 

x Possibilitar aos alunos uma visão 
mais específica das atividades 
realizadas por farmacêuticos; 

x Desenvolver atividades 
complementares em padrões de 
qualidade de excelência, mediante 
grupos de aprendizagem tutorial de 
natureza coletiva e interdisciplinar; 

x Contribuir para a consolidação e 
difusão da educação tutorial como 
prática de formação na graduação;  
 

4. METODOLOGIA 
 

Primeiramente houve a divulgação 
do projeto aos alunos dos três primeiros 
períodos do curso. A divulgação foi 
realizada por meios de comunicação da 
UFOP (rádio e site), redes sociais e 
cartazes na Escola de Farmácia da UFOP. 
Na sequência foi feita a pesquisa de 
interesse com esses alunos para estimar o 
número total de interessados e 
disponibilizar vagas e horários para o 
desenvolvimento da atividade. 

Em seguida os petianos propuseram 
uma lista de produtos a serem elaborados. 
Redigiram um roteiro contendo as técnicas 

de preparação dos produtos farmacêuticos 
com auxílio de livros [3], professores da 
área de Farmacotécnica e Tecnologia dos 
Cosméticos e com petianos que já 
cursaram as matérias. Os petianos tiveram 
aulas com abordagens teóricas e técnicas a 
fim de que fossem revisados os 
conhecimentos a serem repassados aos 
alunos dos primeiros semestres do Curso 
de Farmácia. 

O curso foi constituído de cinco 
aulas com periodicidade quinzenal e 
duração de duas horas. O conteúdo foi 
composto de instruções sobre as normas de 
segurança em laboratório, as boas práticas 
de fabricação, os conceitos teóricos e 
técnicos das formulações, bem como uma 
visita técnica pelos laboratórios a serem 
utilizados. 

Para o curso os alunos foram 
subdivididos em 5  turmas com um número 
máximo de 10 alunos. Os petianos se 
revezaram no desenvolvimento das 
atividades promovendo ampla interação 
entre si e com os alunos ingressantes. Ao 
final do curso foi aplicado um questionário 
de avaliação. 

 
5. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 

Dos 43 alunos inscritos no projeto, 
aproximadamente 28% (12 alunos) não 
participaram das atividades e 72% (31 
alunos) concluíram com cerca de 75 % de 
aproveitamento. Dos 31 questionários 
entregues, foram retornados 11 com 
respostas e os demais não opinaram sobre 
o projeto.  

De acordo com os quesitos 
analisados nos questionários, o Projeto de 
Elaboração de Produtos Farmacêuticos 
recebeu avaliação positiva de todos os 
alunos, com afirmativas de que o mesmo 
acrescentou algo em sua formação 
acadêmica, que a teoria por trás das 
práticas foi compreendida e que será 
possível utilizar os conhecimentos 
adquiridos em situações futuras do curso e 
da profissão. Quanto à pergunta relativa à 
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prática considerada melhor: 3 alunos 
marcaram todas, e na sequencia a melhor 
avaliação foi: Sabonete em barra (2 
alunos), Shampoo (2 alunos), Hidratante (2 
alunos),  e Creme para pés de Ureia (2 
alunos). Todos os alunos responderam que 
se sentem mais motivados após a 
participação do projeto e que gostariam 
que houvesse mais aulas práticas. 

De acordo com a vivência e análise 
dos questionários, podemos observar que 
os objetivos foram alcançados  visto que  
os alunos se mostraram participativos  e 
interessados durante as aulas, essa análise é 
comprovada pela alta procura dos alunos 
pelo Projeto e a manifestação em participar 
novamente. 

 
6. CONCLUSÃO 

 
O contato entre petianos e os alunos 

dos primeiros períodos do curso de 
farmácia foi importante, pois serviu de 
estímulo para estes quanto às atividades do 
ciclo profissionalizante e também quanto à 
atuação do profissional. As aulas práticas 
possibilitaram uma visão parcial dos temas 
abordados em farmacotécnica contribuindo 
para aumentar o interesse dos alunos no 
ciclo profissinalizante. A elaboração da 
proposta, dos roteiros de aula prática, bem 
como a regência das atividades possibilitou 
ao grupo PET Farmácia da UFOP tanto 
desenvolver habilidades de ensino, quanto 
de trabalho em equipe e troca de 
experiência o que vai de encontro às metas 
do Programa de Educação Tutorial. O 
curso possibilitou propagar conhecimentos 
adquiridos no curso de farmácia, divulgar 
de forma prática e aplicada a proposta de 
educação tutorial em uma atividade 
coletiva e também contribuir para 
aumentar o interesse e desempenho 
acadêmico dos alunos dos três primeiros 
períodos do curso. 
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RESUMO 

 
Durante o ano letivo de 2015 o grupo 

PET Farmácia dentre seus objetivos, 
atuou auxiliando a Escola de Farmácia da 
Universidade Federal de Ouro Preto em 
ações para reduzir a retenção e a evasão 
no curso. Foram realizadas palestras, 
simpósios, murais e o programa de 
apadrinhamento que possibilitaram 
elevada presença nas atividades 
realizadas e avaliações positivas.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Desde 1839, existe uma preocupação 

com a situação do ensino e da 
qualificação dos profissionais de saúde. 
Neste ano devido a observação de 
precariedade destes itens na assembleia 
provincial de Minas Gerais, foi aprovada 
a criação do que viria a se tornar a 
primeira Escola de Farmácia da América 
Latina : a Escola de Farmácia de Ouro 
Preto (retirado do site da Escola de 
Farmácia - UFOP)[1], que em 2015 
completou 176 anos.  

De acordo com o Conselho Federal de 
Farmácia, existem 428 cursos de 
Farmácia em todo país e até 2018 serão 
formados 80 mil novos farmacêuticos 
[2]. 

Analisando o Ranking Universitário 
do Jornal Folha [3] o curso de Farmácia 
da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) está em 8º lugar, sendo o 2º melhor 
curso de Minas Gerais.  

Apesar desta classificação, atualmente 
encontramos um difícil panorama dentro das 
Universidades Federais, inclusive no curso de 
Farmácia oferecido pela UFOP. Os altos 
índices de evasão nos cursos, bem como, o 
aumento no tempo de diplomação dos alunos 
tornou-se uma preocupação. Diante disto 
iniciou-se na década de 90, o Programa de 
Avaliação das Universidades 
Brasileiras/PAIUB proposto em 1994, voltado 
para processos de avaliação institucional. 
Dados disponibilizados pela Pró-Reitoria de 
Graduação e Educação Profissional -
 PROGRAD [4] demonstraram que existe alto 
índice de evasão nos cursos de graduação. 
Estudos visando avaliar os possíveis fatores  
apontaram  dois grupos:  a origem voluntária 
por decisão do próprio sujeito ou evasão 
compulsória por determinação institucional 

O curso de Farmácia está vulnerável a esta 
condição. Além de comprometer a formação de 
novos profissionais farmacêuticos, a evasão 
colide com as vagas, que se tornam ociosas, e 
deixam de ser utilizadas por outras pessoas 
interessadas. 

Visando atuar nestes quadros, o PET 
Farmácia vem desenvolvendo atividades que 
possuem o foco nos mais diversos períodos da 
graduação, com auxílio da diretoria da Escola e 
com a integração de outras entidades, como por 
exemplo, o Centro Acadêmico Livre de 
Farmácia - José Badini (CALF-JB), 
objetivando melhorar o curso e 
consequentemente a profissão. 
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Durante o ano de 2015 o grupo PET se 
empenhou em atuar dentro da Escola de 
Farmácia, promovendo um Simpósio em 
assistência farmacêutica, uma palestra 
onde se fomentou a discussão sobre 
diretrizes curriculares para o curso de 
farmácia, métodos de ensino, 
competências da profissão farmacêutica, 
além de ressaltar importância da 
participação discente no Congresso 
Brasileiro de Educação Farmacêutica 
(COBEF). Foram realizadas também 
palestras educacionais e motivacionais, 
confecção de mural com notícias da área 
profissional e acadêmica, apresentação de 
trabalho no segundo simpósio do 
Programa de Pós graduação em Ciências 
Farmacêuticas da UFOP, além de realizar 
ações no sentido de acolher e criar 
vínculo com os alunos do primeiro 
período do curso. 

 
2. Objetivos 

 
• Desenvolver o pensamento 

crítico dos alunos, frente a 
grade curricular e a 
importância da atuação do 
farmacêutico; 

• Auxiliar na formação de 
profissionais conscientes e 
participativos como retorno do 
investimento público para a 
sociedade; 

• Aumentar a visibilidade do 
PET na graduação e pós-
graduação, motivando os 
alunos recém-chegados a 
participarem do grupo e das 
atividades propostas; 

• Impactar no crescimento das 
relações interpessoais entre os 
petianos; 

• Contribuir para redução dos 
índices de evasão e retenção 
do curso; 

• Motivar os alunos em relação 
ao curso e a profissão 
farmacêutica. 
 

 
3. Metodologia 

 
Elaboração de murais expositivos na Escola 

de Farmácia, com colagens utilizando materiais 
de escritório em geral, sobre as diferentes 
pontuações e ranking de Universidades, no 
qual a UFOP e o curso de Farmácia se 
inseriram.  
   

Divulgação do Programa de Educação 
Tutorial por meio de elaboração de mural 
apresentando conceitos, petianos, suas 
atividades e seu tutor. 

Realização de diversas palestras e um 
simpósio sobre assistência farmacêutica em 
horários viáveis e abordando temas de 
apreciação coletiva com ampla divulgação 
impressa e online, convidando todos os alunos 
da graduação e pós-graduação para a 
participação.  

As atividades realizadas contaram com um 
sistema de avaliação pelos participantes 
visando obter dados relativos ao atendimento 
dos objetivos propostos e coletando sugestões 
para proposição de novas atividades. 

Elaboração em conjunto com o CALF-JB e 
subordinado ao Colegiado de Farmácia, do 
programa de Apadrinhamento discente, onde 
cada petiano é encarregado de auxiliar três 
alunos do primeiro período do curso de 
Farmácia, em questões relativas a sua 
adaptação à cidade de Ouro Preto, questões 
inerentes a moradia, organização institucional 
da UFOP serviços de apoio acadêmico, bem 
como estrutura do recurso, no que tange a 
grade curricular, apresentação dos professores e 
perspectivas de atividades de pesquisa, 
extensão ou atuação em entidades estudantis.. 

Organização de um encontro motivacional, 
onde se propõe o contato entre petianos e os 
alunos do primeiro período do curso. Esta 
atividade contará com roda de conversa e troca 
de experiências entre os petianos e os calouros, 
além de dinâmica integrativa. 

 
4. Resultados e discussão 

 
   Visando motivar os alunos do curso de 
farmácia foi realizada apresentação do grupo 
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PET no mural do curso de farmácia e 
convite a participação dos alunos. Foi 
realizado processo seletivo no dia 15 à 18 
de Maio de 2015. Foram admitidos 5 
novos alunos. 

O PET Farmácia, no seu papel de 
ensino, foi responsável pela organização 
e realização de um simpósio em 
Assistência Farmacêutica, que foi aberto 
à graduação e pós-graduação. O evento 
ocorreu em dois dias, e contou duas 
palestras sobre: gerenciamento da terapia 
medicamentosa e atuação do 
farmacêutico em assistência farmacêutica 
nos sistemas públicos e privado e uma 
mesa redonda com relatos sobre as 
experiências profissionais, o que 
possibilitou aos participantes conhecer 
um pouco mais sobre uma das áreas de 
atuação do profissional farmacêutico 
através de uma visão fora do ambiente 
educacional. 

Através de um amplo trabalho de 
divulgação e a grande visibilidade que o 
grupo PET está adquirindo através dos 
seus diversos projetos, todas as vagas 
disponíveis para o simpósio foram 
preenchidas. Ao final do evento os 
participantes responderam a um 
questionário avaliativo que obteve 80% 
de satisfação em relação ao tema e a 
organização do pet, 69% dos avaliadores 
expressaram que as expectativas quanto 
ao simpósio foram alcançadas, sendo 
19% alcançadas em parte. E mostrou que 
59% dos presentes souberam do simpósio 
pelo trabalho realizado via redes sociais.  

Quanto a palestra “Diretriz Curricular 
para o curso de Farmácia” esta abordou 
histórico dos currículos do curso de 
farmácia, características do currículo 
generalista, discussão sobre políticas 
educacionais, cenários de prática, perfil 
do egresso entre outros pontos. O evento 
teve por objetivo fomentar a discussão 
entre os alunos da Farmácia sobre a 
reavaliação das diretrizes Curriculares 
Nacionais, métodos de ensino, 
competências, currículo, mostrando, 
sobretudo, a importância de reavaliar o 

perfil do profissional farmacêutico que deve 
atender as necessidades da sociedade. 

Este evento foi um cenário ideal para a 
reflexão da qualidade de ensino e o perfil que 
se deseja para o profissional formado. Além 
disso, a palestra visou incentivar e mostrar a 
importância da participação dos discentes no 
Congresso Brasileiro de Educação 
Farmacêutica (COBEF), que teve como a 
temática “Educação Farmacêutica: desafios e 
caminhos na arte de formar para transformar”.   

Esta palestra aguçou a reflexão sobre a 
importância da formação de indivíduos críticos 
e conscientes de seu papel na sociedade como 
futuros farmacêuticos.   

Visando contribuir para diminuir a evasão e 
retenção observadas no curso de Farmácia, 
foram propostas atividades motivacionais para 
alunos do primeiro período do curso. Foram 
realizadas apresentações do PET na semana 
dos calouros da farmácia além de desenvolver 
em conjunto ao CALF, uma proposta de 
programa de apadrinhamento discente dos 
alunos do 1º período da graduação que foi 
submetida a apreciação do colegiado do curso 
de farmácia. 

O Programa de Apadrinhamento realizado 
em parceria com o CALF-JB, e subordinado ao 
Colegiado, tem como meta se tornar algo 
contínuo e constante durante toda a graduação. 

Atuando com o intuito de motivacionar os 
alunos recém ingressos, os petianos 
desenvolverão uma palestra , com todos os 
alunos do primeiro período. Essa palestra 
contará com relatos de experiência do curso 
por petianos, além de dinâmicas e uma 
oportunidade para dúvidas relacionadas ao 
curso. 

Com isto, espera-se que seja possível 
contextualizar os alunos recém-chegados a 
Universidade e motivá-los a concluir o curso, 
visto que a carga horária é extensa e durante os 
primeiros anos o contato com a área 
profissional é escasso. 
 

5. Conclusão 
 
No panorama atual da escola de farmácia, a 

constante presença de alunos de graduação e 
pós graduação nas palestras e simpósios e 
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debates relativos ao curso realizados pelo 
PET demonstram o desenvolvimento do 
pensamento crítico dos alunos, frente a 
grade curricular e a importância da 
atuação do farmacêutico.. 

As ações do PET farmácia possuem 
impactos imediatos na formação do 
petiano, uma vez que a transformação 
como pessoas e acadêmicos é um 
processo visível ao longo da elaboração 
dos projetos. 

Diante de um contexto social, onde a 
formação de novos profissionais pode ser 
fundamental na política de saúde da 
sociedade, as ações do PET tiveram um 
grande impacto no interesse e 
desempenho dos alunos no curso e 
auxílio quanto aos problemas enfrentados 
pelos estudantes durante a graduação. 

Deste modo, as intervenções do PET 
alcançaram os objetivos propostos, sendo 
que estes serão melhor visíveis a longo 
prazo. 
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RESUMO!

O presente trabalho buscou dar suporte técnico por meio de capacitações e empoderamento de 
comunidades de agricultores familiares da faixa de dutos da Transpetro, Nova Iguaçu, RJ. O 
projeto teve como meta promover o diagnóstico participativo das práticas agrícolas dessa 
comunidade por meio da inserção dos estudantes do PET Farmácia Viva em sua rotina de 
trabalho. A metodologia utilizada permitiu a troca de saberes entre os acadêmicos e os 
agricultores, a identificação de dificuldades, o aperfeiçoamento da organização de um arranjo 
produtivo com a consorciação de espécies medicinais e alimentícias, além  de consolidar a 
agroecologia como forma de manejo. O trabalho desenvolvido integrou o ensino, a pesquisa e 
a extensão e permitiu uma melhora significativa da qualidade de vida da população local, com 
incremento da renda familiar.!

PALAVRAS-CHAVE: Plantas medicinais, Agricultura Familiar, Agroecologia. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Em 2005 comunidades de Nova Iguaçu 

e Duque de Caxias foram inseridas no 
Programa Petrobrás Fome Zero, por meio 
do projeto “PAF-DUTOS – Projeto de 
Agricultura Familiar em Faixa de Dutos” 
com o objetivo de cultivar hortaliças 
orgânicas sobre faixas de terra 
improdutivas. De 2006 a 2008 vinte e cinco 
famílias de agricultores, em sua maioria 
mulheres, complementavam a renda 
familiar com a venda de produtos 
cultivados pelo programa, além do 
consumo próprio. Durante esse período 
puderam contar com o auxílio da 
Transpetro para desenvolver as atividades 
do projeto, obtendo resultados positivos. 
Com o fim do projeto, as famílias se 
sentiram desamparadas e ficaram sem saber 
como agir, já que o projeto não tinha foco 
no empoderamento das comunidades. Em 
2009, foi fundada a Cooperativa Univerde 

com o objetivo de dar continuidade ao uso 
da terra em sistema agroecológico.!

Desde 2012, o grupo PET Farmácia 
Viva da Universidade Federal Fluminense 
(UFF) vem desenvolvendo atividades de 
capacitação de agricultores familiares das 
comunidades que realizam suas práticas 
agrícolas sobre a faixa de dutos da 
Transpetro, localizadas no município de 
Nova Iguaçu, RJ. O projeto tem como foco 
proporcionar aos trabalhadores um suporte 
técnico e organizacional para que possam 
otimizar todos os recursos disponíveis, 
visando o empoderamento dos atores, nos 
cuidados com o meio-ambiente e na renda 
familiar [1].  

Os estudantes do PET Farmácia 
Viva transferem o conhecimento adquirido 
ao longo da graduação, possibilitando uma 
integração cada vez maior entre a 
Universidade e a comunidade. Dessa forma, 
é possível levar para a realidade dos 
agricultores e estudantes a agroecologia, 
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como forma de manejo, introduzindo o 
cultivo de plantas medicinais consorciadas 
com as espécies alimentícias e aromáticas. 
Dentre outras ações, destacam-se a 
organização participativa das ações; a 
correção das características físicas e 
químicas do solo; os investimentos em 
mudas e sementes; o controle alternativo de 
pragas e doenças e a promoção de parcerias 
para o escoamento da produção.  

O grupo introduziu junto às 
comunidades práticas de ensino, pesquisa e 
extensão universitária, que permitem a 
difusão do aprendizado obtido pelos 
discentes e da experiência dos docentes 
colaboradores. Além disso, destaca-se a 
importante troca de saberes com o homem 
do campo. Esse conjunto de conhecimentos 
é aplicado de forma ativa para proporcionar 
um aperfeiçoamento da comunidade, 
aumentando a autoestima e a motivação de 
todos aqueles que fazem parte desse 
convívio. 

!

2. OBJETIVOS!

Analisar o impacto do planejamento 
estratégico, elaborado pela equipe do 
projeto Farmácia Viva, em comunidades de 
agricultores familiares e identificar os 
mecanismos facilitadores para o arranjo 
produtivo local de plantas medicinais 
consorciadas às espécies alimentícias. 

 

3. METODOLOGIA!

O grupo PET Farmácia viva buscou 
resgatar as atividades desenvolvidas pelas 
famílias, facilitando a autogestão e 
garantindo a sustentabilidade de suas ações. 
Por meio de ações de revitalização e 
reestruturação dos procedimentos de cultivo 
e manejo de hortaliças, buscou-se promover 
impactos positivos na produção e nos 
negócios da cooperativa [2,3]. A 
metodologia utilizada teve como base o 
levantamento participativo sobre o futuro 
desejável e o papel de cada ator para 

alcançar seus objetivos. Esse tipo de 
organização permitiu que a comunidade se 
mantivesse ativa durante todo o processo, 
desde o planejamento até as atividades em 
campo. O processo metodológico foi 
dividido em três etapas, a saber:!

!
Etapa 1: Caracterização da propriedade!

A fim de criar um marco zero, nesta 
etapa foi feito levantamento de dados como 
nome do agricultor; endereço; composição 
da família; identificação da produção; 
benfeitorias produtivas; máquinas e 
equipamentos existentes; produção 
realizada na última safra (vegetal/animal); 
participação em associações; histórico do 
agricultor e da produção.!
 !
Etapa 2: Análise do desempenho da 
cooperativa de agricultores familiares !

Nessa etapa avaliou-se a produção 
agrícola das propriedades analisando o 
desempenho de forma comparativa com 
produções semelhantes no que diz respeito 
ao sistema de produção, ou seja, a 
disponibilidade de terra, capital, trabalho e 
as atividades predominantes. Foi feita a 
verificação de metas avaliando a vocação 
versus o campo de atuação do produtor 
rural. Sendo a vocação a facilidade de 
determinado ator realizar uma tarefa, bem 
como sua satisfação pessoal. Para os 
agricultores familiares, a prioridade da 
produção é a sobrevivência do grupo 
familiar e produtividade para o incremento 
na renda da família, por isso deve-se levar 
em conta a lógica da unidade familiar ao 
compararmos com a empresa rural patronal.!
  
Etapa 3: Capacitações e troca de saberes 
 Para o empoderamento dos atores, 
um conjunto de capacitações foram 
elaborados por estudantes e professores a 
fim de atender às demandas dos 
agricultores. Os temas abordados estão 
elencados a seguir: segurança do trabalho, 
economia rural, controle e prevenção de 
pragas e doenças, cuidados e higiene com 
maquinários, propagação de mudas e banco 
de mudas.!
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!
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO!
!

As comunidades do PAF-Dutos 
surgiram como uma iniciativa sócio-
econômica da Petrobras, visando à 
ocupação de forma controlada e produtiva 
de áreas sobre dutos. No entanto, quando as 
ações de controle e apoio da Petrobras na 
comunidade foram finalizadas, os 
agricultores não conseguiram manter sua 
produção e muitos desistiram da atividade.!

Diante dos fatos, elaborou-se um 
planejamento de ações e sua aplicação 
gradativa.!
 !
1. Início do projeto: como abordar os 
produtores rurais!

Em um primeiro momento a 
aproximação demonstrou ser difícil, pois 
existia uma diferença de realidade sócio-
econômica, entre os produtores e os 
integrantes do PET.!

Verificou-se, portanto, que a 
abordagem ideal é aquela na qual há um 
consenso entre os produtores e o Grupo 
PET, equilibrando o conhecimento 
acadêmico e a vivência dos agricultores.!
 !
2- Desenvolvimento do projeto: como o 
trabalho foi organizado!

Por meio de um questionário foram 
coletadas informações de cada agricultor e 
suas dificuldades foram mapeadas. Como 
resultado, foi definida a estratégia por meio 
da qual os engenheiros dariam suporte 
técnico-científico às práticas agrícolas e 
realizariam a capacitação dos agricultores. 
Essas capacitações foram divididas por 
temas sugeridos pelos agricultores. !
  Para o trabalho de campo, os 
farmacêuticos ficaram responsáveis por 
fazer a escolha das plantas medicinais e 
aromáticas que fariam parte da 
consorciação de culturas, como seria o 
beneficiamento das mesmas e a orientação 
sobre o uso racional.!
2.1 Definições de ações e objetivos 

Os objetivos traçados focaram na!
revitalização dos procedimentos de cultivo 
e manejo de hortaliças, visando promover 
impactos positivos na produção e nos 
negócios da cooperativa; a Introdução do 
cultivo de plantas medicinais por meio de 
uma produção agroecológica; a 
autossustenção da comunidade; o 
incremento na renda de cada grupo familiar. 

As ações para o alcance dos 
objetivos focaram o diagnóstico 
participativo e o planejamento de 
atividades; a definição de temas para os 
grupos de trabalhos; a capacitação dos 
atores em tecnologias agrícolas para o 
cultivo consorciado de orgânicos; o 
estabelecimento de parcerias para o 
escoamento da produção; a implantação  de 
um Banco Ativo de Germoplasma (BAG) e 
um banco de mudas e sementes em estufas; 
a implementação do cultivo de espécies 
medicinais. 
!
3- Desenvolvimento do projeto: execução 
dos pontos centrais do projeto estabelecido!
 !

3.1 Fertilidade do solo!
Após algumas visitas notou-se que 

algumas hortaliças não estavam se 
desenvolvendo completamente e que havia 
uma baixa produtividade. Para a 
identificação do problema foram realizadas 
coletas de diversos pontos do solo, as quais 
foram encaminhadas para análise física e 
química.!

Com o resultado em mãos, notou-se 
uma falta de nutrientes no solo. Os 
agricultores foram capacitados para que 
pudessem corrigir o solo, solucionando o 
problema. 

!
3.2 Controle de pragas e doenças!
Após a identificação das doenças, 

elaborou-se um conjunto de ações que 
visavam combater as pragas e tornar os 
cultivos mais resistentes. As tomadas de 
ação envolveram o! plantio respeitando a 
sazonalidade e com variedades adaptadas 
ao clima e ao solo da região; o uso de 
adubação orgânica e verde; a utilização da 
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rotação de culturas e cobertura morta; a 
consorciação de culturas; o uso de caldas 
por meio de orientações realizadas nas 
capacitações.!

Verificamos que com o passar dos 
dias houve melhoria de produtividade na 
grande maioria dos lotes. As pragas haviam 
sido controladas e a produção seguiu sem 
necessidade de outras intervenções.!
 !
4- Como foi monitorado o projeto!

O acompanhamento era feito com a 
presença dos alunos na comunidade. Essa 
presença permitia o intercâmbio das 
dúvidas dos agricultores e das soluções 
propostas pelos professores e técnicos. 

O monitoramento geral do projeto 
era feito de seis em seis meses, onde 
juntávamos todas as análises e resultados e 
os confrontávamos de maneira comparativa 
com o semestre anterior, permitindo a 
verificação em função do cronograma pré-
estabelecido. Se a conformidade era 
identificada, então passávamos para as 
próximas etapas. Se as metas não haviam 
sido concluídas por alguma dificuldade, 
reestruturávamos o cronograma buscando a 
solução para o problema, de modo a 
finalizarmos a ação.!
!
5- Dificuldades encontradas!

A maior dificuldade encontrada foi 
a aproximação com alguns agricultores, 
pela desconfiança gerada por promessas 
feitas por outras entidades e não cumpridas. 
A distância da Universidade com a 
comunidade foi um empecilho. As 
avaliações de monitoramento poderiam ter 
sido feitas com um espaço de tempo menor, 
o que melhoraria o desempenho. Além 
disso, a verba que possuíamos foi 
insuficiente diante de tantas necessidades. 

!
5. CONCLUSÃO!

 O planejamento estratégico foi 
realizado com êxito, pois o grupo PET 
conseguiu trazer melhorias para a 
comunidade. Por meio da realização de 
todas as capacitações necessárias, os 

agricultores foram empoderados na medida 
em que passaram a formar grupos auto-
organizados e não precisavam mais de 
entidades financiadoras para gerir sua 
produção e sua terra. Os próprios 
agricultores passam a obter sucesso com o 
fruto de seu trabalho, obtendo um 
incremento em sua renda da ordem de 60%. 

Portanto, o grupo PET Farmácia 
Viva cumpre o seu papel em transferir o 
conhecimento adquirido ao longo da 
graduação para a comunidade externa, num 
processo contínuo, na medida em que o 
grupo se renova, sempre desempenhando 
suas atividades com responsabilidade social 
e ambiental.  
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Resumo 
 
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
são uma equipe com ação interdisciplinar, 
visando à melhoria da saúde na região em 
que vivem. Nos meses de Junho e Agosto, 
o PET Farmácia desenvolveu um curso 
voltado aos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) de Rincão, para o 
desenvolvimento e aprimoramento de seus 
serviços. As aulas foram elaboradas e 
ministradas pelos próprios petianos do 
grupo, com a avalição por feedbacks. O 
curso atingiu dez ACS, que expuseram ao 
grupo problemas e facilidades de seu 
cotidiano, criando um ambiente de troca de 
conhecimento e experiências. 
 
Introdução 
 
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi 
criada pelo Ministério da Saúde para 
reorganizar a prática assistencial no Brasil, 
com a finalidade de promover a saúde das 
famílias com base em uma nova dinâmica 
(Pedrosa & Telles, 2001; Brasil, 2000).  
Essa nova estratégia possibilita para a 
equipe a ampliação do entendimento do 
processo de saúde-doença, criando uma 
ação interdisciplinar. Desse modo, de 
acordo com Nunes (2002), os Agentes 
Comunitários de Saúde possuem um papel 
muito específico que os difere dos demais 
membros da equipe, por serem pessoas que 
convivem com a realidade e as práticas de 
saúde do bairro onde moram e trabalham, 
identificam-se com a cultura, linguagem e 
os costumes de sua própria comunidade.  

 
Segundo Souza (2000), essas 
peculiaridades podem despertar nos 
Agentes o interesse por movimentos 
sociais na busca de melhores condições de 
vida, como: educação, saneamento básico, 
lazer, trabalho, renda entre outros. O 
Ministério da Saúde apoia e estimula esta 
ideia, conferindo algumas atribuições 
específicas aos ACS: traduzir para a equipe 
de saúde a dinâmica social da comunidade, 
suas necessidades, potencialidades e 
limites; identificar parceiros e recursos 
existentes na comunidade que possam ser 
otimizados pelas equipes; promover a 
educação e a mobilização comunitária, 
visando o desenvolvimento de ações 
coletivas de saneamento e melhoria do 
meio ambiente (Tavares, 2002). 

O grupo PET Farmácia buscou trabalhar 
com os Agentes devido à necessidade de 
capacitações relatadas pelos mesmos, 
levando o conhecimento teórico do grupo 
obtido na Universidade para as aulas 
ministradas. Objetivou-se também uma 
troca dos saberes entre os petianos e os 
ACS, que expuseram sua rotina, com 
conhecimentos práticos e problemas 
comumente observados. 

 

 

Objetivos 

Ampliar o conhecimento e capacitar os 
Agentes Comunitários de Saúde do 
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município de Rincão, levando informações 
teóricas e atuais de extrema importância 
para o trabalho de campo realizado por 
esses trabalhadores. 

Metodologia 

O curso foi realizado em quatro aulas com 
temas diferenciados, sendo duas delas 
ministradas na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Araraquara 
(FCFar/UNESP) e as outras duas no 
município de Rincão.  

Cada aula foi elaborada e ministrada por 
dois petianos, seguindo os temas: “O 
trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde”, “Obesidade”, “Hipertensão” e 
“Diabetes”, a fim de capacitar e esclarecer 
possíveis dúvidas dos Agentes. O horário 
do início das aulas, com duração de uma 
hora e meia, foi agendado para as dezoito 
horas, após a jornada de trabalho dos ACS, 
visando melhor aproveitamento do 
conteúdo apresentado.  

O grupo PET Farmácia dividiu-se para 
realizar a divulgação, aplicar os feedbacks 
de cada aula e elaborar os certificados dos 
participantes com frequência mínima de 
75%. Ao fim do projeto, os petianos que 
ministraram as aulas foram avaliados 
quanto a sua didática, clareza, objetividade 
e conhecimento acerca do assunto, 
havendo uma avaliação geral do grupo. 

Resultados e discussão 

A atividade desenvolvida foi bem 
sucedida, uma vez que os resultados 
esperados foram atingidos. As aulas foram 
ministradas para dez Agentes 
Comunitários de Saúde do munícipio de 
Rincão e todos obtiveram frequência 
mínima de 75%, possibilitando o 
recebimento do certificado do curso. 

Após o término das aulas, os feedbacks 
foram aplicados, contendo uma avalição do 
nível de clareza, objetividade, 
conhecimento acerca do assunto e didática 
dos ministrantes. Os resultados foram: 

TABELA 1: Feedback Geral das Aulas 
Ministradas  

 
Resultados apresentados aos petianos quanto às 

aulas ministradas. 

De acordo com o gráfico geral de todas as 
aulas ministradas, pode-se analisar que 
houve uma prevalência de “Ótimo” e 
nenhuma nota dada como “Regular” ou 
“Ruim”. Avaliou-se também, se as 
expectativas foram atingidas em cada aula 
do curso, e o nível de satisfação obtido foi 
de 100%. Assim, o curso mostrou-se bem 
enriquecedor para o aprimoramento do 
conhecimento dos ACS.  

O grupo obteve um conhecimento prático 
referente ao cotidiano, descobrindo os 
obstáculos e facilidades dos ACS, pois, 
segundo Feuerwerker & Almeida (2000), 
os agentes comunitários conhecem 
profundamente a realidade local porque 
são parte da comunidade. Conhecem os 
valores, a linguagem, os perigos e as 
oportunidades. Representam uma 
possibilidade muito especial de trazer para 
dentro das equipes de saúde o olhar da 
população. Um olhar que revela 
necessidades de um ponto de vista 
diferente e que, portanto, abre as portas 
para um universo novo de intervenção.  

Conclusão 

De acordo com Freire (1987), a educação 
problematizadora reconhece o educando 
como responsável direto pela construção 
do seu saber, desenvolvendo seu poder de 
compreensão do mundo e estabelecendo 
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uma forma autêntica de pensamento, em 
que as ideias são compartilhadas.  

Dessa forma, o trabalho levantado 
mostrou-se de grande aprendizado para 

ambas as partes que participaram, pois 
houve uma troca de conhecimento muito 
intensa nas aulas ministradas, agregando 
um enorme crescimento pessoal e 
profissional para todos. 
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Resumo 

O PET Farmácia buscou uma 
alternativa para que as pessoas possam 
fomentar ideias por meio de 
apresentações e discussões. Os 
seminários são realizados semanalmente 
e possuem duração de uma hora, após a 
exposição do tema são realizados 
avaliações e comentários gerais. O 
projeto é uma oportunidade de convidar 
a comunidade e a graduação para 
explorar e pensar sobre novos assuntos 
e projetos, visando o crescimento e 
agregando novos conhecimentos. 

1 – Introdução 

A dificuldade de falar em público e 
expor ideias de uma forma coerente e 
lógica são perceptíveis na sociedade. A 
maior prova disso é que os maiores 
processos seletivos e até mesmo os 
vestibulares, exigem uma prova escrita 
para avaliação da produção textual 
buscando que ela seja clara, objetiva e 
coerente. 

Além disso, é notório o crescimento de 
cursos para aprimoramento pessoal, 
desenvolvimento da fala e melhoria da 
expressão corporal, pois as pessoas 
tendem a ter medo e nervosismo caso 

precisem realizar uma atividade em 
público, sendo essa uma alternativa para 
sanar tais dificuldades. 

A apresentação dos seminários auxilia 
no desenvolvimento de novas 
lideranças, e essas vêm da capacidade 
de influenciar, mas também de ser 
influenciado por pessoas, segundo 
MOTTA (1997): “A capacidade que um 
indivíduo possui de influenciar alguém 
ou um grupo de pessoas significa uma 
força psicológica, onde um age de 
modo a modificar o comportamento de 
outro de modo intencional, essa 
influência envolve poder e autoridade, 
alterando assim o modo de agir do 
influenciado.”. (DOS SANTOS, Danilo 
Alves, MOTTA, 1997, Apud). 

Todas as apresentações tendem a 
influenciar as ideias das pessoas, por 
mais que elas possuam um conceito 
formado sobre alguns temas, é muito 
positivo que ela saiba ter outros olhares 
e principalmente a capacidade de 
compreender um pensamento que difere 
do seu próprio. 

Visando isso, o PET Farmácia tem 
buscado uma série de atividades que 
promovem o desenvolvimento pessoal e 
domínio sobre os mais variados 
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assuntos da sociedade. Uma delas é a 
realização de seminários semanais 
ministrados por integrantes do grupo e 
convidados. Ao ministrar uma 
apresentação sobre um tema, podem-se 
retirar informações e promover 
reflexões que a graduação e a própria 
rotina talvez não fornecessem. 

O desenvolvimento pessoal ocorre por 
meio de avaliações realizadas pelo 
próprio grupo, em que são destacados 
os pontos positivos e são feitas 
recomendações com o objetivo de 
aprimorar ainda mais a capacidade 
pessoal. 

 

2- Objetivos 

Introduzir reflexões e conceitos sobre os 
mais variados assuntos à comunidade 
acadêmica da Universidade Estadual 
Paulista – Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP) Araraquara e ao público em 
geral. 
 

3- Metodologia 

Os seminários não possuem regras para 
serem seguidas. As escolhas dos temas 
ficam a critério do apresentador, mas a 
maioria deles tende a fomentar ideias 
para uma discussão e abranger 
diferentes visões de um mesmo assunto. 

Os temas são divulgados semanalmente 
de modo a incitar a curiosidade e a 
participação de outras pessoas. Após a 
apresentação, o grupo se reúne em 
circulo e o apresentador realiza sua 
própria avaliação, destacando, de modo 
geral, suas impressões e o que esperava 
atingir com o tema. Em seguida, os 

integrantes realizam comentários e 
sugestões para as próximas 
apresentações, o que auxilia muito no 
crescimento e no desenvolvimento 
pessoal. 

4 – Resultados e discussão  

A atividade mostra-se eficaz para 
debater determinados assuntos 
essenciais que são recorrentes na mídia. 
Sem esse espaço, muitas pessoas talvez 
não refletissem sobre os mais variados 
temas. 

No ano de 2015, foram abordados os 
seguintes temas: cultura do estupro, 
legalização da maconha, aborto, 
racismo, síndrome de Down, adoção, 
maioridade penal, refugiados, 
inteligência artificial, bipolaridade, 
psicologia das cores, exorcismo, teoria 
das pirâmides, indústria pornográfica, 
evolução do ser humano, movimento 
anti-vacinação, etnofarmacologia, 
impressões de Cuba, Ciência sem 
Fronteiras, Deep Web, Marx vs Comte, 
teste em animais e fosfoetanolamina. 

  Os seminários possuem uma variada 
frequência de pessoas, tendo, em média, 
30 pessoas por apresentação. O desafio 
é sempre buscar uma forma de trazer 
pessoas para a discussão de modo 
descontraído e mais interativo. 

5 – Conclusão  

Apesar de ser um período de apenas 
uma hora semanal, os seminários 
atingem as expectativas, dando uma boa 
introdução e esclarecimento sobre os 
mais variados assuntos. A atividade 
também auxilia na organização e na 
busca por reflexões seja do apresentador 
ou do público envolvido e tem 
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desenvolvido a capacidade de muitos 
integrantes do grupo. 
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RESUMO

O Grupo PET – Ciências Humanas, Estética
e Artes – Filosofia/UFSJ foi implementado
em 01 de Agosto de 2002. Ao longo de 13
anos desenvolveu atividades de pesquisa,
marcadas por uma metodologia comum; de
ensino, com destaque para a produção de
materiais didáticos; e de extensão, por meio
da parceria com o Centro de Referência da
Cultura Popular Max Justo Guedes.
Palavras-chave: PET; Filosofia; Memória;
Educação. 

1. INTRODUÇÃO

As atividades desenvolvidas pelo
Programa de Educação Tutorial repercutem
positivamente em diversos aspectos nos
diferentes cursos de graduação em que estão
inseridos. Disseminar entre os discentes do
curso o hábito da pesquisa apresentando sua
importância para o Ensino e a Extensão,
considerando os diferentes contextos em que
podem ser aplicados os resultados obtidos e
os próprios procedimentos metodológicos, é
um exemplo de impacto positivo na
formação dos futuros graduados. O contrário
também é possível, ou seja, as ações de
extensão podem mobilizar pesquisas e
tornar-se objetos de ensino.

A complementaridade entre as ações de
pesquisa e os temas/ações tratados no
âmbito do PET funda-se na integração entre
pesquisa, ensino e extensão. Trata-se de,

assim, considerar o diálogo com a realidade
como princípio científico e educativo, isto é,
formador (Cf. DEMO, 1991). Aliás, como
determinam as próprias diretrizes do PET,
nesse sentido, os bolsistas devem ser
formados para atuarem “como agentes
multiplicadores, disseminando novas ideias
e práticas entre o conjunto dos alunos do
curso” (BRASIL, 2006). Além disso, “ao
desenvolver ações de ensino, pesquisa e
extensão, de maneira articulada, se permite
uma formação global, tanto do aluno
bolsista quanto dos demais alunos do curso,
em contraposição à fragmentação,
proporcionando-lhes uma compreensão mais
integral do que ocorre consigo mesmo e no
mundo” (BRASIL, 2006, p. 06). 

Criado em 2002, o PET/Filosofia da
UFSJ, em conformidade com as diretrizes
nacionais do programa, desenvolveu
diversas atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão ao longo de seus treze (13) anos de
existência. O caráter diverso e a ampla
divulgação conferida às atividades
desenvolvidas pelo grupo permitem-nos
afirmar, inequivocamente, que as ações por
ele empreendidas contribuíam para a
formação de diversos licenciados e
bacharéis em Filosofia. O objetivo desse
trabalho é apresentar os resultados
alcançados ao longo desse período – 2002-
2015
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2. OBJETIVOS

O objetivo geral do Grupo
PET/Filosofia da UFSJ, desde a sua criação
em 2002, consiste em possibilitar a
articulação entre as atividades de ensino,
pesquisa e extensão a fim de promover uma
formação ampla e de qualidade acadêmica
para os bolsistas e para os estudantes do
curso de graduação. Este trabalho pretende
apresentar os resultados obtidos no período
de 2002 a 2015. O recorte temporal se
justifica com base no processo de transição
pela qual o grupo vem passando em virtude
da substituição do tutor responsável. Trata-
se, pois, da apresentação dos resultados e
das ações promovidas nesses treze anos de
existência.

 
3. METODOLOGIA 

O trabalho é de natureza teórica e
documental, já que visa à apresentação e
discussão dos resultados e produções do
Grupo PET/Filosofia da UFSJ no período
compreendido entre os anos de 2002 e 2015.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as principais atividades

promovidas e desenvolvidas pelo
PET/Filosofia no período de 2002 a 2015,
importa destacar as seguintes:

(I) No âmbito do Ensino deve-se
salientar a produção de materiais didáticos
que podem ser utilizados por professores e
estudantes da Educação Básica. Essas ações
estão vinculadas ao Núcleo permanente de
criação de material didático para o Ensino
Médio que culminou nas seguintes
produções: (i) livro Canções do Imaginário
Popular, publicado em 2007; (ii)
Peripathos: jogo filosófico, desenvolvido
entre 2011 e 2014, e que se encontra em
processo de publicação. O referido jogo
propiciou ao grupo a premiação de melhor
trabalho na área de humanas no Sudespet de

2013. Além disso, o grupo realiza diversas
outras atividades que apoiam a formação
dos estudantes de graduação da UFSJ,
particularmente do Curso de Filosofia. 

(ii) Quanto à Pesquisa, além dos
projetos individuais desenvolvidos pelos
petianos vinculados ao Programa de
Iniciação Científica da UFSJ (PIIC/UFSJ) e
aos grupos de estudo coordenados por
diferentes professores do Departamento de
Filosofia e Métodos (DFIME/UFSJ), o
PET/Filosofia edita duas revistas
eletrônicas: (a) Existência & Arte (Qualis
B5); (b) Empório (ainda sem qualificação).
Atualmente, ambas as revistas estão
passando por um processo de reestruturação
a fim de obter e elevar a qualificação por ora
aferida. Outra publicação periódica
relacionada a extensão é o jornal de
divulgação cultural Epimeteu.

(iii) No que se refere à Extensão, o
PET/Filosofia, ao longo de seus treze anos
de existência, poderia apresentar inúmeras
ações empreendidas. Às próprias atividades
de Ensino acima referidas, de diferentes
modos, podem ser atribuídas as
características típicas de uma ação de
extensão. Todavia, há muito mais a ser
salientado. No que diz respeito à extensão
universitária, o PET/Filosofia realiza, por
exemplo, o Caixa de Pandora, projeto que
visa à exibição de uma série de filmes,
considerando uma temática específica,
seguida de uma apresentação ou discussão
provocada por um interlocutor, e o Ciclo de
Palestras que pretende apresentar e discutir
de temas de interesse da comunidade
universitária.

Quanto às extensões que envolve a
comunidade que interage, direta ou
indiretamente, com a UFSJ, quase sempre o
PET/Filosofia desenvolveu parcerias com
outros projetos. Dentre eles, a parceria com
o programa Embornal de Causos, em 2009,
no qual eram oferecidas oficinas para
crianças e adolescentes na faixa etária entre
07 e 15 anos, e que estivessem cursando o
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Ensino Básico e Médio em escolas
Municipais e Estaduais da cidade de São
João del-Rei. O objetivo desse programa de
extensão foi discutir a questão do
patrimônio cultural e construído da cidade.

Merece destaque as atividades de
extensão realizadas por meio da parceria
com o projeto de extensão “Implantação do
Centro de Referência de Cultura Popular
Max Justus Guedes” coordenado pela Prof.ª
Dr.ª Glória Maria Ferreira Ribeiro
(DFIME/UFSJ). Trata-se da elaboração de
um plano museológico cuja missão
institucional é a de prestar serviços à
sociedade mediante o resgate, valorização, e
reconhecimento do patrimônio material e
imaterial proveniente de expressões da
cultura popular presentes em São João del-
Rei. O CRCP, Centro de Referência da
Cultura Popular, localiza-se no bairro Alto
das Mercês, e nele os petianos oferecem
diferentes oficinas temáticas para a
comunidade local.

5. CONCLUSÃO

As atividades aqui apresentadas
foram elaboradas e desenvolvidas sob
coordenação da Prof.ª Dr.ª Glória Maria
Ferreira Ribeiro (DFIME/UFSJ) que até
junho de 2015 foi tutora do Grupo
PET/Filosofia da UFSJ. Desde então, o
PET/Filosofia passou a ser coordenado pelo
Prof. Fabio de Barros Silva (DFIME/UFSJ).
Muitas das atividades exitosas do grupo
serão mantidas ou reformuladas e outras
ainda serão criadas. Nesse sentido, importa
salientar que o grupo passa por um processo
de transição que, no início de 2016, estará
concluído e poderá apresentar outros
resultados das atividades desenvolvidas.
Essa substituição caracterizou um processo
de redefinição de algumas atividades e
modificação do perfil do grupo, o qual já
vinha passando também por esse processo

de renovação com a troca de seus
integrantes. 

Algumas atividades de grande
relevância foram incluídas nesse processo, a
exemplo do projeto Curta (n)o Intervalo que
se caracteriza pela exibição de filmes de
curta metragem durante os intervalos de
aulas dos diferentes cursos do Campus Dom
Bosco da Universidade Federal de São João
del-Rei. Trata-se de uma forma de divulgar
produtos culturais cujo acesso restringe-se
aos frequentadores de mostras
cinematográficas ou de festivais de cinema,
já que muitos desses filmes, embora
disponíveis na rede mundial de
computadores, permanecem desconhecidos
pelo grande público. Nesse sentido,
acreditamos ser oportuna uma iniciativa que
visa à divulgação de curtas produzidos por
cineastas profissionais e amadores de
origem internacional, nacional e regional. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
 Desde o início da humanidade os seres 
humanos realizam projetos e planos no sentido 
de buscar estratégias de sobrevivência, ou seja, 
formas de se preparar para o futuro. 
Primeiramente, os projetos estavam vinculados 
à necessidade de organização visando à 
sobrevivência, era planejado como conseguir 
alimentos e vestimentas, além de serem 
definidas estratégias para proteção das 
intempéries do tempo. Com o surgimento das 
organizações sociais, empresariais ou públicas, 
o planejamento é instituído com vistas a 
organizar meios para o crescimento, 
desenvolvimento e mesmo sobrevivência às 
diversas oportunidades e ameaças do meio 
ambiente [1]. 
  Entende-se que o planejamento 
estratégico é a elaboração por etapas, com 
bases em técnicas de confecção de planos com 
objetivos definidos. 

 
2. OBJETIVOS 

 
 O planejamento estratégico 
participativo teve como objetivo determinar a 
identidade do grupo PET Floresta, identificar 
forças e fraquezas internas, oportunidades e 
ameaças externas e possibilitar a elaboração de 
planos de ações para o cumprimento da missão 
do grupo. 
 Como objetivo secundário o 
planejamento estratégico participativo 
procurou organizar e nortear a dinâmica de 
planejamento anual de atividades do Grupo 
PET-Floresta, aumentando a eficiência da 
organização e da realização das práticas 
propostas propriamente ditas. 

 Já a elaboração do presente trabalho 
procurou apresentar, compartilhar e divulgar 
para a comunidade petiana, a dinâmica e os 
resultados do planejamento estratégico do 
Grupo PET-Floresta da UFRRJ onde foram 
definidos valores do grupo, a missão e visão. 
Foi realizada uma análise do ambiente externo, 
das oportunidades e ameaças que o grupo 
apresenta, definido o ambiente interno, as 
forças e fraquezas do grupo. Por fim foram 
traçados objetivos e metas que o grupo 
pretende alcançar ao longo do próximo ano. 
 

3. METODOLOGIA 

 
 O planejamento estratégico foi 
realizado com a participação dos membros e 
do tutor do grupo, além da participação de um 
facilitador que possuía conhecimentos técnicos 
na área de administração e que conduziu todas 
as etapas do planejamento. 
 O planejamento foi dividido em etapas. 
Com o uso de cartolinas, fita adesiva, canetas e 
lápis de cor, os membros definiram a missão 
do grupo, os valores, as ameaças externas, e as 
oportunidades. Também foram enumeradas em 
conjunto as forças e fraquezas do grupo. Assim, 
foram elaborados os planos de ações para a 
definição da chamada “Visão do Grupo”. 
Durante as atividades do planejamento 
estratégico, o facilitador introduziu a técnica 
do ordenamento das falas através da dinâmica 
que utilizou uma pequena bola que facilitou o 
diálogo e as discussões das ideias surgidas 
durante o processo de planejamento. Nesta 
prática, que regulamentou as reuniões onde 
estavam presentes todos os membros do grupo, 
somente quem estivesse de posse da bola 
poderia falar, com tempo determinado, 

387



passando a bola para o próximo que desejasse 
utilizar a palavra.  
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 

 
 Realizar o planejamento estratégico 
participativo, mais que planejar, estabelecer 
estratégias, realizar diagnósticos, constituiu-se 
num repensar coletivo, o qual contribuiu 
bastante para a realização de um processo 
participativo, onde o grupo pode desempenhar 
e criar ideias para seu melhor funcionamento, 
destacando sempre o trabalho coletivo e a 
união de forças na execução dos trabalhos e 
tarefas no cotidiano do grupo. 
 Com realização do planejamento 
estratégico participativo pode-se definir a 
identidade organizacional, a visão e a missão 
do Grupo PET-Floresta da UFRRJ, o que 
permitiu um repensar sobre as atividades, 
comportamento, desempenho e a pró-atividade 
de todos os membros, fazendo com que todos 
trabalhem mais motivados no desenrolar das 
atividades e apresentando um maior 
desempenho nas reuniões. 
 

5. CONCLUSÕES 
  
 A partir deste trabalho concluiu-se que 
a realização do planejamento estratégico 
participativo levou a uma maior motivação de 
todos os membros nas atividades 
desenvolvidas pelo grupo. 
 Observou-se também a importância do 
planejamento e a necessidade do mesmo ser 
realizado todos os anos, possibilitando assim 
que sejam feitas avaliações periódicas do 
funcionamento do grupo e de como ele vem 
atingindo (ou não) suas metas pré-definidas. 

Foi muito importante para o grupo a 
visualização de seus pontos positivos e 
negativos e de suas forças e fraquezas. 

O cruzamento das forças e fraquezas 
com as ameaças e oportunidades possibilitou a 
percepção clara e objetiva de como o Grupo 
PET-Floresta da UFRRJ deve realizar o 
planejamento e a execução de suas atividades, 
assim como, o resultado deste cruzamento 
possibilita a correção de erros de logística de 
reuniões e da participação individual de cada 
membro do grupo, fazendo que o 

funcionamento como um todo melhore 
significativamente. 
 Nos próximos momentos de 
planejamento estratégico participativo é 
essencial a presença de todos os integrantes do 
grupo, pois a participação e as diferentes ideias 
e opiniões são necessárias para um melhor 
desenvolvimento e participação de todos. 
Observou que a falta de três integrantes 
prejudicou parte das atividades. Evidenciou-se 
que a participação e presença de todos é muito 
importante para o coletividade do grupo. 
 O compromisso, a pontualidade, o 
interesse, o respeito ao próximo, a união e o 
companheirismo foram fatores definidos como 
muito importantes e significativos para as 
futuras atividades do Grupo PET-Floresta da 
UFRRJ. 
 A presença e participação de um 
membro externo, na figura de organizador e 
gerenciador do planejamento estratégico 
participativo se mostrou de grande importância 
e necessidade, já que a formação de 
engenharia florestal de todos os integrantes do 
grupo não aborda de maneira correta e ideal 
práticas e técnicas de administração, gestão ou 
planejamento. 
 Por fim, o grupo avaliou como muito 
satisfatório os resultados obtido, que interferiu 
significativamente já nas primeiras reuniões e 
atividades desenvolvidas após o planejamento 
estratégico. 

 
REFERÊNCIAS 

 
[1] Gelbcke, Francine, et al. “Planejamento 
estratégico participativo: um espaço para a 
conquista da cidadania profissional.” Texto 
Contexto Enferm 15.3 (2006): 515-20. 
  
  
 
 
  
 

388



 

 UMA PONTE ENTRE A UNIVERSIDADE E 

A COMUNIDADE: A ATUAÇÃO DO PET-FLORESTA NA II FEIRA DE 
PROFISSÕES DA UFRRJ 

 
 
Aloisio Werneck Pereira, Dalila Araújo Lopes, Géssica Kalline Rodrigues Silva, Rafael Fernandes 
da Silva, Dayane Oliveira Lima, Jéssica Grama Mesquita, Marianna Fernandes Santana, Marina da 
Silveira Gomes, Natani de Souza Nascimento, Thuanny de Santa Barbara Menezes, Sofia Hamdan 

Resende Fontes, Talles de Assis Leão, Thaís da Costa Paula  
Alexandre Monteiro de Carvalho 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
PET-Floresta da UFRRJ 

lolo-awerneck@hotmail.com, amcarvalho.ufrrj@gmail.com 
 
 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho destinou-se apresentar a 
participação do Grupo PET-Floresta da UFRRJ 
na II Feira de Profissões da UFRRJ. Com a 
intenção de oferecer e promover o 
conhecimento, divulgar e incentivar o ingresso 
no curso de engenharia florestal da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
o grupo, em seu stand, fez uma síntese do 
conteúdo abordado no curso de graduação e 
apresentou perspectivas do mercado. 

 

1.INTRODUÇÃO 
 

 No Brasil a oferta da educação alterou-
se significativamente a partir dos anos 90. 
Houve a universalização do ensino 
fundamental, o crescimento do ensino médio e 
também do ensino superior, cujas matrículas 
triplicaram. Apesar desse intenso crescimento 
observado no ensino superior, o percentual de 
acesso dos jovens é ainda muito restrito – 
abrange 19% na faixa etária de 18 a 24 anos 
[1]. Dentro desse contexto e da necessidade 
evidente da aproximação da comunidade com 
a universidade, no dia 04 de novembro de 
2015 ocorreu na Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro - Campus de Seropédica, a II 
Feira de Profissões da UFRRJ. A feira contou 
com a exposição dos cursos em standse 
experimentos práticos dos 38 programas de 
graduação existentes nessa Instituição de 
Ensino Superior. 

 Uma vez que um dos pilares que 
compõe a tríade do Programa de Educação 
Tutorial (PET) é a extensão e a proposta deste 
evento vem ao encontro da constatação da 
necessidade da inclusão dessa vertente dentro 
da Universidade, o grupo “PET-Floresta: 
Formação Através de Vivências em Atividades 
Florestais Sustentáveis” apoiou e esteve 
presente no evento, oferecendo atividades e 
dinâmicas relacionadas ao curso de engenharia 
florestal ao público alvo. 

 

2. OBJETIVOS 
 

 Ao participar da II Feira de Profissões 
da UFRRJ, o objetivo do grupo PET-Floresta 
foi transmitir informações sobre o curso de 
graduação em engenharia florestal oferecido 
por esta Instituição, para a própria comunidade 
acadêmica e principalmente para os estudantes 
do ensino médio dos municípios do entorno do 
Campus de Seropédica, a fim de despertar o 
interesse e auxiliar os participantes na escolha 
da carreira profissional, tornando o PET-
Floresta um instrumento para aproximação da 
comunidade e disseminação do conhecimento 
acadêmico que a Universidade proporciona. 

 
3.METODOLOGIA 

 
 Tendo em vista o escopo da II Feira de 
Profissões, o PET-Floresta procurou de forma 
didática e lúdica, apresentar o curso de 
engenharia florestal à comunidade de 

389



Seropédica, no Rio de Janeiro e seu entorno. 
 Para ilustrar a área de conservação da 
natureza, abordada pelo Departamento de 
Ciências Ambientais do curso de engenharia 
florestal, foi utilizado um simulador de erosão 
que permitiu visualizar a importância de uma 
prática conservacionista de solo e água, 
destacando a necessidade de se ter presente a 
vegetação viva como cobertura. 
 Para representar áreas abrangidas pelo 
Departamento de Produtos Florestais, peças de 
diferentes espécies de interesse madeireiro 
foram expostas. Foram utilizadas lupas e 
microscópios para a visualização das 
estruturas anatômicas das espécies 
selecionadas, que no caso foram o cedro 
(Cedrella sp.), a araucária (Araucaria 
augustifolia) e o Pinus (Pinus sp). Ainda 
representando este departamento, foi 
apresentado as etapas de produção de papel, 
desde o cavaco até ao seu produto final. 
 Em representação ao Departamento de 
Silvicultura e às disciplinas e áreas do 
conhecimento abordadas por ele ao longo do 
curso, foram levadas para a Feira de Profissões 
mudas de pau-brasil (Caesalpinia echinata) e 
ipê-roxo (Tabebuia Heptaphylla). Foram 
divulgadas técnicas de plantio e as mudas 
foram distribuídas gratuitamente ao público 
interessado. 
 Panfletos informativos e o jornal Rural 
Florestal foram entregues, acompanhados de 
informações sobre a importância do 
reflorestamento e da manutenção da 
biodiversidade nas áreas naturais, assuntos 
abordados pelo curso. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os visitantes se mostraram bastante 
interessados e participativos durante a 
passagem pelo stand. Grande parte das pessoas 
e estudantes do ensino médio desconheciam o 
curso de engenharia florestal e, com esta 
atividade, o grupo PET-Floresta pôde detalhar 
o curso, as áreas de atuação e o mercado de 
trabalho aos participantes e visitantes que 
compareceram a Feira. 
 Pôde-se também perceber que o grupo 

PET-Floresta permitiu a aproximação da 
comunidade do entorno com a estrutura e 
conhecimento que a Universidade pode 
oferecer. 
 Os resultados principais desse trabalho 
somente serão obtidos nos inícios dos dois 
próximos semestres, onde será feito um 
levantamento de quantos alunos ingressantes 
no curso de engenharia florestal naquele 
semestre optaram por essa escolha em função 
da participação na II Feira de Profissões da 
UFRRJ. 
 No ano de 2014, na realização da II 
Feira de Profissões da UFRRJ, um dos 
visitantes ao stand do Grupo PET-Floresta fez 
a escolha pelo curso e atualmente é discente de 
graduação em engenharia florestal pela 
UFRRJ. 
  

5.CONCLUSÃO 
 

 A participação na II Feira de Profissões 
da UFRRJ foi extremamente enriquecedora, 
visto que, a partir dela, o público-alvo 
conseguiu entender melhor a profissão e as 
áreas de atuação do engenheiro florestal, 
desmistificando e sanando suas dúvidas sobre 
as possiblidades de trabalho e dia a dia 
profissional, tendo ainda uma base do que 
estudará na Universidade e conhecendo 
melhor o curso. 
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RESUMO 
 
O cenário na economia brasileira da 

década de 80 era de alto nível de 
desemprego. A onda de insatisfação 
favoreceu o surgimento de cooperativas e 
novas relações de trabalho que, mais tarde, 
viriam a ser vetores da consolidação da 
Economia Solidária. Após levantamento 
bibliográfico, ficou evidente a crescente 
importância que o tema vem ganhando no 
cenário nacional e internacional.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O cenário da economia no início da 

década de 70, época que precedeu o 
surgimento da Economia Solidária (ES), era 
de práticas do modelo Taylorista-Fordista de 
produção em escala, segmentação e 
mecanização especializada da produção. Na 
década de 1980, o desemprego no Brasil foi 
intensificado por uma crise cambial e 
inflacionária. A onda de desemprego que se 
seguiu e o atualizado padrão de produção 
diversificado favoreceram o surgimento de 
cooperativas e de novas relações de trabalho 
que, mais tarde, viriam a ser vetores da 
consolidação da Economia Solidária.  

Em meados de 1990, houve uma 
necessidade de melhorar a qualidade de 
vida, repensar os vínculos sociais, gerar 
trabalho e motivar a implantação de 
autogestão nos empreendimentos. Foi 
necessário, enfim, rediscutir o direito de 
cidadania e meios alternativos de geração de 
renda. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é retratar o 
cenário dessa economia no Brasil que vem 
ganhando relativa importância devido às 
frequentes crises no modelo econômico 
tradicional. Busca também definir os 
conceitos e características da economia 
solidária, caracterizando seus segmentos e 
sua forma de organização. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada foi o 

levantamento bibliográfico em livros, sites 
como o da Secretaria Nacional da Economia 
Solidária - Ministério do Trabalho [1], entre 
outros. Em seguida, por meio de discussões 
sobre o tema, optamos por organizar um 
Workshop de Economia Solidária e um 
estudo de caso sobre uma iniciativa na 
cidade Piracicaba (Rede Guandú) que gerou 
um segundo trabalho. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na sociedade capitalista, a interação 

social está dividida em dois campos 
distintos: o competitivo e o solidário. Paul 
Singer (2002) [2] acredita que, para que 
tivéssemos uma sociedade em que 
predominasse a igualdade entre todos os 
indivíduos, seria preciso que a economia 
fosse solidária em vez de competitiva. 

Paul Singer apresenta a ES não apenas 
como um inibidor de mazelas 
socioeconômicas através da criação ou 
manutenção de postos de trabalho, mas 
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também como forma alternativa de modo de 
produção (Cornelian, A. R., 2006) [3]. 

 
x Cooperativismo 

Para Paul Singer (2002) [2], foi 
justamente o cooperativismo que promoveu 
as bases materiais, organizacionais e 
valorativas da ES. Tal tipo de organização 
teria trazido uma ideologia fundamental da 
Economia Solidária contemporânea, assim 
como a excelência no desenvolvimento 
econômico-solidário, a organização 
produtiva e trabalhista. 

As cooperativas se dividem em dois tipos 
fundamentais, diz Singer: cooperativas de 
trabalho (sócios que trabalham juntos no 
mesmo empreendimento) e cooperativas de 
usuário (sócios que adquirem bens ou 
serviços prestados pela cooperativa). 
 

x Economia Solidária: características e 
conceitos 

Segundo a Secretaria Nacional de 
Economia Solidária do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE – SNAES) [1], é 
uma nova forma de organização econômica 
a partir do trabalho coletivo, um jeito 
diferente de produzir, vender, comprar e 
trocar o que é preciso para viver.  

 
De acordo com o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária (FBES) [4] a ES se 
enquadra em três dimensões: 

• Econômica: um jeito de fazer a 
atividade econômica de produção, oferta de 
serviços, comercialização, finanças ou 
consumo baseado na democracia e na 
cooperação, o que chamamos de autogestão. 

• Cultural: um jeito de estar no mundo 
e de consumir produtos locais, saudáveis, 
que não afetem o meio ambiente, não sejam 
transgênicos e nem beneficiem grandes 
empresas. 

• Política: um movimento social, que 
luta pela mudança da sociedade, por uma 
forma diferente de desenvolvimento, que 
não seja baseado nas grandes empresas, mas 
sim um desenvolvimento para as pessoas. 

Além disso, a ES trabalha em prol da 
organização e conscientização sobre o 
consumo responsável, permitindo uma ação 
mais crítica do consumidor sobre qualidade 
de vida, alimentação e desenvolvimento, 
fortalecendo relações entre produtores e 
consumidores e entre campo e cidade. 

Em conformidade com a SNAES [1], a ES 
possui as seguintes características: 

(a) Cooperação: existência de interesses e 
objetivos comuns, a união dos esforços e 
capacidades, a propriedade coletiva de bens, 
a partilha dos resultados e a 
responsabilidade solidária. 

(b) Autogestão: os participantes das 
organizações exercitam as práticas 
participativas de autogestão dos processos 
de trabalho, das definições estratégicas e 
cotidianas dos empreendimentos, da direção 
e coordenação das ações nos seus diversos 
graus e interesses, assegurando da 
transparência no exercício da direção (Luiz 
Inácio Gaiger, 1999) [5]. Os apoios externos 
não devem substituir nem impedir o 
protagonismo dos verdadeiros sujeitos da 
ação. 

(c) Dimensão Econômica: é uma das 
bases de motivação da agregação de 
esforços e recursos pessoais e de outras 
organizações para produção, 
beneficiamento, crédito, comercialização e 
consumo. Envolve o conjunto de elementos 
de viabilidade econômica, permeados por 
critérios de eficácia e efetividade, ao lado 
dos aspectos culturais, ambientais e sociais. 

(d) Solidariedade: expresso em diferentes 
dimensões: na justa distribuição dos 
resultados alcançados; nas oportunidades 
que levam ao desenvolvimento de 
capacidades e da melhoria das condições de 
vida dos participantes; no compromisso com 
um meio ambiente saudável; nas relações 
que se estabelecem com a comunidade 
local; nas relações com os outros 
movimentos sociais e populares de caráter 
emancipatório; na preocupação com o bem; 
etc. 
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x Organização da ES no Brasil 
A organização da economia solidária no 

Brasil é distribuída em várias instituições e 
estão concentradas em Fóruns e Redes, 
Instâncias Governamentais, Ligas ou 
Uniões, EES e Entidades de Apoio e 
Fomento. Estas representadas nas figuras 
abaixo: 

  

 
Fig. 1. O campo da Economia Solidária no 

Brasil. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
O projeto se propôs a compreender o 

conceito de Economia Solidária segundo o 
FBES (Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária) [4], partindo das três dimensões: 
econômica, cultural, e política.  

O FBES [4] estrutura-se de forma a 
garantir a articulação entre três segmentos 
do movimento de Economia Solidária: i) 
Empreendimentos Econômicos Solidários, 
ii) Entidades de Assessoria e/ ou Fomento e 
iii) Gestores Públicos. 

Considerando a crescente importância 
que o tema vem ganhando no cenário 
nacional e internacional, os autores, 
juntamente a seu grupo consideram de 
extrema importância a realização de mais 
pesquisas que tratem da Economia 
Solidária, assim como estudos de casos de 
iniciativas que já existam a fim de fornecer 
subsídios para implantação de outros 
empreendimentos que queiram seguir os 
princípios da ES. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho trata-se de um estudo 

de caso com a Rede Guandú. O objetivo foi 
melhor compreender a Economia Solidária 
(ES). A metodologia utilizada foi aplicação 
de questionários para três públicos: 
sociedade de Piracicaba, consumidores e 
produtores da Rede. Os resultados obtidos 
demonstraram que menos da metade da 
comunidade Piracicabana já ouviram falar 
do conceito de ES e 64% conhecem a Rede. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A economia solidária, segundo a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE 
– SNES)[1] e Singer (2002)[2] é uma nova 
forma de organização econômica a partir do 
trabalho coletivo, um jeito diferente de 
produzir, vender, comprar e trocar o que é 
preciso para viver.  O presente trabalho 
considera o cenário dessa economia 
alternativa no Brasil através de um estudo 
de caso de uma iniciativa da ONG Terra 
Mater denominada Rede Guandu localizada 
na cidade de Piracicaba-SP.  
 

2. OBJETIVOS 
 
O objetivo principal foi compreender o 

quanto o conceito de Economia Solidária é 
conhecido pela comunidade Piracicabana, 
assim como pelos consumidores e 
produtores da Rede Guandú. 

Através desse estudo, busca-se subsidiar 
futuras pesquisas com o tema e projetos de 

implantação de empreendimentos 
semelhantes no Brasil. 

 
3. METODOLOGIA 

 
A metodologia utilizada foi a aplicação 

de questionários para três públicos: 
sociedade de Piracicaba, consumidores e 
produtores da Rede Guandú. 

Os questionários foram aplicados através 
de redes sociais, e-mail e modo impresso 
em regiões distintas da cidade. Para a 
comunidade de Piracicaba, foram abordadas 
questões relacionadas à percepção sobre ES 
e o empreendimento em questão (Rede 
Guandú). Para os consumidores da rede, o 
questionário foi aplicado diretamente no 
local, em horário de entrega de produtos 
durante duas semanas consecutivas. Para os 
produtores, foram aplicadas questões 
pertinentes à satisfação de sua associação 
com a Rede. Os três grupos responderam 
também à questões socioeconômicas. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Aplicou-se o questionário para 102 

pessoas da cidade de Piracicaba, 20 
consumidores da Rede Guandu e 6 
produtores. Pode-se observar no gráfico 1 
que, da comunidade de Piracicaba, 46% 
conhecem o conceito de economia solidária 
e 46% ouviu pouco a respeito. 
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Gráfico 1. Respostas da Comunidade de 

Piracicaba à respeito da Economia Solidária. 
 
A maior parte dos participantes (55%) 

tem conhecimento de um empreendimento 
econômico solidário na cidade. Dos 102 
entrevistados, 65% já ouviu falar sobre a 
Rede Guandu (gráfico 2), em sua maioria 
por meio de um site ou rede social (gráfico 
3). 

 

 
Gráfico 2. Conhecimento dos entrevistados à 

respeito da Rede Guandu. 
 

 
Gráfico 3. Meios pelos quais os entrevistados 
tiveram conhecimento da Rede Guandu. 

 
Observou-se que as pessoas que nunca 

consumiram ou deixaram de consumir, o 
fizeram principalmente pelo fator 
"distância" (36%). A parcela que compra 
seus alimentos em mercados alternativos, 
em geral, escolhem lugares próximos às 
suas casas (55%).  

A maior parte dos consumidores da Rede 
Guandu conheceu o local por recomendação 
(60%) e consideram importante o consumo 
de produtos orgânicos, assim como aqueles 
provenientes de agricultura familiar e o 
desenvolvimento econômico local. 

65% dos consumidores realizam pedidos 
semanalmente, contra 15% que realiza 
esporadicamente ou uma vez por mês. Os 
consumidores semanais, em geral, preferem 
hortaliças, frutas, pães, grãos e derivados do 
leite. 

Hortaliças, frutas, pães e geleias são os 
produtos mais produzidos, 83% deles sem 
nenhum tipo de produto químico. Os que 
utilizam fertilizantes orgânicos ou minerais 
(33%) citaram esterco, micronutrientes e 
terra vegetal. Outros 67% não utilizam esses 
fertilizantes.  

De acordo com o gráfico 4, a adesão à 
Rede Guandu pelos produtores acontece, 
geralmente, por recomendação (2 
produtores), divulgação por informativos (2 
produtores) e através da procura da própria 
Rede (1 produtor). 

 

 
Gráfico 4. Adesão de produtores à Rede Guandu. 
 
A renda mensal de 67% aumentou com a 

associação com a Rede Guandu, e 
consequentemente sua produção (para 85% 
dos produtores). Apesar disso, 83% 
realizam venda independente às atividades 
do empreendimento solidário. 50% dos 
entrevistados citaram que não possuem 
nenhum problema estando associado à Rede 
Guandu. 
 

5. CONCLUSÃO 
 
No presente trabalho, através de uma 

parceria e acompanhamento das atividades 
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pelos autores e outros membros do grupo ao 
qual fazem parte (PET-GAEA) com a Rede 
Guandu, foi possível visualizar de forma 
prática os conceitos da Economia Solidária 
previamente estudados em outro artigo. 
Através dos questionários que aplicamos 
aos diferentes públicos (comunidade de 
Piracicaba, produtores associados à Rede 
Guandú e consumidores in loco) foi 
possível saber melhor dos padrões de 
consumo, principais dificuldades dos 
consumidores, meios pelos quais o 
empreendimento melhor atinge o público 
em geral, dentre outros pontos. A partir 
desses questionários foi elaborado um 
relatório em que os resultados pesquisados 
foram encaminhados aos atuais voluntários 
da Rede Guandu para que realizem as 
devidas alterações que julgarem pertinentes. 
De forma geral, foi uma experiência 
enriquecedora poder participar mais 
ativamente do empreendimento estudado, 
pois, dentre outras atividades, pudemos 
auxiliar com algumas demandas que os 
voluntários (corpo gestor) da Rede Guandu 
possuíam e aprender um pouco sobre a 
interação voluntários-consumidores-
produtores. 
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RESUMO 

 
Este meta-artigo apresenta os objetivos, 

os procedimentos metodológicos adotados e 
os resultados parciais obtidos pelo projeto 
de pesquisa “Geoprocessamento aplicado ao 
estudo dos riscos ambientais em área do 
entorno de unidade de conservação no 
Município do Rio de Janeiro (RJ)”, o qual 
vem sendo desenvolvido nos últimos dois 
anos pelo PET-Geografia/UERJ e outros 
bolsistas e voluntários. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
As questões relacionadas aos riscos 

ambientais e à vulnerabilidade associada a 
eles vêm crescendo no mundo, provocando 
maiores pressões sobre a vegetação e os 
demais recursos naturais. A criação de áreas 
protegidas é uma das estratégias usadas 
pelos países para a redução dos riscos 
ambientais potenciais causados pelas 
atividades antrópicas. 

Este meta-artigo trata do andamento e 
dos principais resultados parciais referentes 
ao projeto de pesquisa “Geoprocessamento 
aplicado ao estudo dos riscos ambientais em 
área do entorno de unidade de conservação 
no Município do Rio de Janeiro (RJ)”, 
cadastrado no Departamento de Estágios e 
Bolsas/SR-1/UERJ.  

A pesquisa vem sendo realizada na Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro (RJ), 
mais particularmente, na vertente leste do 

Maciço da Pedra Branca, onde localiza-se o 
Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) 
(Fig. 1). Nesse parque situa-se uma das 
maiores florestas em área urbana no Brasil e 
no mundo e sua preservação é fundamental 
para manter o equilíbrio hídrico e climático, 
para controlar a erosão pluvial e para 
proteger mais de 50% do remanescente de 
Mata Atlântica da cidade. Nas últimas 
décadas, a área do entorno do PEPB vem 
sofrendo desmatamento para dar lugar a 
novas áreas construídas, por meio de um 
processo de ocupação acelerado e 
desordenado, que produz mais situações de 
riscos ambientais. 
 

Fig. 1 - Localização da área de estudo 
 

2. OBJETIVOS 

A proposta refere-se a um projeto 
coletivo do PET - Geografia/UERJ que tem 
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os seguintes objetivos: a) identificar  e 
explicar alguns riscos ambientais que 
ocorrem na área de estudo, tais como: a 
ocorrência de movimentos de massa e de 
inundações e a proliferação de alguns 
vetores transmissores de doenças por 
veiculação hídrica (infestação de mosquitos 
da dengue e de caramujos) e por falta de 
saneamento ambiental (infestação de 
roedores).; b) avaliar o perfil 
sociodemográfico e as condições de 
moradia da população mais vulnerável  aos 
riscos estudados. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Até o presente momento, os 

procedimentos metodológicos 
desenvolvidos ao longo do projeto foram: 

 
a) Leitura, discussão e revisão 

bibliográfica sobre riscos ambientais 
e vulnerabilidade social; 
 

b) Uso do Geoprocessamento para fazer 
o diagnóstico ambiental da área de 
estudo, as avaliações dos riscos 
envolvidos e as combinações entre os 
mapas temáticos gerados; 

 
c) Realização de trabalhos de campo.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Até novembro de 2015, foram obtidos os 

seguintes resultados parciais: 
 
a) Mapas temáticos elaborados a 

partir de dados do Censo 
Demográfico (2010) relacionados 
ao saneamento ambiental (Fig. 2), 
cujo propósito foi evidenciar a 
distribuição espacial da 
vulnerabilidade social; 
 

 
Fig.2 – Mapa dos domicílios ligados à rede geral 

de esgoto por setor censitário (%) 
 

b) Mapa de áreas de risco de ocorrência 
de movimentos de massa, o qual evidencia 
os locais sujeitos aos maiores graus desse 
tipo de risco (Fig. 3). Este, por sua vez, foi 
em parte resultado do processo acelerado e 
sem planejamento de encostas declivosas no 
Maciço da Pedra Branca, o que reflete a 
perspectiva do risco ambiental ser fruto da 
construção social; 

 
Fig. 3. Mapa das áreas de médio a altíssimo risco de 

ocorrência de movimentos de massa 
 
c) Georreferenciamento dos pontos de 

ocorrência de inundação e de infestação de 
mosquitos da dengue, fornecidos pela 
Defesa Civil Municipal (DCM) do Rio de 
Janeiro (Fig. 4). O mapa temático resultante 
mostra a forte correspondência espacial 
entre esses dois registros. 
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Fig. 4. Mapa dos pontos de ocorrência de inundação 
e de infestação do mosquito da dengue na Área de 

Planejamento 4 (AP4) – Municíp io do Rio de Janeiro  
 

d) Tabulação de dados de sáude 
obtidos junto a órgãos oficiais - como a 
Secretaria Municipal de Saúde - para 
observar o número de casos confirmados, 
por bairros da área de estudo, de pessoas 
que foram contaminadas por vetores 
transmissores de doenças por veiculação 
hídrica, mais particularmente dengue,  
leptospirose e esquistossomose; 

 
e) Seleção de reportagens sobre 
ocorrência de movimentos de massa na 
cidade do Rio de Janeiro para composição 
de acervo; 
 
f) Registros fotográficos realizados por 
meio de trabalhos de campo na área de 
estudo (Fig. 5 e Fig. 6); 

 

       
Fig. 5 - Avanço de          Fig. 6 – Avanço de cons- 
de cultivo de banana       t ruções no entorno do 
 no entorno do PEPB      PEPB 

 
 

5. CONCLUSÃO 
 
A pesquisa, embora esteja em 

andamento, obteve resultados parciais 
importantes que possibilitarão identificar as 
áreas mais críticas quantos aos riscos 
ambientais estudados, além de comporem 
um banco de dados espaciais, a ser 
disponibilizado ao poder público, à 
comunidade técnico-científica e à 
população.  
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RESUMO 

 
Este meta-artigo apresenta os objetivos, 

os procedimentos metodológicos adotados e 
os resultados parciais obtidos pelo projeto 
de extensão “Geografia às Cegas: 
Adaptação dos Conceitos Geográficos aos 
alunos com deficiência visual do Ensino 
Fundamental”, o qual vem sendo 
desenvolvido nos últimos dois anos pelo 
PET-Geografia/UERJ. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Este meta-artigo trata do andamento e 

dos principais resultados parciais referentes 
ao projeto de extensão intitulado “Geografia 
às Cegas: Adaptação dos Conceitos 
Geográficos aos alunos com deficiência 
visual do Ensino Fundamental”, cadastrado 
no Departamento de Extensão 
(DEPEXT)/SR-3/UERJ. Esse projeto busca 
atender à demanda de integração entre 
Ensino–Pesquisa–Extensão e também  
suprir uma carência institucional, que é a 
ausência dessa temática na formação 
acadêmica dos licenciandos em Geografia 
da UERJ. 

 
2. OBJETIVOS 

A proposta refere-se a um projeto 
coletivo do PET - Geografia/UERJ que tem 
os seguintes objetivos: a) analisar como o 
conceito de paisagem vem sendo trabalhado 
com alunos que apresentam deficiência 

visual e estudam nas escolas públicas de 
Ensino Fundamental (EF) no município do 
Rio de Janeiro; b) elaborar práticas 
metodológicas capazes de adaptar o 
conceito vinculado aos parâmetros 
curriculares da Geografia no EF II (6º ao 9º 
ano). 

3. METODOLOGIA 
 
Até o presente momento, os 

procedimentos metodológicos 
desenvolvidos ao longo do projeto foram: 

a) Leitura, discussão e revisão 
bibliográfica referentes a temas como 
educação inclusiva de alunos com 
deficiências e metodologias aplicadas 
ao ensino de alunos deficientes 
visuais; 
 

b) Visita técnica ao Instituto Benjamin 
Constant – IBC e reunião com o 
Corpo Docente da disciplina 
Geografia; 

 
c) Levantamento e análise do conteúdo 

da disciplina Geografia nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) e no âmbito das escolas do 
Município do Rio de Janeiro; 

 
d) Avaliação da abordagem do conceito 

de “Paisagem” em apostilas e em 
livros didáticos adotados pelas 
escolas particulares e públicas do 
município do Rio de Janeiro, para as 
turmas do 6º. ano do Ensino 
Fundamental II;  
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e) Levantamento e avaliação de 

plataformas virtuais que contêm 
material de apoio didático, como a 
Educopédia, disponível em 
http://www.educopedia.com.br/; 
 

f) Elaboração de materiais didáticos que 
possam servir de subsídios aos 
professores de Geografia, iniciando 
pela confecção de paisagens táteis; 

 
g) Participação no Circuito de Oficinas 

– Formação para Ações Pedagógicas 
Inclusivas, realizado no Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da 
Silveira (IAp)/UERJ. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Até novembro de 2015, foram obtidos os 

seguintes resultados parciais: 
a) O levantamento bibliográfico 

possibilitou identificar o seguinte contexto 
comum a muitas escolas no município do 
Rio de Janeiro - a ausência de infraestrutura 
adequada, a insuficiência de materiais 
didáticos específicos aos alunos com 
deficiência visual e a falta de capacitação 
dos docentes; 

b) Elaboração de paisagens táteis de 
locais na cidade do Rio de Janeiro e dos 
domínios morfoclimáticos brasileiros – 
Amazônico, Caatinga, Cerrado, Mares de 
Morros, Araucária e Pradarias (Fig. 1, Fig. 2 
e Fig. 3); 

c) Testagem das paisagens táteis por 
professor de Geografia que é deficiente 
visual (Fig. 4); 

d) Apresentação de palestra e exposição 
das paisagens táteis no Circuito de Oficinas 
– Formação para Ações Pedagógicas 
Inclusivas, realizado no Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 
(IAp)/UERJ (Fig.5). 

 

Fig. 1. Elaboração de materiais didáticos táteis  
 

 
 

 Fig. 2. Paisagem tátil representando a Igreja da 
Penha e o seu entorno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 3. Escrita em código Braille para a confecção 
dos materiais táteis 
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Fig. 4. Testagem das paisagens táteis produzidas 

 

   Fig. 5. Part icipação no circuito de oficinas do IAp 
– UERJ 

 

5. CONCLUSÃO 
 
A pesquisa, embora esteja em 

andamento, obteve avanços quanto ao 
estabelecimento de parcerias com outras 
instituições de ensino federal e estadual e 
vem produzindo paisagens táteis variadas, 
utilizando-se procedimentos simples e 
materiais de baixo custo. 

A pesquisa pretende contribuir, cada vez 
mais, para o ensino de Geografia aos alunos 
com deficiência visual, dentro de uma 
perspectiva inclusiva, e para a formação de 
professores e licenciandos em Geografia.  
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RESUMO 
 
O presente projeto busca fornecer aos 

educadores do Ensino Básico ferramentas 
pedagógicas para se trabalhar o ensino de 
História da África para além da sala de aula. 
Nesse sentido, o enfoque recai sobre o 
trabalho de campo, que permite aos 
estudantes uma aprendizagem dialógica e 
sensorial em contato com os espaços da 
cidade e do estado de São Paulo. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A contribuição histórica da população 

africana e afrobrasileira, bem como sua 
cultura, para a formação do Brasil é 
inegável. Apesar disso, o país conviveu com 
a instituição da escravidão ao longo de 
quatro séculos, o que, entre outras coisas, 
favoreceu o desenvolvimento da 
desigualdade socioeconômica e do racismo. 

Além disso, o racismo científico e o  
eugenismo, ao longo dos séculos 18 e 19, e 
até começo do século 20,  consideraram o 
negro como uma espécie distinta e inferior 
às demais, e incapaz de se desenvolver 
autonomamente. Assim, nações compostas 
majoritariamente da raça negra e/ou de seus 
"mestiços" estariam fadadas ao 
desaparecimento. 

Nessa lógica, as elites brasileiras 
optaram, entre outras coisas, pela imigração 
de brancos europeus como uma tentativa 
político-ideológica de "salvar" a nação 
contra a barbárie que estaria representada na 
população negra. 

A política do embranquecimento vigorou 
a partir do fim do século 19 e seus reflexos 
podem ser observados na sociedade 
brasileira até os dias atuais. Ela gerou 
efeitos amplos na sociedade brasileira e em 
suas mais diversas esferas, seja econômica, 
política, cultural, social, psicológica etc. Foi 
responsável, entre outras coisas, pela 
tentativa deliberada de se apagar os aspectos 
fenotípicos e culturais negros, além de, 
reforçando-se do racismo estrutural vigente, 
excluir a população africana e 
afrodescendente dos espaços políticos. 

No que se refere ao plano da Educação, a 
herança racista e embranquecedora 
contribuiu para o silenciamento do 
conhecimento acerca da África e de seus 
impactos sobre a história e a cultura 
brasileiras. Assim, até hoje, por exemplo, o 
principal tema estudado em História do 
Brasil referente aos negros é a escravidão. 
Em muitos materiais didáticos, o negro 
aparece tão somente como escravo, como se 
seu papel na história fosse limitado a essa 
categoria passiva de não-cidadão e de 
objeto. 

Ao longo de todo o século 20, o 
movimento negro brasileiro problematizou e 
combateu essa questão do silenciamento dos 
saberes africanos e afrobrasileiros na 
Educação. Mas foi somente em 2003 que o 
governo federal aprovou a Lei 10.639, que 
versa sobre a obrigatoriedade da temática 
"História e Cultura AfroBrasileira" no 
currículo oficial.  

A partir de então, a lei oficializou o 
"estudo da História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na 
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formação da sociedade nacional, resgatando 
a contribuição do povo negro nas áreas 
social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil" (§1º). 

Entretanto, nesses 12 anos a partir dos 
quais a Lei 10.639 passou a vigorar, não 
houveram políticas consistentes por parte 
dos governos no sentido de fiscalizar o 
implemento da lei e/ou de obrigá-lo em caso 
de não cumprimento por parte das escolas.  

Outra questão diz respeito à capacitação 
e formação dos educadores em relação à 
História e Cultura Afrobrasileira. 

Pensando justamente na necessidade de 
empreender um acompanhamento da ensino 
de História da África, bem como apoiar os 
educadores em sua formação nessa área do 
conhecimento, o grupo PET-História buscou 
elaborar um projeto que focasse na 
formação de educadores através da 
ferramenta do trabalho de campo. 

Além da formação docente por meio dos 
trabalhos de campo, o projeto visa também, 
em um segundo momento, que os 
professores apliquem essa ferramenta em 
suas respectivas escolas. 

  
2. OBJETIVOS 

 
Como objetivo geral, busca-se 

desenvolver o trabalho de campo como 
ferramenta pedagógica para o Ensino de 
História da África e dos Afrobrasileiros nas 
escolas. 

Entre os objetivos específicos estão: 
• Repensar o Ensino de História de 

África na sala de aula; 
• Fornecer ferramentas pedagógicas 

para o processo de ensino e 
aprendizagem de educadores e 
educandos; 

• Capacitar os educadores nos 
trabalhos de campo; 

• Despertar o interesse dos 
estudantes em relação à História 
da África e dos Afrobrasileiros; e 

• Refletir sobre os espaços negros 
na capital e no estado de São 
Paulo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O projeto será baseado em 

• 3 aulas teóricas; 
• 2 atividades de pré-campo; 
• 4 atividades de campo; 
• 2 atividades de pós-campo; 
• uma reunião de balanço geral 

entre os membro do grupo PET-
História e os educadores. 

Essas atividades foram pensadas para 
serem implementadas ao longo do 1º 
semestre de 2016.  

Deve-se apontar para o fato de que o 
grupo PET-História já possui uma rede de 
contatos com os docentes da rede pública, 
que serão o público-alvo principal desse 
projeto. Essa rede foi construída através de 
dois Encontros sobre o Ensino de História 
da África e dos Afrobrasileiros, realizados 
ao longo dos meses de outubro e novembro 
de 2015. 

As aulas teóricas terão como finalidade a 
formação dos docentes a respeito da 
História e Cultura da África e dos 
Afrobrasileiros. 

As atividades pré-campo visarão 
aproximar os docentes acerca dos espaços 
que serão visitados e estudados durante os 
trabalhos de campo.  

As atividades de campo são o elemento 
central desse projeto, em que buscaremos 
aproximar os estudos sobre África e 
Afrobrasileiros à realidade vivida 
atualmente. Entre os locais escolhidos para 
os trabalhos de campo, estão: a) o bairro do 
Bixiga/Bela Vista, no centro da capital; b) o 
bairro da Liberdade, também no centro; c)  o 
Quilombo do Cafundó, na região de 
Sorocaba; e d) o Quilombo de 
Ivaporunduva, no vale do Ribeira. Todos 
esses locais se configuram como espaços 
negros, onde viveram e/ou ainda vivem 
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comunidades significativas de africanos e 
afrobrasileiros. 

As atividades pós-campo terão a 
finalidade de refletir e debater sobre os 
conhecimentos aprendidos durante os 
trabalhos de campo. 

Por fim, uma reunião de balanço geral 
entre o grupo PET-História e os docentes da 
rede pública terá a finalidade de expor 
críticas, sugestões e impressões acerca dessa 
primeira parte do projeto.     

Em seguida, pretende-se que os docentes 
que participaram no projeto apliquem a 
proposta dos trabalhos de campo nas 
respectivas escolas em que lecionam. O 
projeto será finalizado com a elaboração de 
uma mostra cultural por parte dos 
estudantes das escolas. 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 

O projeto foi iniciado em agosto de 2015. 
Ao longo desses 4 meses, o grupo PET-
História realizou diversas reuniões de leitura 
e debate com base em textos científicos 
sobre História e Cultura africana e 
afrobrasileira. 

Ademais, foram realizados dois 
Encontros sobre Ensino de História da 
África com os professores da rede pública 
de ensino na cidade de São Paulo, nos quais 
os docentes expuseram suas experiências de 
ensino de História da África e dos 
Afrobrasileiros, suas opiniões, anseios e 
desafios sobre o tema. Por sua vez, o grupo 
PET-História apresentou a eles a intenção 
de elaborar um projeto conjunto envolvendo 
a área da Educação.  

Atualmente, o grupo PET-História está 
preparando os roteiros de trabalho de 
campo, estudando a temática e pesquisando 
a respeito da história e cultura africanas e 
afrobrasileiras na capital e no estado de São 
Paulo.   

 
5. CONCLUSÃO 

 
O projeto se encontra em fase de 

andamento. 
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RESUMO 
 
Este projeto de história oral pretende 

abordar os movimentos sociais que 
perpassavam o bairro do Jardim Miriam a 
partir da década de 1960 e as concepções de 
seus moradores acerca de suas vivências nas 
lutas por direitos e melhorias na região.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O bairro Jardim Miriam está localizado 

na região sul da cidade de São Paulo, dentro 
do distrito de Cidade Ademar - sendo o seu 
2º maior bairro, com aproximadamente cem 
mil moradores. Seu território faz divisa com 
Diadema, Grande ABC, Americanópolis, 
Cidade Ademar, Jardim Luso, Cidade Júlia 
e Vila Missionária. 

A partir de depoimentos levantados na 
obra do Padre José Dylon , localizamos o 
início dessa região em 1955, quando a 
fazenda de Vitor Elias Nigre é loteada - 
sendo o nome do próprio bairro uma 
homenagem a uma de suas filhas. Devido a 
distância de outros lugares com uma 
estrutura mais consolidada (ônibus, vias 
asfaltadas e energia elétrica), todos as 
pessoas que compravam lotes recebiam 
tijolos, telhas e mesmo portas e janelas.  

Este momento que marca o início da 
ocupação do bairro se relaciona com o 
período de explosão industrial dos anos 
1960 e com a crescente decadência de 
diversos fazendeiros que, endividados, 
loteiam suas terras para migrantes de 
diversas partes do Brasil. Os novos 
moradores da região eram atraídos pelo 

baixo valor das terras e pelas oportunidades 
de trabalho advindas da proximidade com o 
Parque Industrial do ABC. Dessa forma, 
especialmente devido a essas características 
econômicas e geográficas, a região foi se 
constituindo como um “bairro dormitório”.  

As pessoas que passam a ocupar a região 
começam a enfrentar diversas dificuldades, 
especialmente com a falta de transporte 
público. Isso porque a locomoção era uma 
necessidade primária para uma população 
que só tinha acesso a escola, trabalho ou 
mesmo a assistência médica em bairros 
próximos como Cidade Ademar. Diante 
dessa dificuldade é formada a Sociedade 
Amigos do Bairro Jardim Miriam (SABJM): 
um grupo de moradores organizados passam 
a pressionar o poder público pelas demandas 
do bairro e, por certo tempo, foram 
fundamentais para garantir diversos serviços 
a essa população. A própria associação fez, 
por exemplo, o projeto de distribuição de 
energia elétrica e implantou os postes no 
bairro para acelerar o processo da chegada 
da luz.  

Ademais, no início da SABJM, a 
vacinação das crianças acontecia na própria 
sala onde se reuniam e guardavam os 
pertences da associação, na falta de um 
posto de saúde. Uma curiosidade  sobre a 
atuação da Sociedade foi a sua importância 
na escolha dos nomes das ruas: todas as 29 
receberam nomes de sertanistas dos séculos 
XVII e XVIII - até então, a nomenclatura era 
feita somente por números. 

Para além da importância da Sociedade 
de Amigos do bairro, os trabalhadores que 
habitavam a região eram sobretudo 
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operários das fábricas do ABC Paulista e 
Santo Amaro, atuantes elementares nas 
grandes greves nas décadas de 70 e 80. Sua 
prática política permitiu que estes 
moradores, em um período de extrema 
expansão do bairro, pudessem se articular 
para lutar pela melhoria das condições não 
mais estando, necessariamente, atrelados à 
luta feita exclusivamente pela diretoria do 
SABJM.  

Na década de 1970, com o fenômeno do 
êxodo rural, há um considerável aumento 
populacional da região. É neste período que 
se formam algumas das suas várias favelas, 
como Sebastião Afonso, Brás de Abreu, 
Estrela Solitária, Ângelo Cristianini entre 
outras. Juntamente com o precário processo 
de favelização, surgiu um dos principais 
movimentos do período: o movimento de 
favelas. Uma antiga luta por luz, água, 
saneamento básico e até pelo simples direito 
de abrir ruas em meio a essas habitações, 
que só obteve avanço mais significativo no 
inicio da década de 90, com a prefeitura de 
Luiza Erundina. 

Juntamente com o movimento de favelas 
e a Sociedade de Amigos do bairro, o 
movimento de luta por creches, o 
movimento de saúde, o movimento de 
mulheres, as juventudes partidárias, o 
movimento de educação, entre outros, 
também se conformaram nesse período e 
foram alguns dos principais protagonistas 
das lutas da região. Desse momento em 
diante, pouco se sabe sobre a história desses 
moradores que ainda constituem a maior 
parcela da população da zona sul de São 
Paulo. Assim, da mesma forma que essa 
classe mais pobre e apartada de direitos 
básicos continuou e ainda continua 
esquecida pelo poder público, apesar de 
muitas conquistas oriundas de suas lutas, 
também os historiadores fecharam seus 
olhos para as narrativas, vivências e 
memórias dessas pessoas, contribuindo à 
perpetuação de sua condição de privações e 
esquecimento em nossa sociedade. 

 

2. OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo geral o 
levantamento do histórico de lutas sociais e 
da história do bairro do Jardim Miriam e 
arredores por parte de seus moradores e ex-
moradores 

Como objetivos específicos podemos 
citar: 

• Reconstrução da memória 
coletiva dos moradores dos 
bairros da zona sul; 

• Análise dos diversos movimentos 
sociais que atuaram e que 
continuam atuando na zona sul; 

• Constituição de acervo 
documental a partir das 
entrevistas concedidas; 

• Divulgação do conteúdo 
audiovisual das entrevistas para a 
comunidade, para pesquisadores e 
para o público geral; 

 
3. METODOLOGIA 

 
A história oral possui uma 

abordagem muito ampla e 
multidisciplinar. Sua escolha enquanto 
método está atrelada a sua 
potencialidade de manter viva o máximo 
possível a pluralidade e vivacidade das 
histórias individuais dos habitantes da 
região. Com isso, um dos nossos 
principais interesses com essa escuta é 
compreender como as experiências do 
período ditatorial brasileiro são 
reinterpretadas na memória dos 
moradores do bairro Jardim Miriam, e 
como isso se entrelaça com as suas lutas 
e a própria formação do bairro; tendo 
em vista que o sujeito é sempre parte de 
uma teia social, a sua história de vida 
colabora para a compreensão do espaço 
e tempo em que vive e (re)viveu. 

  As lutas por direitos são 
muito frequentes na trajetória dos 
moradores do bairro Jardim Miriam. A 
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partir da década de 60 se destacam 
movimentos políticos e sociais em 
diversos âmbitos da vida cotidiana. 
Resolvemos, portanto, entrevistar os 
envolvidos neste período para 
compreender esta atuação e a construção 
desta memória social.  
 Para ter acesso a essas memórias e 
reinterpretações realizamos entrevistas 
individuais com pessoas que tiveram 
alguma ligação com essa história, seja 
por terem vivenciado a formação do 
bairro, por terem participado dos 
movimentos e até mesmo por terem 
sofrido forte repressão no período 
ditatorial. As entrevistas foram 
realizadas em locais escolhidos pelos 
depoente e as questões levaram em 
conta a história de vida do entrevistado. 

Temos o intuito de constituir um 
acervo documental e, em um segundo 
momento, aumentar as possibilidades de 
pesquisa no tema, inseridas no contexto 
historiográfico. Como apoio 
bibliográfico, usamos obras que 
trabalham movimentos sociais na 
periferia, ampliando nossa visão sobre a 
temática. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Após quase um ano de realização do 

projeto, conseguimos entrevistar 46 
moradores do bairro. O  material levantado 
foi o suficiente para abarcar diversas 
interpretações e memórias sobre a luta por 
direitos na zona sul de São Paulo, a partir 
dos anos 1960. Foram selecionadas as 
entrevistas que  conseguem apresentar um 
panorama mais completo sobre a 
diversidade e a realidade das lutas, para 
serem transcritas e, posteriormente, 
utilizadas para publicação de um livro sobre 
a história desses movimentos, focando as 
narrativas como fontes históricas.                                               
Além disso, como forma de retribuir a 
parceria com todos os entrevistados, que 
compartilharam suas histórias de vida e suas 

memórias de luta, organizamos em conjunto 
com a comunidade, uma festa de 
confraternização no dia 6 de dezembro, no  

Centro Frei Tito. Neste dia, entregamos 
ao Centro Popular de Luta pelos Direitos 
Humanos Frei Tito de Alencar um HD 
externo contendo todo o material. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Ao longo de um ano de realização 

do projeto, entre sua idealização e 
concretização, pudemos entender a história 
dos movimentos e das lutas por direitos e 
por melhorias na qualidade de vida dos  
moradores dos arredores do Jardim Miriam, 
região periférica da zona sul de São Paulo, 
através de narrativas e das memórias de seus 
próprios protagonistas. E mais, pudemos 
compreender a importância da história oral 
como ferramenta essencial para a 
manutenção e a reconstrução desta memória 
coletiva. 
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RESUMO 
 

O presente projeto pretendeu desvelar 
participação mais efetiva do professor 
pesquisador no ensino, a partir do 
letramento de crianças, a fim de evidenciar 
que a ampliação do horizonte das mesmas 
por meio de elos mais intensos na relação de 
reciprocidade de conhecimentos é uma ação 
viável. A oportunidade da iniciativa deve-se 
à dupla certificação do curso de História – 
bacharelado e licenciatura – requerer o 
enfrentamento de problemas concretos 
concernentes à situação de a-funcionalidade 
ou iletrismo diariamente vividas nas 
instituições escolares. 

 
1 – INTRODUÇÃO 

 
Para o seu desenvolvimento, 

utilizaremos o livro “O menino do pijama 
listrado”, de John Boyne, uma ficção 
publicada em 2007, que traz a trajetória de 
um menino de 9 anos chamado Bruno, filho 
de um comandante do exército nazista que, 
em meio à 2ª Guerra Mundial, muda-se com 
a família para uma casa que se situa 
próxima a um campo de concentração e de 
extermínio de judeus. A personagem 
principal, Bruno, da janela de seu novo 
quarto, avista ao longe, várias pessoas 
trabalhando em um local cercado, as quais 
estão vestidas de “pijamas”, forma que ele 
atribui às vestimentas dos prisioneiros. 
Bruno, então, vai despertando uma vontade 
de conhecer aquele local que é afastado de 

sua casa, mas, na maioria das vezes, sua 
mãe o repreende e suas sucessivas tentativas 
sucumbem. Certa vez, porém, ele conseguiu 
sair de casa sem que o vissem, e foi até a 
área cercada, na qual encontrou um menino 
chamado, Shmuel, da mesma idade que ele, 
e declaram-se amigos e passam a 
desenvolver uma interessante relação de 
alteridade permeada pela incompreensão de 
seus respectivos mundos. No desenrolar da 
trama, é possível observar a ascensão 
nazista no contexto do Holocausto e da 
Solução Final desenvolvida na 2ª Guerra 
Mundial, sobretudo. A partir do livro, é 
possível analisar o contexto no qual a 
ascensão nazista se fez, além da 
importância de se compreender os 
conteúdos que perpassam o estudo de 
História Contemporânea, haja visto que 
estamos nela presentes e a mesma nos 
influencia no modo de pensar, de agir e de 
intervir em determinadas situações. Ainda, 
vale ressaltar que o pensamento presente na 
História Contemporânea é composto de 
variadas ideologias, e somos ainda, 
suscetíveis a presenciá-las e induzidos a 
tomar conta destas. A interdisciplinaridade 
entre as matérias, neste caso, a História, a 
Literatura e o Cinema, abordada de uma 
maneira mais próxima ao mundo vivido por 
professores e estudantes, terá em sua 
projeção um estímulo: o de despertar de 
interesses alojados na subjetividade e no 
mundo interior, e, a partir deles, lidando 
com a tensão flutuante daí gerada,  fazer 
com que os sujeitos da aprendizagem 
passem a enxergar, com maior proximidade 
de sua realidade, as influências dos 
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costumes, dos hábitos e das tradições 
encontradas na História. 

 
2 – METODOLOGIA 

 
Para a realização do projeto partimos da 

montagem de espaços de criação e 
aprendizagem e, nesse espaço pedagógico, 
foram utilizados alguns materiais de apoio, 
assim também recursos para facilitar a 
interatividade entre os educadores e os 
educandos, como livros relacionados à 
disciplina História, obras acerca de temas 
sobre letramento e alfabetização, materiais 
impressos para a realização de atividades 
com os estudantes, além de outros meios 
que se somaram para contribuir. Uma das 
maneiras pelas quais o grupo trabalha para 
a realização de suas atividades é através de 
oficinas e debates acerca de alguns temas 
históricos e que, tratados narrativamente a 
partir da Língua Portuguesa, funcionarão 
como suporte para a leitura, interpretação e, 
consequentemente, produção de textos, 
contribuindo no decorrer do aprendizado do 
estudante em suas condições mínimas de 
apreensão do processo cognitivo mediado 
pelas letras. Procura-se, com este projeto, 
uma relação horizontal, com o intuito de 
elevar a importância das trocas de 
conhecimento que ocorrem entre 
educadores e educandos, e que também, 
atuem como facilitador no processo de 
desenvolvimento na educação em geral dos 
estudantes, mas principalmente no 
desenvolver de sua capacidade participativa 
pela assimilação de conteúdos cujo suporte 
são a narração, a descrição e a 
argumentação. 

 
3 – OBJETIVO 

 
A partir das perspectivas de Jean 

Biaenés, Donald Winnicott, Magada Soares 
e Paulo Freire, vertidas ao espaço de 
criação, e das perspectivas da experiência 
contidas em Franklin Ankersmit, Erving 
Goffman, Leda Tfouni, Jörn Rüsen, poder-
se-á implementar, então, ações de 

aprendizagem e correção de fluxo em 
escolas municipais de educação básica, as 
quais tenham crianças da 4ª ou 5ª séries (5º 
ou 6º anos) do ensino fundamental, a fim de 
suprir a defasagem em relação ao iletrismo 
ou letramento a-funcional. Este projeto 
assim, visa a evolução da correspondência 
entre aluno e professor, para, a partir de uma 
nova dinâmica escolar de aula, voltada para 
a interação, ocorra uma maior identificação 
com o docente e consequentemente, com 
mundo das letras, sendo este projeto uma 
ferramenta fundamental na tentativa de 
resolução ou de mitigação da questão da “a-
funcionalidade” de sujeitos que passaram 
pela instituição escolar e ainda assim 
revelam dificuldades de se inserirem no 
mundo letrado. 

 
4 – RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
 

O desenvolvimento das atividades de 
formação continuada entre docentes e, 
depois, entre estes e seus discentes refletiu 
numa melhora no domínio do código 
letrado, em especial, na produção de textos, 
de opiniões vinculadas a temas tratados, que 
não se restringiram ao “menino do pijama 
listrado”, demonstrou uma melhora 
significativa na articulação entre reflexão e 
a qualidade de expressão no mundo das 
letras. À medida em que os alunos 
interagiam com mais formas não 
convencionais de exposição do conteúdo, 
que não só visavam buscar mais foco entre 
aluno e professor, mas desenvolveram, por 
meio de variadas formas de diálogo (hábito 
de escrever e refletir). Uma relação de 
identificação, resultando numa maior 
consciência histórica, que culminou numa 
melhora no letramento, aumentando assim, 
o leque de abrangência do espação de 
criação por meio da articulação do eixo 
análise-reflexão-experiência-reprodução, 
que repercutiu diretamente na melhora do 
processo da escrita. 

 
5 – CONCLUSÃO 
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O Grupo PET-História chegou a 

conclusão de que, quanto maior a 
identificação do aluno tanto com o 
professor, quanto com o mundo das letras, 
em conjunto com a relação alteridade-
identidade, ocorre um maior 
desenvolvimento do letramento. Portanto, 
favorece o diálogo do discente com os 
conceitos de cidadania, entendendo melhor 
o próprio mundo e aquele ao seu redor, 
refletindo sobre o mesmo em conjunto com 
sua realidade, fomentando uma maior 
consciência histórica e aproximação para 
com a escola, que é intrinsicamente ligada 
ao mundo das letras e, consequentemente 
com o processo de aprendizagem. Para 
valorizar a História e o passado, bem como 
desenvolver tais noções no âmbito escolar, 
reforçamos o princípio que a construção do 
conhecimento e da identidade dos 
estudantes em suas respectivas realidades 
auxiliam porque são recursos que ampliam 
o ensino e o torna desafiador, além de 
instigar a criatividade dos participantes. 
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RESUMO 

O PET História – UFRRJ, através de 
seu Laboratório de Acervo, que é 
constituído pelos registros paroquiais de 
batismo, óbito e casamento da Cúria de 
Itaguaí no século XIX, desenvolve 
pesquisas sobre a História de Itaguaí e 
Seropédica. Em virtude da necessidade da 
construção da história local da cidade de 
Seropédica (onde a UFRRJ se localiza) há 
a constante demanda de contribuições de 
pesquisas do PET-História sobre a região e 
sua divulgação. Assim, surgiu uma 
oportunidade para o grupo participar da I 
Semana de História do Colégio Estadual 
Barão de Tefé (localizado no município de 
Seropédica), a ser realizada nos dias 31 de 
agosto e 3 e 4 de setembro de 2015, 
utilizando as fontes do PET em articulação 
com a elaboração da história da região, 
levantando a discussão de temas ligados ao 
racismo e à pluralidade das constituições 
familiares.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Graduandos em História pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro e bolsistas do PET 
História – UFRRJ. 

2 Professora adjunta do Departamento de História e 
Relações Internacionais. Tutora do PET História - 
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1. INTRODUÇÃO 
Em parceria com o grupo PIBID 

História – UFRRJ, os integrantes do grupo 
PET História participaram da organização 
da I Semana de História, que tinha o título 
de “Cidadania e História” do Colégio 
Estadual Barão de Tefé, em Seropédica, e 
elaboraram 3 oficinas para serem 
ministradas durante a semana para os (as) 
alunos (as) do Ensino Médio, com os 
seguintes títulos: “África e africanos no 
Brasil”, “Família escrava na Fazenda de 
Santa Cruz” e “A História da região: de 
aldeamento a município”. Todas as 
oficinas trabalharam com as fontes do 
Laboratório de Acervo do qual o grupo 
dispõe e cada tema foi articulado a uma 
questão importante a ser discutida na 
escola, como tais, temáticas atreladas ao 
racismo, pluralidade da constituição 
familiar e o conhecimento da história local. 
Tais temáticas partiram de uma demanda 
apresentada pela professora Elizete Santos, 
supervisora do PIBID no colégio.  

 
2. OBJETIVOS 

As três oficinas possuíam objetivos 
distintos e bem específicos, pois foram 
elaboradas com o intuito de articular 
cidadania e história, tema da Semana de 
História do colégio. A oficina de “África e 
africanos Brasil” tinha o objetivo de que os 
(as) alunos (as) conhecessem um pouco da 
diversidade africana por meio das 
diferentes etnias que podem ser 
encontradas nos assentos de batismo e 
óbito trabalhados na oficina. Além disso, 
por meio de imagens de pessoas de 
diferentes etnias, os integrantes do grupo 
tinham a intenção de que os (as) estudantes 
percebessem as diferenças físicas entre as 
etnias e suas características, e assim 
conhecessem um pouco da riqueza e 
diversidade cultural do continente africano.  
A oficina de “Família escrava na Fazenda 
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de Santa Cruz” tinha como objetivo que os 
(as) alunos (as) compreendessem os 
conceitos de família nuclear e extensa e os 
seus significados e projetos em uma 
sociedade escravista, além de que 
conhecessem como os escravos e escravas 
formavam suas famílias no cativeiro, que 
foram fundamentais para resistir às 
condições impostas pelo sistema 
escravista. Esta oficina procurava 
desconstruir a ideia da existência de único 
modelo de família (tema muito discutido 
no período), desse modo, tinha o intuito de 
que os (as) estudantes problematizassem o 
modelo burguês de família, composto por 
um homem (chefe de família), uma mulher 
e filhos (as). A oficina “História da região: 
de aldeamento a município” tinha o 
objetivo de que os (as) alunos (as) 
conhecessem a história da região onde se 
localiza atualmente o município de 
Seropédica desde quando constituía a 
aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí 
que esteve integrada aos territórios 
pertencentes à antiga Fazenda de Santa 
Cruz (criada no século XVI) e que foi parte 
dos bens dos Jesuítas até a sua expulsão 
em 1759, em decorrência das Reformas 
Pombalinas, até a emancipação do 
município de Seropédica em 1995. A 
oficina tinha o objetivo de ressaltar a 
relevância da região no período Imperial e 
destacar a importância da fábrica de seda 
Estabelecimento Seropédico de Itaguaí 
criada na década de 1830, e que em 
meados de 1850 se tornou Imperial 
Companhia Seropédia Fluminense, tendo 
D. Pedro II como acionista, fábrica esta 
que originou o nome do município. 

3. METODOLOGIA 
Nas oficinas mencionadas, a 

metodologia utilizada foram as discussões 
dos temas propostos em articulação com 

questões mais amplas, tais como, racismo, 
pluralidade da constituição familiar e 
história da região utilizando-se dos 
registros paroquiais do Laboratório de 
Acervo do PET, além de mapas e artigos 
do jornal Diario do Rio de Janeiro 
(Hemeroteca da BN), abrangendo as 
décadas de 1830 a 1850 (apenas a oficina 
3). Todas as oficinas utilizaram meios 
avaliativos para perceber a compreensão 
dos (as) alunos (as) das discussões 
realizadas nas oficinas. As integrantes da 
oficina 1, procuraram iniciar com 
perguntas do tipo “O que vocês entendem 
por África?” para captar as impressões e 
opiniões que os (as) estudantes traziam 
antes da apresentação. Ao término, os (as) 
alunos (as) foram convidados (as) a 
transcrever alguns assentos paroquiais do 
acervo do PET e conhecer diferentes etnias 
africanas registradas nos nomes dos 
escravizados, como, por exemplo, 
Cabinda, Congo e Benguela. A oficina 2, 
procurou analisar as respostas dos (as) 
estudantes a uma pergunta feita em dois 
momentos da exposição. A questão “O que 
é família?” foi perguntada no início e no 
final da oficina pelos (as) petianos (as) 
procurando focalizar mudanças de opinião 
e a diversidade das respostas. A oficina 3 
utilizou um jogo de perguntas e respostas 
sobre a região para avaliar o que os (as) 
estudantes conheciam sobre o município de 
Seropédica antes e depois da apresentação 
dos (as) petianos (as).  

 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

No dia da apresentação as duas duplas 
da oficina de “África e africanos no Brasil” 
que ministrariam a oficina separadas, 
foram realocadas para uma apresentação 
em conjunto no auditório do colégio. As 
quatro petianas participaram ativamente da 
apresentação do tema, exploração dos 
mapas, apresentação das fontes e da 
atividade ao final. A recepção dos alunos e 
alunas foi muito positiva. As petianas 
obtiveram um bom número de comentários 
e dúvidas. Elas puderam perceber que a 
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oficina teve um bom nível de aceitação 
através da constante participação dos e das 
estudantes, que já haviam participado de 
outras oficinas e demonstraram ter 
aprendido com elas, acertando alguns 
questionamentos levantados sobre o 
continente africano e as fontes. No 
momento da atividade de transcrição dos 
assentos, alguns alunos e alunas tiveram 
algumas dificuldades iniciais na leitura dos 
registros paroquiais, mas estes contaram 
com o auxílio dos demais petianos 
presentes que assistiram à oficina e 
incentivaram e ajudaram os alunos a 
realizar a atividade.  

Na oficina 2, a recepção dos (as) 
alunos (as) superou as expectativas, os 
petianos acharam que seria problemática a 
discussão dos diferentes conceitos de 
família, visto que a grande maioria dos 
estudantes da escola se definem como 
evangélicos, no entanto, para a surpresa 
dos petianos, os (as) alunos (as) 
problematizaram o modelo de família 
cristã, o que possibilitou uma discussão 
rica desde o início da oficina. A partir 
desse primeiro debate, a oficina se 
desenvolveu de maneira participativa e as 
imagens de diferentes constituições de 
família foram recebidas de maneira natural 
pelos (as) alunos (as). A segunda 
avaliação, que tinha como objetivo discutir 
as diferentes opiniões antes e depois da 
oficina, acabou não tendo o efeito 
planejado, em virtude da aceitação desde o 
início da ideia de pluralidade da 
constituição familiar. Ao término, os (as) 
alunos (as) demonstraram interesse no 
trabalho do grupo PET História e em seus 
mecanismos de pesquisa e de investigação 
das fontes paroquiais que lhes foram 
apresentadas. Esse interesse acabou por 
proporcionar mais um momento de 
interação entre petianos (as) e estudantes e 
que resultou na leitura coletiva de alguns 
assentos paroquiais de batismo.  

A oficina “História da região: de 
aldeamento a município” que também 
tinha sido planejada para apresentação de 
duas duplas de petianos com duas turmas 

diferentes foram ministradas em conjunto. 
Em virtude do Colégio Estadual Barão de 
Tefé se localizar no município de 
Seropédica, acreditava-se que os (as) 
alunos (as) participariam ativamente de 
uma oficina destinada a ensinar a história 
da região, mas, já no início, com aplicação 
do jogo de perguntas e respostas sobre 
Seropédica, os (as) petianos (as) 
perceberam que a receptividade não seria a 
desejada. Devido ao fato da maioria dos 
(as) estudantes da escola residir no 
município de Nova Iguaçu (vizinho a 
Seropédica), eles não demonstraram tanto 
interesse pela história local e a oficina não 
teve o retorno esperado. As (os) petianas 
(os) esperavam que a apresentação 
suscitasse mais questionamentos por ser 
oferecida para turmas de Ensino Médio. 
No entanto, os (as) alunos (as) se 
mostraram apáticos (as) e pouco 
participativos (as), com poucas exceções. 
Esta mesma oficina foi ministrada na 
semana anterior na Escola Municipalizada 
Bananal, também no município de 
Seropédica, e que a grande maioria de seus 
alunos são moradores do município. A 
receptividade com a oficina por parte dos 
(as) estudantes do Ensino Fundamental 
desta escola foi outra, estes se envolveram 
ativamente, levantaram questionamentos e 
participaram da atividade proposta que foi 
a elaboração de uma notícia de jornal com 
um dos temas discutidos na oficina.  

 
5. CONCLUSÃO 

De modo geral, todos os petianos e 
petianas avaliaram que as oficinas 
ministradas obtiveram resultados positivos 
e que representaram uma importante 
contribuição para a I Semana de História 
“Cidadania e História” do Colégio 
Estadual Barão de Tefé. Além disso, a 
tutora Fabiane Popinigis pôde perceber o 
engajamento dos petianos e o 
comprometimento na elaboração das 
oficinas. Estas foram bem compreendidas 
pelos alunos que se mostraram ativos e 
participativos, na maioria delas, e que nas 
fases avaliativas demonstraram boa 
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percepção das temáticas propostas. Para os 
(as) petianos (as) esta representou uma 
oportunidade de aliar pesquisa, extensão e 
ensino e articular as fontes pesquisadas no 
Laboratório de Acervo do PET com a 
elaboração da história local e discussão de 
temas atuais.  

O diálogo e a troca de experiências 
com o grupo PIBID História que atua no 
Colégio Estadual Barão de Tefé também 
foram frutíferos, pois o grupo já conhecia 
as turmas e nos ajudou com a adequação 
das oficinas ao público alvo e na 
elaboração de metodologias avaliativas. 
Percebemos o sucesso das oficinas na 
escola por meio da fala da professora 
Elizete Santos, supervisora do PIBID no 
colégio, em uma comunicação no I Fórum 
de Ensino e Pesquisa em História, 
realizado na UFRRJ entre os dias 9 e 13 de 
novembro deste ano, evento também 
organizado pelo grupo PET-História. 
Segundo a professora, as oficinas 
contribuíram para um maior conhecimento 
da história da região tanto por parte dos 
(as) alunos (as) quanto dos demais 
professores que acompanharam as 
atividades. 
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Título: Organização do acervo de prontuários do Manicômio Judiciário do Estado de 
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Moraes de Melo; Marina Passos Tufolo; Thaís Aparecida Fogaça; Vitor Paffile Gentil 

Schimpf. 

Introdução 

 Em 1904, foi inaugurado o Hospício Central do Juquery, no atual município de 

Franco da Rocha. Para ele foram transferidos os internos do estado, sob a orientação 

intelectual do psiquiatra Francisco Franco da Rocha. Parte do complexo do Juquery, em 

1927, passou a abrigar também o Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo, 

oficialmente chamado Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Professor André 

Teixeira Lima, destinado a custodia e tratamento de criminosos diagnosticados como 

doentes mentais.  

 Em 2012, ocorreu um incêndio em uma das instalações do Manicômio, 

resultando na perda de boa parte de sua documentação. Esse episódio chamou a atenção 

do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), que providenciou o recolhimento 

dos prontuários ao seu acervo permanente.  

 Mas, esta documentação ainda não estava disponível para o acesso público e não 

havia sido catalogada. Considerando a grande potencialidade deste acervo, o Grupo 

PET-História propôs uma parceria com o APESP que possibilitasse maior agilidade na 

descrição desse acervo e sua disponibilização ao público e, ao mesmo tempo, que 

sistematizasse esses dados para o desenvolvimento de novas pesquisas pelo grupo. 

Objetivos 
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 O projeto, iniciado em 2013, tem por objetivo a criação de um instrumento de 

pesquisa, além da produção de textos historiográficos a partir da análise dos dados 

contidos nos prontuários do Manicômio Judiciário de São Paulo. No entanto, devido à 

extensão desse acervo, o grupo estabeleceu um recorte temporal entre as datas de 1899 

até 1930.  

 A partir da análise dos prontuários, há numerosos estudos possíveis a serem 

explorados, entre eles os relativos à nacionalidade dos internos; cor/etnia; credo 

religioso; considerações acerca de suas evoluções, bem como do tempo de internação; 

História da Psiquiatria e suas transformações no período recortado, além de possíveis 

correlações entre a periodização da história política do país e a intensificação de 

internações de indivíduos de determinados perfis.  

Metodologia 

 O grupo desenvolveu leituras acerca dos temas de Arquivologia, História, 

Antropologia e Psiquiatria para a produção dos textos historiográficos nos quais serão 

analisadas as possibilidades advindas do instrumento de pesquisa desenvolvido a partir 

das informações dos prontuários.  

 Além disso, foram dedicadas horas semanais ao APESP, estabelecidas no 

contato entre a instituição e o grupo PET, para o preenchimento da planilha de dados a 

partir da leitura dos prontuários. O grupo organizou reuniões periódicas para discussões 

e leituras sobre os temas. 

Resultados e discussão 

 A fase de inserção dos dados na planilha já foi concluída. O grupo, atualmente, 

está dividido em trios para a elaboração dos artigos sobre diversos temas, como: o crime 

passional, as cartas dos internos, a questão feminina no Manicômio, os diagnósticos 

mais recorrentes, o prontuário como fonte para o historiador.  

Conclusão 

 Este projeto permitiu ampliar o contato dos estudantes com as fontes 

arquivísticas, item essencial à formação do historiador. Pretende-se, ao final do projeto, 

publicar o instrumento de pesquisa, elaborado pelo grupo, em meio a ser estabelecido 

no decorrer da parceria com o APESP, bem como a publicação dos artigos. 
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RESUMO 
 
O presente artigo faz parte da linha de 

pesquisa do PET (Programa de Educação 
Tutorial) Inclusão. UFRRJ/Sede, que tem 
como base o diálogo entre diferentes áreas 
do conhecimento. O objetivo da pesquisa é 
analisar e relatar a experiência desenvolvida 
na primeira e segunda Feira de Profissões da 
UFRRJ, ocorridas em 2014 e 2015, além de 
analisar as dificuldades enfrentadas por 
estudantes do ensino médio, de escolas 
públicas de Seropédica e adjacentes, na 
escolha de qual carreira seguir e na inclusão 
ao ensino superior. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O PET – Conexões de Saberes: “Inclusão 

e oportunidade na vida acadêmica de 
alunos de origem popular”- Criou um 
projeto pensando justamente no nome que 
carrega.  

Tudo começou no final de 2013 quando o 
grupo percebeu que a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, localizada no município 
de Seropédica, havia poucos estudantes da 
região, e um grupo que tem como tema a 
recepção de jovens de origem popular na 
Universidade Pública, não tinha como 
deixar de criar um projeto de incentivo aos 
jovens de Seropédica para que pudessem 
buscar uma vaga na Rural. Assim, nasceu a 
ideia de criar a I Feira de Profissões da 
UFRRJ, com a finalidade de divulgar os 

cursos de graduação existentes na 
Instituição, a fim de despertar o interesse 
dos estudantes e auxiliá-los na escolha da 
carreira profissional. 

Fomos às escolas para criar um vínculo e 
firmar uma parceria. Encontramos diretores 
e coordenadores receptivos, mas também 
encontramos dirigentes que fizeram 
resistência. O acesso às salas de aula, quase 
sempre foram autorizados, mas, em alguns 
casos, não fomos liberados para falar com 
os alunos ou então para que voltássemos em 
outro momento “mais oportuno”. Nesse 
caso, era uma situação incômoda e um 
pouco desanimadora. Mas nosso grupo 
estava disposto a “mergulhar” nesse projeto 
e criar um evento grandioso. 

Junto as nossas visitas nas escolas de 
Seropédica, observamos, através de uma 
pesquisa, que muitos estudantes não sabiam 
de uma Universidade Pública na região e 
que muitas vezes se sentiam distantes por 
acharem que era uma Instituição particular. 
Fomos às escolas por volta de Abril/Maio e 
era praticamente início de ano letivo. Ali 
tomamos outro choque de realidade, a 
evasão escolar já era evidente. Tínhamos 
feito um levantamento antes e o número de 
presentes era sempre inferior. Em algumas 
classes chegava a ser superior a 50%, 
especialmente no turno da noite. Então 
percebemos que era necessário algo maior, 
tanto por parte da Universidade, quanto, e 
principalmente, da Prefeitura de Seropédica, 
que se omite muito no ensino médio.  
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Na preparação da Feira, buscamos um 
apoio de material com a Prefeitura, que não 
ajudou em nada. Acreditamos que eles não 
têm a visão de que isso significa avanço e 
desenvolvimento para o município, por não 
abraçarem esse tipo de projeto. Já a 
Universidade colaborou, não o quanto 
esperávamos, mas foi muito válido. Toda 
ajuda faz uma enorme diferença. Apesar das 
decepções, tivemos uma surpresa: o 
Sindicato dos Servidores Técnicos cedeu o 
salão em que realizamos o evento. Isso foi o 
diferencial para o sucesso do evento, apesar 
da baixa quantidade de alunos das escolas 
de Seropédica. Pessoalmente, notamos que 
as principais escolas, com maior número de 
estudantes, inclusive o colégio técnico e de 
ensino médio da UFRRJ, não participaram. 
Os grandes destaques foram as escolas de 
municípios distantes que compareceram ao 
evento. 

A II Feira de Profissões da UFRRJ 
aconteceu no dia 04 de Novembro de 2015. 
O objetivo, esse ano, era tornar esse evento 
ainda mais grandioso, expandindo para 
outras cidades mais próximas, além de 
Seropédica. Visitamos escolas de Itaguaí e 
Paracambi, fazendo um trabalho parecido 
com o do ano anterior. Para somar forças 
dentro da Instituição, o PET – “Inclusão”, 
idealizador do projeto, se uniu a outros 
grupos PET (Floresta, Medicina Veterinária, 
História e Sistemas de Informação) para a 
realização do evento, visando também a 
integração entre os grupos PET ruralinos. 
Apesar de toda a experiência adquirida com 
a feira anterior e com a ajuda de outros 
grupos, tivemos grandes desafios. Com a 
crise instalada nas Universidades Federais e 
com a não liberação do custeio (verba) do 
PET para 2015, ficamos praticamente sem 
recursos. Mais uma vez vimos as portas da 
nossa própria Instituição se fecharem para 
nós. Tentamos recorrer a ajuda de 
patrocinadores, porém não obtivemos 
sucesso. A maioria deles justificou não 
poder ajudar por conta da crise financeira. 
Com a greve dos técnicos administrativos, 

ficou ainda mais difícil a organização do 
evento.  

Com o passar do tempo, era evidente o 
desânimo dos grupos PET. Muitos já não 
compareciam nas reuniões, enfraquecendo a 
organização do evento. Foram meses 
difíceis, com muitas discussões. Tivemos 
que mudar a data do evento algumas vezes 
por conta do calendário acadêmico da 
Universidade Rural, e isso nos causou ainda 
mais receio. Discutimos a possibilidade de 
desistir e cancelar o evento, porém, não 
podíamos fazer isso com as escolas visto 
que os estudantes já haviam demonstrado 
interesse em participar. 

Em meio a tantas dificuldades, a 
mobilização dos estudantes da Universidade 
Rural para apresentarem seus cursos no dia 
da feira foi surpreendente. Recebemos um 
maior número de inscrições, comparado ao 
ano anterior. Isso nos motivou a continuar. 

Chegando o dia tão esperado, logo pela 
manhã, bem cedo, já se podia notar uma 
maior movimentação pelo Campus. Ao 
longo de 8 horas, entre os turnos da manhã e 
tarde, notamos que o número de escolas e 
estudantes que visitaram a II Feira de 
Profissões foi maior que ao do ano anterior, 
atingindo, assim, um objetivo nosso.  

 
2. OBJETIVOS 

x Divulgar os cursos de graduação 
existentes na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro; 

x Auxiliar e incentivar os estudantes na 
escolha da carreira profissional; 

x Trazer informativos e experimentos 
práticos dos 38 cursos de graduação e 
informar quais as modalidades de 
ingresso no ensino superior; 

x Impactar a vida de estudantes de origem 
popular; 

x Expandir a feira, abrangendo mais 
municípios; 

x Vivenciar a prática do feedback, através 
dos alunos e professores.  
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3. METODOLOGIA 

 
x Parceria com os grupos PET ruralinos na 

ajuda com a organização do evento; 
x Parceria com estudantes, institutos, 

diretórios acadêmicos, EJs, e etc., para 
apresentar os cursos existentes na 
Instituição; 

x Aplicação de questionário aos 
estudantes de ensino médio; 

x Estudo de caso para relatar a vivência 
nesse projeto.  
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos nos permitem 

desenvolver propostas para a melhoria 
contínua do nosso projeto e de como 
podemos estar melhor impactando nosso 
público-alvo.  

A partir da prática e do estudo realizado, 
foi possível identificar a necessidade da 
aplicação de uma metodologia que nos 
permite fazer uma avaliação mais ampla.  
A quantidade de alunos que visitaram a II 
Feira de Profissões duplicou, comparado ao 
ano anterior. Em 2014, foram 
aproximadamente 200 estudantes e em 2015 
foram aproximadamente 450 estudantes. A 
tendência é aumentar a cada ano. O número 
de escolas também aumentou. Esse ano 
foram 25 escolas que participaram, entre 
distintas cidades. No ano anterior foram 
apenas 10 escolas. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
A bagagem conquistada nos permite 

corrigir falhas pontuais que detectamos e 
também aprimorar o que deu certo. 
Acreditamos que a atuação da Feira de 
Profissões deve ser mais agressiva daqui pra 
frente. Buscar outros grupos sociais dentro 
da Instituição, o Governo Municipal, as 
escolas e a Administração da Rural tem 
condições de colaborar com esse projeto e 

até mesmo buscar grandes patrocinadores.    
Fica visível a importância e os impactos 
positivos alcançados. Nosso desejo é dar 
continuidade a esse projeto, fortalecendo 
essa ponte entre a Universidade e a 
sociedade ao entorno.  

. 
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RESUMO 

 
O projeto de jardins medicinais nas escolas 

é desenvolvido pelo PET – Inclusão da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), apoiado no tripé de universidade, 
comunidade e extensão. Neste trabalho foi feita 
a abordagem do perfil dos estudantes 
envolvidos no projeto a fim de entender como 
os mesmos tem se relacionado com o uso das 
plantas medicinais. Enfatiza-se a importância 
da escola na transmissão de conhecimentos. 
 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
O projeto de jardins medicinais nas escolas 

é desenvolvido pelo PET – Inclusão da UFRRJ, 
apoiado no tripé de universidade, comunidade 
e extensão. As ações do projeto visam realizar 
um resgate dos saberes da medicina tradicional 
nos colégios em que atua, reinserindo o uso de 
plantas medicinais no cotidiano desses jovens, 
através da realização de oficinas práticas de 
manipulação de plantas, do cultivo de jardins e 
de hortos medicinais. 

O uso de plantas medicinas no tratamento 
ou na prevenção de moléstias é uma prática 
desenvolvida por diversas civilizações do 
mundo. No Brasil, a dominação do 
conhecimento do uso de plantas com a 
finalidade de cura deu-se através das 
populações indígenas, contudo este 

conhecimento ampliou-se com a chegada dos 
colonizadores europeus a região. 

 Atualmente, de acordo com registros da 
Organização Mundial de Saúde (OMS),  cerca 
de 80% da população dos países em 
desenvolvimento dependem do conhecimento 
empírico do uso de plantas medicinais para os 
seus cuidados (Brasil, 2006). Porém, estudos 
tem revelado que o número de pessoas que 
detém o conhecimento de uso de plantas tem 
diminuindo, uma vez que as novas gerações 
estão passando a ter menos contato com as 
zonas rurais, onde esses conhecimentos 
costumam ser mais preservados.  

Na Escola Ce Professor Waldemar Raythe, 
o cultivo de plantas já é uma prática antiga 
desenvolvida pela facilitadora cultural da 
escola, a qual transformou a horta em  um 
grande espaço de aprendizado. Além do 
conhecimento já existente na comunidade 
escolar, observou-se que o projeto de jardins 
medicinais tem o potencial de estimular os 
alunos a verem as plantas a partir dos seus 
arranjos: químico, biológico, cultural, 
ambiental e paisagístico. Para que o projeto 
alcance seu potencial deve haver alto grau de 
comprometimento da escola na construção  do 
processo de formação e informação 
multidisciplinar dos estudantes. 

 
 

2- OBJETIVOS 
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Neste trabalho será feito uma abordagem do 
perfil dos estudantes envolvidos no projeto de 
jardins medicinais a fim de entender como os 
mesmos tem se relacionado com o uso das 
plantas na cura de doenças. 

 
3- METODOLOGIA 

 
Foram aplicados questionários 

semiestruturados a 41 alunos de ensino médio 
(1º ao 3º ano) do turno da tarde, pertencentes a 
Escola Ce Professor Waldemar Raythe e  
realizadas rodas de conversas com os mesmos 
sobre o uso de plantas medicinais.  

Os dados coletados a partir das entrevistas e 
rodas de conversas foram discutidas em grupo, 
com objetivo de aprofundar a reflexão sobre os 
sujeitos e suas respostas.  

 
4-RESULTADOS E DISCUSSÃO; 

 
A partir da analise dos dados obtidos nos 

questionários semiestruturados, foi observado 
que os jovens que fazem parte do projeto 
jardins medicinais são originários de famílias 
com baixo poder aquisitivo. Dos entrevistados 
39% possuíam renda de até 1 salário mínimo, 
43,9%  de 1 a 3 salários mínimo mensais, 
9,75% de 3 a 5 salários mínimos, 2,4% acima 
de 5 salários mínimos e 4,9% foram não 
declarantes. Esse índice reflete os problemas 
referente a renda do município,  pois apesar 
dos índices de pobreza terem diminuído nos 
últimos anos, isso ocorreu devido a 
contribuição de estudantes que possuem renda 
superior a média da população vindos de outros 
municípios e estados para cursar graduação ou 
pós-graduação na UFRRJ.  

 
Renda, Pobreza e Desigualdade - Seropédica 

– RJ 
 

 1991 2000 2010 
Renda per capita 
(em R$) 

307,02 471,07 604,82 

% de 
extremamente 
pobres 

12,69 7,20 2,99 

% de pobres 35,11 22,24 9,95 
Índice de Gini 0,51 0,54 0,47 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 
Sobre o uso de medicações, 36,58% dos 

alunos entrevistados afirmaram que utilizam 
remédios de farmácia; 2,44% usam somente 
remédios caseiros; 43,9% usam tanto remédios 
de farmácia quanto remédios caseiros e 17% 
não usam nenhum tipo de medicamento. 
Dentre os que declararam utilizar remédios 
tanto de farmácia quanto caseiros, obtivemos 
as seguintes frequências:  

 

 

Os medicamentos farmacêuticos mais 
usados pelos alunos  são os analgésicos:  
Dipirona e Dorflex; já os medicamentos 
caseiros mais usados por eles foram boldo 
(Plectranthus barbatus), gengibre (Zingiber 
officinale Roscoe), romã (Punica granatum L.)  
e hortelã ( Mentha arvensis L). 

Dos 46,3% de alunos que informaram 
utilizar remédios caseiros, 63,2% são do 
gênero feminino e 36,8% são do gênero 
masculino. Este índice reforça que ainda é 
predominante no espaço da família a 
manipulação do remédio caseiro por parte das 
mulheres.  

 

61%$

12%$

21%$

6%$

FREQUÊNCIA$DE$USO$DE$REMÉDIOS$DE$
FARMÁCIA$AO$MÊS$$

$1$a$3$vezes$$

$4$a$6$vezes$$

$Mais$de$7$vezes$$

Nenhum$

78%$

11%$
5%$ 6%$

FREQUÊNCIA$DE$USO$DE$REMÉDIOS$
CASEIROS$NO$MÊS$

$1$a$3$vezes$$

$4$a$6$vezes$$

$Mais$de$7$
vezes$$
Nenhum$
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5- CONCLUSÃO 

 
O estudo de casos, realizado a partir da 

implementação do projeto de jardins 
medicinais na Escola Ce Professor Waldemar 
Raythe, no município de Seropédica – RJ, 
revela que grande parte dos alunos consultados 
não consomem remédios caseiros. Com isso há 
importância da construção de atividades que 
transmitam o conhecimento sobre plantas 
medicinais dada a importância histórica delas 
para o tratamento de enfermidades. 

Sendo 39% dos entrevistados membros de 
famílias que possuem renda de até 1 salário 
mínimo, é importante ações que minimizem 
seus gastos já limitados. O resgate de 
conhecimentos tradicionais e o cultivo de 
jardins medicinais é possível reduzirmos gastos 
com remédios farmacêuticos. A utilização de 
plantas cultivadas em casa, em jardins verticais 
ou horizontais, pode ser uma saída para que se 
evite a compra de remédios industriais, 
auxiliando na economia da família e, ao mesmo 
tempo, tratar de enfermidades com produtos 
naturais. 

Assim, o projeto de jardins medicinais 
implementado na Escola Ce Professor 
Waldemar Raythe oferece uma nova 
perspectiva para alunos se medicarem e 
economizarem seus escassos recursos ao 
tratarem de sua saúde.  
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RESUMO 
Trata-se de relato de experiência de  

programa de educação sexual e reprodutiva 
para adolescentes. Por metodologia 
participativa, observou-se que adolescentes 
possuem conhecimentos inconsistentes 
relacionados à capacidade reprodutiva, aos 
métodos de prevenção de gravidez e aos 
tipos de DST. A educação sexual se mostra 
frágil, devendo receber atenção especial da 
família, escola e serviços de saúde. 

INTRODUÇÃO 
Os adolescentes requerem atenção 
diferenciada em relação a saúde sexual e 
reprodutiva devido a maior exposição à 
gravidez não planejada, às doenças 
sexualmente transmissíveis (DST)/aids e à 
violência doméstica e sexual1,2. No Brasil 
em 2013, cerca de 20% das crianças 
nascidas vivas eram filhos de mulheres 
menores de 19 anos3. No período de 2004 a 
2013 foi observado um aumento 
significativo na taxa de detecção do 
HIV/aids na faixa etária de 15 a 19 anos4. 
Dados do Sistema de Vigilância de 
Violências e Acidentes demonstram que as 
adolescentes de 10 a 14 anos são as que 
mais sofreram violência sexual2. Esses 
temas não são facilmente discutidos na 
família, escola e serviços de saúde, gerando 
uma fragilidade na promoção da saúde do 
adolescente. Assim, torna-se necessário a 
implementação de práticas transformadoras 
dessa realidade. A Educação em Saúde 
emerge como uma estratégia eficiente para 
esse fim, uma vez que estimula as pessoas a 

analisar criticamente a realidade e a buscar 
soluções para seus problemas. 

 
OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é relatar a 
experiência do Grupo PET Indígena Ações 
em Saúde da UFSCar na condução de um 
programa de educação em saúde sexual e 
reprodutiva para adolescentes. 

METODOLOGIA 
O programa foi desenvolvido na E.E.E.F.M. 
Professor Gabriel Félix do Amaral, no 
município de São Carlos-SP, durante o ano 
de 2015, com adolescentes de duas turmas 
do 7o ano do período vespertino, por meio 
de cinco oficinas.  Os temas foram definidos 
a partir do levantamento das dúvidas dos 
adolescentes realizado previamente ao 
início do programa. Na oficina 1 foram 
abordados anatomia dos aparelhos 
reprodutores masculino e feminino e 
transformações da puberdade. Nas oficinas 
2, 3, 4 e 5 foram discutidos, 
respectivamente, fisiologia do ciclo 
menstrual, da produção dos 
espermetozóides e da concepção; prevenção 
de gravidez na adolescência; prevenção das 
DST/HIV/aids; e relações e vínculos 
afetivo-amorosos. O percusso metodológico 
das oficinas foi baseado no construtivismo e 
na pedagogia de problematização de Paulo 
Freire5,6, sendo composto pelas seguintes 
etapas: apresentação de um disparador 
(vídeo, slides, cartazes, etc), 
problematização, identificação dos 
conhecimentos prévios e dúvidas e 
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construção coletiva de novos saberes. Os 
petianos atuaram como facilitadores 
estimulando troca de conhecimentos, 
reflexão crítica e auxiliando na construção 
coletiva de novos saberes. Para finalizar o 
programa foi aplicado um questionário, 
utilizando escala de 10 pontos do tipo 
Likert, para avaliar a opinião dos 
adolescentes sobre cada oficina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram deste programa 63 

adolescentes com idade entre 12 e 15 anos, 
sendo 30 do sexo feminino e 33 do sexo 
masculino. Todas as meninas já haviam tido 
a menarca, enquanto, alguns meninos ainda 
estavam iniciando a fase do estirão do 
crescimento. Na primeira oficina os 
adolescentes demonstraram interesse por 
todos os temas abordados, porém as dúvidas 
se concentraram nos mecanismos de 
desenvolvimento puberal masculino como 
engrossamento da voz, aparecimento dos 
pelos pubianos e da acne. Essa situação 
pode estar relacionada ao fato dos meninos 
estarem no início do desenvolvimento 
puberal, portanto mais suscetíveis as 
inseguranças e angústias desta fase, ao 
contrário da maioria da meninas que já 
estavam numa fase mais avançada do 
desenvolvimento puberal7. Na oficina 2, os 
adolescentes apresentaram dúvidas sobre 
quando estariam começando sua vida fértil e 
questões sobre o padrão de menstruação e 
sintomas do período menstrual. Chama 
atenção o fato dos adolescentes 
desconhecerem os eventos biológicos 
associados ao início da capacidade 
reprodutiva, principalmente as meninas, que 
por já terem menstruado, poderiam 
engravidar7. A falta desse conhecimento 
básico torna os adolescentes bastante 
vulneráveis a uma gravidez não planejada8. 
Os adolescentes, na oficina 3, 
demonstraram pouco conhecimento sobre os 
tipos de métodos disponíveis para evitar 
gravidez. O método mais citado foi o 
preservativo masculino, porém 
desconheciam sua eficácia e o modo correto 

de uso. Estudos constatam que o 
preservativo masculino é o método mais 
conhecido e utilizado pelos adolescentes9. 
Porém, é um método de eficácia moderada 
na prevenção da gravidez, além de ser 
utilizado de forma incorreta e inconsistente 
na maioria das vezes10. Este fato associado 
ao desconhecimento de métodos mais 
efetivos mostra a necessidade de uma maior 
atenção na orientação contracetivos dos 
adolescentes. Já na oficina 4, foi possível 
observar que os adolescentes sabem que o 
preservativo é o método que deve ser 
utilizado para prevenir as DST. O HIV e a 
aids são as condições com as quais eles têm 
maior proximidade, por outro lado 
desconhecem DST que também são 
prevalentes e acarretam danos substanciais à 
saúde como as hepatites, sífilis, HPV e 
clamídia. Estudo realizado entre 
adolescentes de escolas públicas revelou 
resultado semelhante11, demonstrando que 
os adolescentes somente têm informações 
sobre as DST que são alvos de campanhas 
governamentais e constantemente 
exploradas pela mídia. Na última oficina foi 
constatado que os adolescentes não 
possuem clareza sobre quais são os direitos 
sexuais e reprodutivos fundamentais das 
pessoas. Também, foi verificado entre eles 
uma tendência de perpertuação do modelo 
de assimetria de gênero nas relações 
afetivo-amorosas, no qual os meninos 
buscam relações mais superficiais, 
descartáveis e foco no prazer sexual, 
enquanto, as meninas buscam romantismo, 
respeito e confiança na parceria. Os estudos 
mostram que as mulheres possuem mais 
crenças românticas do que os homens, 
acreditando no amor poético e na fidelidade 
inenterrupta, o que as tornam mais 
vulneráveis à gravidez não planejada, às 
DST/HIV/aids, além das diferentes formas 
de violência12. No que se refere à avaliação 
do programa, os adolescentes consideraram 
todas as oficinas relevantes e a metodologia 
utilizada adequada. Dentre todas as oficinas, 
aquela que abordou as DST foi a mais bem 
avaliada. Os adolescentes sugeriram alguns 
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temas para serem discutidos em outras 
oportunidades como uso de drogas, 
violência contra crianças e mulheres, 
bulling e uso seguro das redes sociais. 

CONCLUSÃO 
Estes resultados sugerem que os 

adolescentes estão pouco preparados para 
iniciar um vida sexual saudável e segura, 
uma vez que demonstraram apresentar 
conhecimentos básicos inconsistentes 
relacionados à capacidade reprodutiva, aos 
métodos de prevenção de gravidez, aos 
tipos de DST e tendência de estabelecer 
vínculos afetivo-amorosos baseado no 
modelo de assimetria de gênero. Isso mostra 
que a educação sexual dos adolescentes é 
frágil, devendo receber uma atenção 
especial da família, escola e serviços de 
saúde e da comunidade. Programa como 
este que foi desenvolvido pelo Grupo PET 
são socialmente relevantes, pois além de 
contribuir para a promoção da saúde dos 
adolescentes constitui em um campo de 
formação de futuros profissionais com 
habilidades para desenvolver atividades de 
orientação sexual e reprodutiva. 
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Introdução à Filosofia e Prática do Yoga. 

Subtema:  4 

Autor:  Frederico Negrini 

Co-Autor: Thiago Marques 

Resumo: 

 Este projeto teve como sua base a 
transmissão de conhecimentos tanto do 
universo Teórico quanto do universo 
Prático do Yoga. Pretendeu-se trazer tal 
embasamento devido à importância do 
aparato filosófico que cerceia as atividades 
desenvolvidas no Yoga, uma vez que este 
aparato nos faz compreender de forma 
mais ampla e nos permite praticar tal 
atividade de forma cônscia em relação aos 
seus reais objetivos. 

Introdução  

 O Yoga, uma filosofia milenar 
originada na Índia, não pode facilmente ser 
colocado sob a luz de um conceito objetivo 
e direto, mas pode ser compreendido como 
o caminho entre a prática física e espiritual 
que conduz à auto-realização, ampliando a 
percepção e o discernimento do indivíduo, 
permitindo assim uma compreensão mais 
integral do ser humano e da vida. Em suma, 
Yoga pode ser literalmente traduzido de 
sua origem sânscrita como sendo união, a 
harmonização entre as diferentes camadas 
de consciência que compõem o ser humano. 
Pretendeu-se através do programa 
desenvolvido introduzir e aprofundar, na 
medida da receptividade do grupo, uma 
reflexão acerca da prática e da teoria dessa 
filosofia, visando explorar desde seus 
aspectos literários e mitológicos aos seus 
benefícios práticos. Através disso, o 
participante do curso contou com a 
vivência e a experimentação de uma outra 
cultura, e, enquanto prática, pode notar que 
a constante aplicação propicia uma melhor 
capacidade de concentração, relaxamento, 
atenção e harmonia. 
Pensar a atividade do Yoga em um 

contexto acadêmico pode ser relativamente 
simples se observarmos pura e 
simplesmente a função de ambos. Por um 
lado o esforço mental que o contexto 
universitário requer do estudante, o stress 
causado por muitas vezes não saber 
conduzir a tensão em lidar com prazos, 
pressões e a exposição ao público, a 
própria necessidade em expressar-se 
constantemente e de maneira clara exige 
também uma clareza e discernimento 
mental. Fatores estes que dialogam 
diretamente e refletem na realidade do 
próprio corpo físico e do próprio objetivo 
central do Yoga, harmonizar as 
inquietações da Mente. A função do Yoga 
então vem a adequar-se perfeitamente de 
modo complementar às exigências do 
mundo acadêmico e não só, mas também 
às exigências do próprio contexto social.  
Desse modo, o curso foi pensado como 
uma oportunidade harmônica à demanda 
atual, e, assim, foi também aberto à 
comunidade Araraquarense de forma a 
contribuir com este conhecimento e 
verificar a receptividade da mesma, com a 
possibilidade de eventualmente repetir seu 
oferecimento.  
 

Objetivos: 

Contribuir para a formação do 
indivíduo enquanto ser integral, 
introduzindo o conhecimento dessa cultura 
milenar raramente mencionada no contexto 
acadêmico e indo além da sala de aula, 
explorando o equilíbrio que a prática do 
yoga propicia de modo a aliar os 
benefícios dessa prática ao contexto social 
e acadêmico, através da abordagem 
filosófica e da investigação da realidade 
física, mental e emocional que compõem o 
ser Humano. 

Objetivos Específicos: 

1. Introduzir o conceito teórico e a prática 
do Yoga, bem como contextualizar a 
filosofia e as diferentes abordagens 
desse tema; 
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2. Despertar o indivíduo para sua 
realidade física, mental e emocional; 

3. Buscar uma formação integral 
enriquecida com o conhecimento de 
uma outra cultura; abordar através de 
um viés universalista diferentes pontos 
que compõem o ser humano, buscando 
utilizar as consequências desta prática 
(concentração, relaxamento, atenção) 
de modo a auxiliar o indivíduo a levar 
uma vida em harmonia com seus 
deveres e consigo mesmo. 

Metodologia: 
 
Cada encontro teve 2 horas de duração.  
 
1 – Contextualizando (Cosmologia Hindu) 
- Introdução ao Yoga  

1. Angas (As oito partes do yoga ) 
2. Introdução ao Yoga Sutras de Patanjali 

2 – Ásana e Pranayama > > Prática física 
de Ásana, Pranayama e Meditação sob a 
luz do discutido no encontro anterior. 
 
3 - Os Chakras ( 2 Encontros 2 h cada ) 

1. Localização, nome, características, re-
ferências em outras civilizações; 

2. Aplicaçao nos ásanas, correspondên-
cias glandulares; 

3. Bija Mantra de cada Chakra / Medita-
ção  

4. Pranayamas, Corpos de Prana e os 
Chakras 

5. Prática 

4 – Introdução ao Bhagavad Gita: O 
diálogo entre Arjuna e Krishna no Campo 
de Batalha e os ensinamentos sobre 

1. Karma yoga (Ação) 
2. Jnana yoga (Sabedoria) 
3. Raja yoga (Meditação) 
4. Bhakti yoga (Devoção) 

5 – Retomada dos conceitos básicos e 
prática de ásanas e pranayamas de acordo 
com o estudado no encontro anterior. 
 
6 – O Yoga do Som – Nad Yoga 

1. Principais Mantras Védicos; 

2. Abordagem introdutória ao sistema 
musical Indiano, os Ragas. 
 

7 – Os ensinamentos de Buddha: O Nobre 
caminho óctuplo. 
 
Resultados: 

 O curso fortaleceu a proximidade 
entre o PET Letras e a comunidade 
acadêmica. Também propiciou 
conhecimento introdutório à cultura 
milenar e relativamente complexa do Yoga, 
além de tê-lo contextualizado em sua 
origem Hindu, desde as escrituras originais 
às suas origens mitológicas. 
 A atividade foi avaliada pelo grupo 
PET Letras de forma extremamente 
positiva. Os participantes gostaram muito 
do curso oferecido, parte por explorar um 
universo longínquo, em sua essência 
cultural, ao universo da cultura ocidental; 
parte por também proporcionar quietude e 
harmonia interior em meio a um contexto 
acadêmico repleto de prazos e pressões a 
serem cumpridas. 

Conclusão: 

 Vemos que o homem em meio a um 
mundo caótico, de velocidade intensa e 
frenética, procura acentuadamente por 
atividades ou maneiras de conseguir 
alcançar algum tipo de relaxamento, 
maneiras de se conhecer como ser humano 
e como entidade sócio-político-cultural: 
Diversas práticas orientais têm sido 
procuradas com estes objetivos, e por 
diversas vezes profissionais não 
qualificados ou sem embasamento teórico 
pretendem ministrar tais cursos. Por isso 
entendemos a necessidade de trazer o 
projeto à comunidade acadêmica e 
araraquarense em geral, dando o enfoque 
necessário para uma compreensão maior 
do universo cultural que engloba tais 
práticas.  
 Nesses quesitos o Projeto 
desenvolvido foi capaz de atender de 
forma extremamente positiva os seus 
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objetivos e as necessidades do público 
participante: Tivemos feedbacks positivos 
e que nos permitem concluir que, de fato, 
estas práticas só tem a acrescentar na 
estabilidade da consciência de um homem 
inserido demasiadamente em suas 
responsabilidades práticas e na 
materialidade intrínseca de uma sociedade 
pautada no consumo. 
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Resumo 
 

Este trabalho relata a experiência 
do grupo PET Letras / UNESP Araraquara 
na realização e participação em uma 
oficina de Contação de Histórias. A ideia 
da Oficina surgiu a partir de outro projeto 
do grupo, o “Projeto na Escola”, no qual 
ministram-se aulas de apoio para alunos de 
6º e 7º anos em escola pública. Durante 
essas aulas, deparou-se com a problemática 
envolvendo a questão do desinteresse pela 
leitura por parte dos alunos e a dificuldade 
da escola em realizar trabalhos que 
motivassem os alunos nesse sentido. A 
partir desse ponto, idealizou-se a oficina, 
organizada com o objetivo de desenvolver 
a arte de contar histórias e, como 
consequência desse objetivo mais 
imediato, incentivar o hábito da leitura de 
textos literários na sala de aula. A oficina 
foi ministrada pela professora e contadora 
de histórias Maria Adélia de Assis Moura 
Teubl e a mesma foi dividida em cinco 
encontros, de duas horas cada. Os quatro 
primeiros encontros aconteceram na 
Faculdade de Ciências e Letras, campus de 
Araraquara e tiveram um caráter teórico e 
prático. O encerramento teve caráter 
bastante prático e aconteceu na E.M.E.F. 
“Rafael de Medina”, onde os participantes 
de fato contaram histórias para os alunos. 
A partir da avaliação que os participantes 
fizeram ao término da Oficina, verificou-se 
que ela foi bastante enriquecedora e que o 
encerramento foi fundamental. 
 
 
Introdução 
 

O PET Letras Araraquara 
desenvolve um projeto chamado de 
“Projeto na Escola”. Nele, os participantes 
do grupo ministram aulas de apoio para 
alunos de 6º e 7º anos da escola E.M.E.F. 
“Rafael de Medina”, da cidade de 
Araraquara. Durante as aulas, observou-se 
a carência dos alunos em relação à leitura, 
bem como o despreparo dos professores 
em relação à prática da contação de 
histórias.  Por isso, o grupo decidiu 
planejar uma oficina, ministrada por uma 
contadora de histórias, que tinha como 
pretensão incentivar os participantes a 
desenvolver a prática de contar histórias 
para seus alunos a fim de incentivar a 
leitura. A oficina foi destinada aos 
membros do grupo PET e também à 
comunidade acadêmica da UNESP-
Araraquara, principalmente aos alunos de 
Licenciaturas. Foram cinco encontros nos 
quais discutiram-se maneiras interessantes 
e dinâmicas de se contar uma história e 
praticou-se em grupo a contação. 
Realizaram-se vivências individuais,  
leitura e análise de textos literários e 
didáticos, exercícios de sensibilização, 
expressão oral e expressão corporal e 
ouviram-se narrativas.  
 
 
Objetivos  
 

O principal objetivo da oficina era 
incentivar os participantes a 
desenvolverem a arte de contar histórias e, 
além disso, aumentarem seu repertório. 
Como objetivo a longo prazo, o grupo teve 
o propósito de que a Oficina auxiliasse os 
participantes profissionalmente como 
futuros professores, de forma que utilizem 
a Contação de Histórias como forma de 
estimular a leitura de seus alunos. 
 
Metodologia 
 

A partir do momento em que o 
grupo decidiu realizar essa oficina, 
membros do PET Letras pesquisaram 
possíveis nomes de contadores que seriam 
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indicados para participarem da oficina. 
Dentre algumas pesquisas, um membro do 
grupo sugeriu a professora e contadora de 
histórias Maria Adélia de Assis Moura 
Teubl, residente na cidade de Araraquara, 
o que facilitou sua participação. 

Decidiu-se que a Oficina de 
Contação de Histórias teria a carga horária 
de 10 horas, sendo dividida em cinco 
encontros. Os tópicos do programa foram: 

1. O contador de histórias: a 
importância e seu papel no passado e no 
presente. Narrativas vivenciadas. 
Habilidades necessárias ao contador de 
histórias. 

2. Atividades lúdicas de 
sensibilização. Tipos de narrativa: cantigas 
de ninar, cantiga de roda, poema, fábula, 
lenda e contos de fadas. Leitura de textos 
didáticos e de textos literários. 

3. A importância dos compiladores. 
Contos populares e as narrativas variantes. 
Contos autorais. 

4. Contar e ouvir histórias. Para 
quem, quando e onde contar histórias. 
Dinâmicas em grupo. 

Nessas aulas, foram intercaladas  
teoria e prática, sendo que a professora 
procurou sempre fazer os participantes 
sentirem-se à vontade. 

O encerramento do curso deu-se na 
E.M.E.F. “Rafael de Medina”, onde os 
participantes puderam exercitar tudo o que 
foi aprendido durante os encontros, 
promovendo a prática de contar histórias 
para alunos de uma escola pública da 
cidade. 
 
 
Resultados e discussão 
 

A avaliação feita dessa atividade 
evidenciou quão gratificante e 
enriquecedora ela foi, tanto para o grupo 
PET Letras, quanto para os demais alunos 
da graduação que dela fizeram parte, bem 
como para os alunos da escola onde foi 
realizado o encerramento.  

Consideramos que nossos objetivos 
foram atingidos. Os participantes 

conheceram mais a respeito da Contação 
de Histórias e tiveram contato com 
técnicas e maneiras de trabalha-la. Além 
disso, tiveram acesso a diversos textos, 
tanto teóricos quanto literários, que 
passaram a fazer parte de seu repertório.  

O grupo averiguou quão essencial o 
encerramento foi para a Oficina, uma vez 
que, por meio dele tudo o que foi 
aprendido durante os encontros foi posto 
em prática numa situação real. Nele, 
inclusive, pode-se verificar que os 
participantes de fato aprenderam bastante 
na Oficina, já que tiveram bom 
desempenho quando contaram histórias aos 
alunos da E.M.E.F. “Rafael de Medina”. 
 
Conclusão 

Após o termino da Oficina, os 
participantes fizeram uma avaliação da 
mesma. Os resultados desta foram muito 
positivos, inclusive foi pedido que mais 
oficinas desse tema fossem promovidas. 

Não é possível avaliar quanto da 
Oficina será utilizado pelos participantes 
em sua futura atividade docente; todavia, 
pelo bom desempenho dos participantes e 
pela avaliação positiva que fizeram da 
atividade, acredita-se que ela tenha sido de 
fato proveitosa, marcante e que possa 
trazer bons frutos no futuro. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo 

localizar e organizar as aprendizagens dos 
petianos a partir da experiência em 
conceber, organizar e executar a atividade 
Circo da Ciência. Como metodologia para 
tomada de dados foi utilizada a dinâmica de 
grupo focal. Como resultado verificou-se 
que a participação no Circo da Ciência 
trouxe contribuições relevantes para suas 
formações como futuros professores. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
O grupo do Programa de Educação 

Tutorial da Licenciatura em Física da 
Universidade Federal de São Carlos (PET-
LiF/UFSCar) tem participado, desde 2005, 
de um evento de divulgação científica 
chamado Circo da Ciência, que ocorre 
anualmente na UFSCar e tem como público 
alunos do ensino fundamental e médio de 
São Carlos e região. Ao longo desses anos, 
o circo passou por várias reformulações 
tendo atualmente assumido como objetivo 
possibilitar aos visitantes conhecer um lado 
mais curioso e lúdico da Ciência, 
normalmente distante das salas de aula, 
buscando assim aumentar o interesse dos 
jovens pela ciência.   

O Circo da Ciência na UFSCar é um 
evento anual que abrange todas as áreas das 
ciências naturais (Biologia, Química, 
Física) e Matemática, a partir de atividades 
expositivas e interativas com o público. 
Nele são realizadas atividades envolvendo o 
lado teórico e prático de fenômenos e 
conceitos das áreas de conhecimento 
envolvidas, mostrando um lado mais 
atraente e divertido da Ciência. Graduandos 

e docentes da UFSCar são os responsáveis 
pelas ações desenvolvidas, buscando uma 
maior integração e troca de conhecimentos 
entre membros da comunidade externa e 
interna. No caso da física a organização do 
circo é realizada pelo grupo PET/LiF, que 
seleciona e organiza os experimentos a 
serem apresentados, cuida dos aspectos 
relacionados à construção e/ou manutanção 
desses experimentos, desenvolve reuniões 
preparatórias com os monitores e, com eles 
recepciona e interage com os visitantes.  
Após o evento, são realizadas reflexões 
sobre todo o processo. 

 
2. OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho é localizar e 
avaliar as aprendizagens propiciadas pelo 
Circo da Ciência tendo como referência a 
formação profissional dos licenciandos/ 
petianos. O objetivo do Circo da Ciência na 
física é propiciar uma relação diferente dos 
alunos do ensino médio com a física, 
mostrando como que ela pode ser divertida, 
e instigante, chamando a atenção para 
fenômenos ou situações muitas vezes 
inesperadas que problematizem o 
conhecimento do senso comum. Embora a 
abordagem dada à física e dinâmica na qual 
os alunos são introduzidos seja bastante 
diferente daquela presente em salas de aula, 
temos como meta nesse trabalho discutir, 
em que medida, o espaço do Circo da 
Ciência pode contribuir no pensar o ensino 
da física na educação básica e desenvolver 
competências que sejam importantes para o 
futuro educador. 

Nesse trabalho a análise da atividade se 
dá com o foco no seu potencial formativo 
para os integrantes do grupo PET – LiF. Se 

434



em trabalhos anteriores analisamos o 
potencial do Circo em atender seus 
objetivos, nesse momento nos voltamos 
para as ações realizadas pelos petianos, 
identificando a diversidade de competências 
necessárias e seu potencial no futuro 
desenvolvimento profissional como 
professor de cada um dos membros do 
grupo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Foi utilizada a metodologia “Grupo 

Focal” para a coleta dos dados. Segundo 
Gondin [1], um grupo focal é uma técnica de 
pesquisa que coleta dados por meio das 
interações grupais ao se discutir um tópico 
especial sugerido pelo pesquisador. O Grupo 
focal se diferencia de uma entrevista grupal pelo 
papel do entrevistador e da abordagem. O 
entrevistador grupal tem uma relação mais 
didática com cada membro. Já no grupo focal, o 
moderador é um facilitador da discussão, e sua 
ênfase está no jogo de interinfluências da 
formação de opiniões sobre um determinado 
tema. Assim, a análise dos dados de um grupo 
focal não é dos indivíduos que o compõem, mas 
sim do próprio grupo; e nessa análise, qualquer 
opinião que seja esboçada, mesmo que seja 
somente por um integrante, é referida ao grupo. 

Foram participantes, sujeitos dessa 
pesquisa, os 12 petianos que compõem o 
PET-LiF. No processo de tomada de dados, 
a tutora coordenou o grupo focal, colocando 
as temáticas a serem desenvolvidas e 
garantindo a fala de todos. A investigação 
contou com o auxilio de um estudante de 
pós-graduação que se responsabilizou por 
realizar anotações durante o grupo focal. As 
discussões foram gravadas em áudio e teve 
a duração de aproximadamente 60 minutos. 

As temáticas desenvolvidas durante a 
realização do grupo focal versaram sobre o 
histórico de vivência de cada membro com 
o Circo da Ciência, suas experiências, 
atividades desenvolvidas e desempenho na 
sua realização. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A partir das falas dos petianos durante o 

Grupo Focal, verificou-se inicialmente que os 
petianos tiveram vivências diferentes com o 
Circo da Ciência. Entre os participantes da 
pesquisa tiveram aqueles que visitaram o evento 
ainda como alunos do ensino médio; aqueles 
que só o visitaram já na graduação, antes de 
terem outro envolvimento com o evento; os que 
já haviam sido monitores em edições anteriores 
e; os que só tiveram contato com o evento após 
o ingresso no PET, já atuando na sua 
organização.  

Entretanto, apesar das diferentes vivências 
com o Circo da Ciência verificamos que, nas 
discussões ocorridas durante a realização do 
grupo, o fato de conhecerem o circo como 
estudantes do ensino médio pareceu não trazer 
elementos para a discussão diferentes daqueles  
levantados pelos demais colegas. A participação 
como parte da equipe de organização pareceu 
ser a experiência mais marcante e as colocações 
foram feitas prioritariamente tendo essa 
experiência como referência. As colocações 
sobre participações anteriores, quando 
apareciam, faziam referência apenas a mudanças 
ocorridas na dinâmica do evento. Não houve 
referencia à forma como vivenciaram o evento 
enquanto alunos do ensino médio. 

Quanto à atuação após o ingresso no PET, 
os membros mais antigos, que já participaram 
de três a quatro vezes da organização do evento, 
foram os que relataram com mais propriedade as 
diferenças/evoluções em relação à estrutura, 
organização e dinâmica do Circo da Ciência no 
decorrer dos anos. Tal fato justifica-se pelo 
desenvolvimento de investigações a respeito em 
2013 e 2014[2]. 

A diferença mais citada pelos participantes 
é em relação à postura dos monitores frente aos 
experimentos e visitantes que passaram a 
priorizar a interação ao invés das explicações 
sobre os fenômenos físicos. Essa mudança se 
deu, conforme relato dos petianos, por  
perceberam que público procura no circo da 
ciência uma forma de distração e 
entretenimento, perdendo o interesse perante 
situações onde prevalecem discussões sobre os 
conceitos da física e uma abordagem muito 
teórica.  

Todos os petianos concordaram que essa 
última abordagem estabelecida no evento é de 
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extrema importância para o desenvolvimento 
profissional, pois o monitor passa a ter o papel 
de provocar a curiosidade do participante e 
buscar o diálogo. A explicação a respeito da 
física e seus fundamentos se dão à medida que 
os visitantes mostram interesse e, mesmo nessa 
situação, é importante apresentar a explicação 
de maneira a respeitar o conhecimento do 
interlocutor, buscando garantir que a explicação 
seja compreendida. 

Outra mudança que ocorreu na organização 
do Circo da Ciência foi quanto à preparação dos 
monitores que, até o ano de 2014, se dava de 
forma individual. Cada monitor recebia 
treinamento direcionado aos experimentos que 
havia selecionado para acompanhar e este 
treinamento passou a ser oferecida ao grupo de 
forma unificada, priorizando a adequação do 
monitor ao evento e não apenas a correta 
explicação sobre o experimento que ficaria 
responsável.   

Nesse novo contexto cabe aos petianos não 
apenas se colocarem como alguém que conhece 
o funcionamento de um experimento e vai 
discuti-lo com o colega monitor, mas assumirem 
um papel de liderança diante de pessoas que 
fazem parte de seu convívio e abordar temas 
além da física e dos experimentos, como por 
exemplo, postura e comportamento. É 
interessante destacar que, mesmo reconhecendo 
a maior complexidade envolvida no processo 
atual de formação dos monitores, não houve, 
por parte dos petianos, nenhum relato de 
dificuldade ou insegurança ao assumir esse 
novo papel. Podemos intuir daí que a presença 
do grupo no desenvolvimento da tarefa foi, 
mesmo para os mais novos integrantes, quase 
que natural ao assumir essa posição de liderança 
na formação dos monitores. É interessante 
destacar que houve relatos de situações nas 
quais um petiano precisou repreender atitudes 
inadequadas de um ou outro monitor, mas 
nessas situações, sempre se buscou o apoio dos 
colegas petianos antes de se tomar qualquer 
atitude. 

Durante o Grupo Focal também se 
estabeleceu uma conversa sobre os 
experimentos exibidos no Circo da Ciência. Foi 
identificada a necessidade de criar novos 
experimentos, tendo em mente os recursos 
disponíveis e, principalmente, a interatividade 
que ele poderá propiciar ao público, já que se 
notou que experimentos que permitem a 

participação de grupos são os mais procurados 
pelo público. Tal identificação levou o grupo a 
analisar como se deve proceder diante de  
experimentos que não possibilitam a interação 
conjunta de um grupo de participantes, 
reconhecendo serem esses também importantes 
no Circo.  Tendo que as atividades onde a 
interação se dá de forma individual são 
igualmente relevantes para o evento, dada a 
diversidade do público que comparece. 
Identificaram como um elemento importante a 
ser avaliado e discutido a postura e abordagem 
utilizada pelo monitor nesses casos. 

É interessante destacarmos nessa discussão 
dois aspectos que demonstram o estabeleci-
mento de novas competências pelos petianos: o 
pensar novos experimentos não a partir das 
preferências pessoais de cada um deles mas 
tendo como foco o que pode ser interessante 
para o público;  identificar que os visitantes têm 
diferentes características que os levam a 
interagir de forma diferente com os 
experimentos. Mesmo identificando que alguns 
experimentos são o “carro chefe” do evento pelo 
número de visitantes que se aglutinam no seu 
entorno, é importante pensarmos no visitante 
que prefere ter uma interação mais individual 
com o experimento. 

Houve um consenso entre os petianos 
quanto a postura do monitor que deveria ser 
mais lúdica e pró ativa para atrair os visitantes. 
Mas tal postura pode não atrair aqueles mais 
reservados e tímidos, assim é necessário 
apreender a trabalhar reconhecendo e 
respeitando a diversidade dos visitantes e 
encontrar nela a possibilidade de aprendizagem 
e desenvolvimento pessoal de todos os 
envolvidos. 

Outra experiência interessante que se deve 
ressaltar está ligada a realização pelo grupo 
PET-LiF de um “mini” Circo da Ciência durante 
uma feira de ciências de uma escola pública do 
município de São Carlos onde o público era 
composto por alunos do ensino fundamental, 
com faixa etária de 6 a 12 anos, bastante 
diferente do público normalmente presente na 
Universidade. Neste evento foi possível 
trabalhar com um grupo mais novo e 
homogêneo, quando comparado ao Circo da 
Ciência, e notar que a interação do público 
infantil com os experimentos é diferente, o que 
fez com que os petianos readequassem sua 
postura e abordagem para que os experimentos 
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pensados para alunos de ensino fundamental II e 
médio se tornassem atrativos também para as 
crianças mais novas. 

No Circo realizado na UFSCar existe um 
público variado com diferentes níveis de 
conhecimentos a respeito da física, por este 
motivo a experiência na escola de ensino 
fundamental forneceu a possibilidade de 
identificar as necessidades de um público com o 
qual não estavam habituados a trabalhar, 
mostrando como a interação com o experimento 
muda e nesse caso a abordagem deve ser 
igualmente diferente.  Essa experiência abriu 
espaço para trabalhos futuros voltados 
unicamente para alunos do ensino fundamental. 

Durante a realização do Grupo Focal os 
participantes tomaram consciência ainda da 
diversidade de ações que são necessárias serem 
realizadas para a organização da atividade e 
analisaram suas ações individuais durante o 
processo. Cada um dos participantes do grupo 
levantou suas preferências. Foram identificadas 
pessoas com maior interesse em desenvolver 
novos experimentos, outros que se interessavam 
na manutenção, organização e divulgação. 
Outros, por sua vez, tinham na interação com os 
visitantes a atividade que mais os mobilizavam, 
Esta identificação fez com que o grupo se 
conhecesse melhor e identificasse as 
dificuldades e habilidades de cada integrante, o 
que favorece não apenas na organização dos 
próximos circos, como igualmente na 
identificação de competências a serem melhor 
desenvolvidas para o exercício profissional 
futuro de cada petiano. 

O desenvolvimento de novos experimentos 
foi outro tema discutido e analisado. Foi 
ressaltada a necessidade de elaborar 
experimentos de baixo custo. Os experimentos 
passam a ser pensados a partir da vivência dos 
integrantes do PET, que buscam atender as 
preferências e interesses do público e não os do 
grupo, ou seja, a ideia sobre quais experimentos 
poderiam ser incorporados ao circo aparece da 
própria interação com o público, ficando mais 
clara a preocupação atual sobre qual o objetivo 
do experimento proposto e que tipo de interação 
ele pode possibilitar aos visitantes. Essa 
mudança no foco da atenção é um elemento 
extremamente importante na formação de 
professores que têm seus alunos no foco 
principal da aprendizagem. 

 

5. CONCLUSÃO 
 
A partir do presente trabalho foi possível 

concluir que a atuação do petiano no Circo da 
Ciência gera grandes contribuições para sua 
formação como futuro professor. As muitas 
fases de preparação para o evento faz com que 
seja possível trabalhar e desenvolver muitas 
habilidades diferentes que serão de fundamental 
importância para a atuação desses estudantes no 
mercado de trabalho como, por exemplo, 
liderança, organização e habilidades na criação 
e confecção de experimentos. Além disso, a 
vivência com atividades experimentais faz com 
que analisem de forma criteriosa seu potencial 
no processo de ensino e aprendizagem. O pensar 
tendo o público como referência e aprender a se 
adequar para garantir que o visitante (ou seu 
futuro aluno) tenha experiências e 
aprendizagens que sejam relevantes  hoje parece 
algo natural, o que, na visão do grupo, é de 
extrema importância para sua formação como 
futuros professores. 
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RESUMO 
 
Esse trabalho tem como objetivo a 

análise do projeto “Apadrinhamento” que 
busca promover a integração entre calouros 
e veteranos com o objetivo de ajudar no 
processo de conhecimento da instituição, do 
curso e de facilitar a integração com a 
comunidade acadêmica no início da 
graduação. Tem-se como hipótese que um 
melhor acolhimento do calouro pela 
instituição pode reduzir a evasão do curso 
de Física, aspecto que tem sido discutido 
por diferentes instituições. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Alguns alunos ligados ao DAF (Diretório 

Acadêmico da Física) tomando 
conhecimento  do alto índice de evasão  dos 
cursos de Física, tanto por parte dos alunos 
do curso de Bacharelado, como dos de 
Licenciatura , particularmente nos semestres 
iniciais, procuraram, junto com a 
coordenação do curso e do PET/ 
Licenciatura em Física (PET-LiF) buscar 
estratégias que pudessem minimizar esse 
problema. Vários estudos mostram que essa 
situação não é presenciada apenas na 
UFSCar, mas também em outras 
universidades. 

O próprio grupo PET-LiF desenvolveu 
ao longo dos anos de 2012 a 2014 um 
projeto de acompanhamento dos 
ingressantes do curso de licenciatura 
noturno e identificou alguns aspectos que 
poderiam ser desencadeadores da evasão. 
Dentre eles destacamos a grande dificuldade   

 
no acompanhamento das disciplinas, 
associada a um sentimento de isolamento e 
desconhecimento das possibilidades 
presentes na nova realidade estudantil. [1] 

A partir dos questionários aplicados 
naquela ocasião, o sentimento de 
incapacidade diante das dificuldades de 
aprendizagem com que se defrontavam nos 
pareceu um elemento importante no 
processo de desmotivação e consequente 
abandono do curso. 

Paralelamente, estudo realizado pelas 
coordenações dos cursos de Física (integral 
e noturno) identificou que os anos nos quais 
houve um maior número de formandos 
foram aqueles nos quais houve uma maior 
integração entre os alunos que se 
organizavam em grupos de estudo 
garantindo um maior apoio entre eles no 
sentido de auxiliar colegas quando esses 
estavam com dificuldades em disciplinas 
específicas. 

Diante desse quadro, surge o Projeto 
Apadrinhamento, que busca dar apoio aos 
calouros que iniciam seu processo de 
formação na universidade. Esse projeto, 
concebido pelo PET-LiF e DAF, tem como 
objetivos: Melhorar a integração do calouro 
na universidade e na própria cidade 
(considerando que vários alunos não são de 
São Carlos), apoiando-os naquilo que 
estivesse ao alcance dos padrinhos; 
Favorecer a integração entre os calouros e 
deles com um grupo de veteranos 
(padrinhos) que se dispõe a serem 
interlocutores/ apoiadores diante das 
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dificuldades a serem enfrentadas no início 
da graduação. 

O projeto tem como meta geral procurar, 
a partir do apoio dos padrinhos, reduzir a 
evasão e propiciar uma integração que 
contribua para um melhor desempenho 
durante o curso.  

O padrinho tem como função ajudar os 
calouros no decorrer do curso com 
dificuldades tanto pessoais como, por 
exemplo moradia, alimentação, como 
dificuldades encontradas durante o curso 
como dificuldades de estudo, obtenção de 
materiais escolares, entre outras demandas 
que aparecem ao longo da vivência. Espera-
se que, no decorrer do ano letivo, à medida 
que os calouros vão se integrando com seus 
colegas e com a dinâmica universitária, o 
padrinho torne-se desnecessário, dando 
inicio a um novo processo de preparação 
dos calouros interessados em tornarem-se 
futuros padrinhos. 

Tem-se, portanto, como objetivo, que o 
processo de apadrinhamento, iniciado em 
2015, permaneça nos próximos anos com os 
atuais calouros tornando-se padrinhos dos 
ingressantes em 2016 e assim garantir que o 
projeto entre em um ciclo que se repita ano 
após ano. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Desde a concepção do projeto, o grupo 

PET-LicFis incorporou-se ao projeto 
visando, não apenas contribuir com alguns 
membros que se tornaram padrinhos como, 
fundamentalmente, acompanhar o processo 
de “apadrinhamento” visando avaliar seu 
desenvolvimento. 

O presente trabalho é resultado dessa 
pesquisa desenvolvida pelo grupo que teve 
como objetivo verificar a possibilidade de o 
projeto se tornar um elemento: 
- facilitador da integração dos calouros 
entre si e desses com os demais 
participantes da comunidade acadêmica; 

- favorecer a permanência do calouro no 
curso de Física. 

Até o momento, em função de ainda não 
ter ocorrido o final do 1º ano, não temos 
ainda possibilidade de discutir nesse 
trabalho o segundo objetivo da pesquisa. 
 

3. METODOLOGIA 
 
O projeto apadrinhamento teve início já 

na semana de integração dos calouros 
(calourada) com uma distribuição aleatória 
dos calouros participantes entre os 
veteranos que se dispuseram a serem 
padrinhos. Cada grupo de 3 ou 4 calouros 
foi acolhido por uma dupla de padrinhos. As 
duplas foram organizadas de forma 
igualmente aleatória. 

Esse primeiro momento contou com a 
participação de calouros dos cursos de 
Licencia em Física (noturno), Graduação 
em Física (integral) e Engenharia Física que 
foram assumidos por duplas de padrinhos. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto 
foram realizadas duas reuniões com 
padrinhos e calouros com o objetivo de 
avaliar o andamento do processo.  

Os dados que subsidiam os resultados do 
presente trabalho foram obtidos a partir das 
gravações das reuniões realizadas.  

Após alguns meses de projeto, 
representantes do PET-LiF, em conjunto 
com o DAF realizaram reuniões para 
discutir o andamento do projeto que, parecia 
estar se desenrolando de forma bastante 
variada, com o sucesso da experiência para 
alguns grupos, mas igualmente seu fracasso 
diante da falta de contato entre calouros e 
veteranos em outros grupos. Para colhermos 
os resultados do projeto, foram realizadas 
duas reuniões com os envolvidos. 

Em uma primeira reunião, foram 
reunidos os calouros que participaram do 
projeto inicialmente como sendo 
“apadrinhados”, com o objetivo de saber 
como se deu a recepção dos mesmos. 
Apesar de não contar com a participação de 
muitos calouros, a reunião foi bastante 
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proveitosa, possibilitando a obtenção dos 
nossos primeiros dados de pesquisa. 

Os calouros contaram suas experiências 
através de uma entrevista coletiva em forma 
de conversa expondo uma breve avaliação 
dos pontos positivos e negativos 
apresentados durante a calourada e o rumo 
do projeto em seus primeiros meses. 

A partir da análise desses dados, foi 
proposta uma nova reunião com os 
calouros, padrinhos atuais e interessados em 
serem padrinhos no ano seguinte. O 
objetivo dessa reunião foi, a partir de uma 
nova avaliação do processo ocorrido, obter 
novas ideias a serem desenvolvidas no ano 
seguinte.  

A partir das avaliações realizadas e 
ideias propostas até o presente momento, é 
possível termos um quadro com os aspectos 
positivos e aspectos a serem aprimorados na 
experiência. 
 

4. RESULTADOS 
 
Na primeira reunião com a comissão 

organizadora da proposta, que contou com a 
participação de calouros, foi possível 
identificar aspectos bastante positivos da 
experiência, conforme os seguintes 
depoimentos: 

 
Acho que se não tivesse tudo isso (recepção), 
muitos já tinham largado há muito tempo, 
porque se você não se sente acolhido em um 
lugar você não vai atrás dos seus veteranos. 
 
Outro aluno informa que fez física em 

outra instituição e coloca que:   
 
Eu tive a impressão que lá, chegou e é cada 
um no seu lugar. Eu até tinha meus colegas 
de grupo que me davam bastante apoio, só 
que para quem não estava em um república, 
era cada um na sua, tanto que eu não 
aguentei lá um mês.Já aqui não, a impressão 
é como se todo mundo tivesse em um grande 
república. 
 
Ao se referirem à nova rotina de estudos 

que precisaram desenvolver ao entrar na 

graduação, colocam: 
 
Eu acho que eles ajudaram bastante em 
mostrar, “oh, eu sei que você está ferrado, 
mas todo mundo se ferra também”. 
 
Sim, eles contam experiência, mostrando que 
é assim mesmo. A rotina de estudo é horas, 
diferente do ensino médio, o que é difícil de 
acostumar. 

 
Outra aluna informa que ela possui um 

amigo que diz que ela tem muita sorte de 
estudar aqui, pois na universidade dele não 
é a mesma coisa: 

 
 Aqui os veteranos não te colocam para 
baixo, eles dizem, “eu sei que tá difícil, a 
gente também passou por isso e eu sei que 
você vai passar”. 

 
Quando questionados sobre a 

permanência no curso, os presentes 
alegaram que permaneceriam no curso e 
relataram que havia alguns colegas que 
desistiram, mas fundamentalmente por 
quererem outros cursos. Muitos dos 
calouros acabaram optando pela Física pela 
possibilidade de acesso diante da baixa nota 
de corte e não exatamente por quererem o 
curso. Esse é um aspecto importante a ser 
considerado na análise da evasão do curso. 

Paralelamente aos comentários 
favoráveis à experiência, houve um 
conjunto importante de críticas quanto à 
forma como foi organizada. Essas críticas 
foram apresentadas principalmente na 2ª 
reunião onde participaram calouros e 
veteranos que gostariam de contribuir com a 
experiência no próximo ano. 

Muitos dos alunos reclamaram que não 
houve uma procura por parte da comissão 
de apadrinhamento e que eles só ficaram 
sabendo do projeto a partir de conversas 
interpessoais com outros alunos já 
apadrinhados. Particularmente alunos do 
curso noturno, que não estavam presentes 
no dia do “apadrinhamento”, não 
conseguiram outros canais de participação. 

Outro aspecto apontado referiu-se à 

440



organização aleatória das duplas de 
padrinhos que, entendem, deveria ser 
organizada a partir de afinidades entre os 
veteranos. Identificaram, nesse fato, uma 
das razões para alguns grupos (padrinhos e 
calouros) terem se desfeito rapidamente. O 
sucesso do projeto ficou a cargo quase que 
exclusivamente de cada um dos grupos 
formados, não havendo ações mais efetivas 
dos organizadores, no inicio do processo, 
que ajudassem a uma maior integração, 
inclusive, entre os veteranos que se 
dispuseram a ser padrinhos. Propuseram 
que, numa nova experiência, as integrações 
entre padrinhos poderiam ocorrer na forma 
de reuniões ou “festas” antes do 
apadrinhamento efetivamente. Com isso a 
escolhas das duplas de padrinhos seriam 
pelos próprios integrantes e não 
aleatoriamente como ocorreu. 

Um aspecto bastante positivo dessa 
segunda reunião foi a participação de mais 
de 40 alunos, principalmente calouros de 
2015 interessados em aprimorar a 
experiência, reconhecendo seu caráter 
bastante positivo. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Identificar a preocupação dos veteranos 

em apresentar a instituição, procurar 
integrá-los ao restante da comunidade e se 
dispor a ajudar os calouros naquilo que 
fosse possível para tornar o mais tranquilo 
possível o inicio da vida na universidade e, 
para muitos, o morarem em uma cidade 
nova, foi reconhecido como algo muito 
positivo e um aspecto bastante relevante 
para buscarem superar as dificuldades com 
as próprias disciplinas e não desistirem 
diante delas.  

O projeto inicial apesar de bem 
sucedido possui problemas a serem 
superados. Através da coleta de 
experiências conseguiu-se aprimorar o 
projeto que já se encontra em fase de 
organização para o ingresso de 2016. Como 
houve um retorno positivo dos 

apadrinhados, em relação aos resultados da 
proposta, conseguiu-se que mais alunos se 
interessassem em dar continuidade ao 
projeto.  

Dessa forma, pretende-se criar um ciclo 
de padrinhos e apadrinhados ao longo dos 
anos, promovendo maior integração e ajuda 
mútua entre os alunos da Física.  

Para auxiliar na apresentação de ideias e 
na integração prévia dos veteranos, foi 
criado um grupo em rede social do 
“Apadrinhamento 2016”. Nesse grupo os 
alunos podem planejar todas as atividades 
que serão realizadas na próxima calourada. 
Além disso, até o final do ano, será 
realizada mais uma reunião para 
fechamento do planejamento. 

A expectativa para o ano de 2016 é que 
um maior número de padrinhos participe de 
todas as atividades de recepção de calouros 
a fim de já estabelecer algum tipo de 
vínculo, e com isso facilitar a criação dos 
grupos de padrinho. 
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RESUMO 
Neste trabalho apresentamos e 

descrevemos algumas das atividades que 
são desenvolvidas pelo grupo PET Conexão 
de Saberes – Licenciaturas em Física e 
Matemática em um centro de ciências de 
educação não-formal localizado na 
Universidade Federal de Itajubá - O  Espaço 
Interciências. Além disso, descreveremos 
outras atividades do grupo que ocorrem fora 
deste centro de ciências. Neste trabalho nos 
restringiremos a versar sobre as atividades 
referentes à área da Matemática, 
apresentando as contribuições para o 
ensino-aprendizagem desta disciplina para 
toda a comunidade de Itajubá e região. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O Espaço InterCiências é um Centro de 

Divulgação Científica que se localiza na 
Universidade Federal de Itajubá, campus 
Itajubá-MG. Este espaço funciona através 
da cooperação dos bolsistas, colaboradores 
e docentes participantes do Grupo PET 
Conexão de saberes: Licenciaturas em 
Física e matemática.  

No Espaço InterCiências, os alunos 
integrantes do grupo PET atuam como 
mediadores, recebendo todos os tipos de 
público, principalmente alunos e 
professores de escolas públicas e 
particulares de Itajubá e região. O objetivo 
do nosso grupo nesse ambiente é o de 
proporcionar aos visitantes uma interação 
com experimentos de Matemática e Física 
e, também, uma experiência lúdica e 

prazerosa de aprendizagem. Trabalhos desta 
natureza se enquadram na perspectiva da 
modalidade de educação não-formal.  

Além dessas atividades, o grupo PET 
também desenvolve outras diversas 
atividades de divulgação científica para o 
ensino de Física e Matemática, que ocorrem 
fora do Espaço InterCiências. 

No presente trabalho nos restringiremos 
a versar sobre as atividades desenvolvidas 
referentes à área disciplinar da Matemática, 
com o intuito de apresentar os trabalhos que 
o grupo desenvolve e as contribuições para 
o ensino-aprendizagem desta disciplina.  

 
 

2. OBJETIVOS 
 
O objetivo do referido trabalho é 

descrever as atividades realizadas pelo 
grupo PET Conexão de saberes: 
Licenciaturas em Física e Matemática, 
restringindo somente para as atividades 
desenvolvidas referentes à Matemática e as 
contribuições para o ensino-aprendizagem 
desta disciplina e para a comunidade. 

 
3. METODOLOGIA  

 
Os membros do grupo PET Conexão de 

saberes: Licenciaturas em Física e 
Matemática, ao receber os diferentes tipos 
de público, principalmente as escolas para 
conhecer e interagir com os experimentos 
alocados no Espaço InterCiências, 
concebem a importância da divulgação 
científica e o desenvolvimento de atividades 
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diversificadas. Descreveremos brevemente 
as principais atividades desenvolvidas com 
relação à Matemática: 

1. Sala da Matemática do Espaço 
InterCiências: Neste ambiente dispomos de 
jogos, desafios e materiais manipulativos 
como Torre de Hanói, Tangran, Cruz Torta, 
Geoplano, Geolig, e muitos outros. Visamos 
durante as visitas ao InterCiências 
apresentar formas diferentes de trabalhar 
diversos conteúdos da Matemática, 
socializar experiências e despertar o gosto 
pelo aprendizado desta Ciência. 

 
2. Matemágicas: No Show de Física e 
Matemática destacamos as Matemágicas, 
nas quais os mediadores, utilizando de 
conhecimento matemático, são capazes de 
entreter os alunos com truques de 
adivinhação, como a data de nascimento, o 
número do sapato e o nome das avós dos 
mesmos. 

3. Física e Matemática na praça: Esta 
atividade consiste em apresentar diversos 
experimentos relacionados as áreas da 
Física e da Matemática nas praças de 
diversas cidades da região de Itajubá, 
divulgando a Ciência para diferentes tipos 
de público. 

4. PET.DOC: É um evento aberto para 
toda comunidade que exibe uma vez ao mês 
um documentário de temática livre, que 
conta com a participação de um docente 
que domine o assunto que ao final do 
evento, propõe um discussão sobre o tema. 

 
 
 

4. RESULTADOS 
Muitos alunos, principalmente da rede 
pública de ensino, dependem da 
iniciativa de professores ou diretores de 
suas escolas para terem acesso a 
ambientes de educação não-formal.  
Além disso, nosso grupo tem como uma 
das suas metas:  “Entender as diferentes 
formas de produção de conhecimento 

que ocorrem nos espaços de 
museus[...]” sendo que isto “[...] 
contribui para a construção do novo 
campo da divulgação científica e da 
educação nesses locais” [1]  
Tendo conhecimento deste fato os 
mediadores do Espaço InterCiências 
preocupam-se em proporcionar nas 
visitas um momento de experimentação, 
de questionamento de “verdades”, de 
busca de respostas para dúvidas e de 
formulação de novas perguntas, de 
diversão, de diálogo, de descobertas, 
enfim, um momento de aprendizagem 
de forma lúdica. Corroborando a esta 
informação, podemos afirmar que, na 
maioria das visitas, a sala da matemática 
é que mais chama a atenção dos 
visitantes. Com frequência novos 
experimentos são adquiridos e os 
antigos passam por manutenção e são  
melhorados. Além disso, quando as 
dificuldades são grandes para a visitação 
do Espaço Interciências, realizamos a 
“Física e Matemática na praça” com 
intuito de ir até a comunidade para 
propor momentos únicos de interação 
com os mediadores e os experimentos 
para a divulgação da Ciência.  
As atividades tais como as Matemágicas 
são frequentemente repensadas e 
reestruturadas para que sempre haja 
algo novo para os visitantes. 
A comunidade, sempre participa dos 
eventos tais como o cinePET e o 
PETdoc, que estão contribuindo de 
forma significativa para o 
enriquecimento cultural e aquisição de 
novos conhecimentos sobre diversos 
temas. 
Com efeito, este Centro de Ciências e as 
atividades propostas por este grupo, tem 
exercido importante papel na divulgação 
científica para a comunidade de Itajubá 
e região. 
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5. CONCLUSÃO 

Várias ações do campo da educação não 
formal podem acarretar uma série de 
consequências benéficas ao ensino escolar e 
para a comunidade. Dentre elas podemos 
destacar as atividades do campo da 
matemática promovidas pelo espaço 
InterCiências. Estas procuram ser 
instigantes e permitem a reflexão sobre 
conteúdos do campo da matemática. 
Manipulação, observação e utilização do 
raciocínio lógico permeiam todas as 
atividades realizadas pelo grupo. Importante 
destacar que o Espaço InterCiências e os 
membros do grupo PET Conexão de 
Saberes – Licenciaturas em Física e 
Matemática - são responsáveis por um 
interessante trabalho de divulgação 
científica na região de Itajubá-MG.  
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RESUMO 

 
Para este trabalho, temos interesse em 

analisar as atividades realizadas pelo grupo 
PET/Conexão de Saberes – Licenciaturas 
em Física e Matemática, em especial as 
atividades que se referem à área de Física e 
como estas contribuem para a formação dos 
licenciandos e para a comunidade. Dentre 
essas atividades, destacamos que a maioria 
delas se dá no entorno do que entendemos 
por divulgação científica e ensino de Física. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Ambientes como Museus e Centros de 

Ciências desenvolvem um papel  importante 
no que se refere a divulgação científica, 
podendo encantar e motivar a população 
para as questões referentes ao aprendizado e 
conhecimento sobre ciência e tecnologia. 
Esses espaços têm por objetivos preservar, 
conservar e expor equipamentos 
tecnológicos do passado. Além disso, 
entende-se que estes ambientes educativos 
também devem promover o ensino de 
conteúdos científicos e tecnológicos, se 
aproximando como campo de práticas 
educativas que possui um diferencial em 
relação ao ambiente forma de ensino. [1]  

O Espaço InterCiências, se caracteriza 
como um centro de Ciências, localizado no 
Campus da Universidade Federal de Itajubá 
– UNIFEI. Este ambiente conta com 

atividades educativas do campo da Física e 
da Matemática voltados para professores e 
alunos da educação básica e o público em 
geral da cidade de Itajubá e região. O 
objetivo é o de popularizar a ciência e 
promover a divulgação científica de forma 
lúdica e prazerosa. Possuindo diversos 
experimentos em exposições, que despertam 
a curiosidade sobre as áreas das Ciências. 

Importante destacar que museus e centros 
de ciências possuem papel relevante na 
sociedade, tanto no que se refere a 
educação, quanto a divulgação científica. Os 
objetos pertencentes a esses locais além de 
despertar fascínio e interesse são fontes de 
informação científica. Além disso, estas 
instituições podem levar o público a melhor 
compreender a história do local e da ciência 
envolta nos objetos museológicos. Destaca-
se também a importância dessas instituições 
como espaços de ensino, desempenhando 
um papel de estimular e motivar os 
visitantes ao que se refere a ciência, e 
tornando esse ambiente um local de 
aprendizagem a partir da própria vivência 
do visitante. [2] 

Para receber os visitantes, o Espaço 
InterCiências tem uma equipe de 
mediadores que auxiliam os visitantes nos 
experimentos, instigando, tirando dúvidas e 
os auxiliando durante as atividades. Essa 
equipe é composta por alunos dos cursos de 
Licenciaturas em Física e Matemática que 
fazem parte do projeto PET/Conexão de 
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Saberes – Licenciaturas em Física e 
Matemática. Importante destacar que a 
formação destes alunos para atuar nesse 
ambiente é feita através de leitura e 
discussões de textos e artigos científicos que 
tratam das vertentes que envolvem este tipo 
de ambiente. Neste trabalho em especial, 
será exposto apenas o desenvolvimento dos 
projetos que se referem à Física. 

 
2. OBJETIVOS 

Visando o entendimento dos eixos e 
objetivos norteadores deste trabalho, temos 
por objetivo: 

x Analisar e descrever as atividades 
realizadas pelo grupo PET, no que se 
refere em especial a área de Física. 

 
3. METODOLOGIA E AÇÕES 
 
No sentido de disseminar o 

conhecimento científico e alicerçados pelo 
que se entende por educação não formal, 
membros do grupo PET e professores da 
UNIFEI, realizam atividades no Espaço 
InterCiências e/ou nas praças públicas das 
cidades e escolas públicas da região. As 
atividades podem ser descritas como se 
segue abaixo: 

1. CinePET: Sessão de filmes 
organizada pelos membros do grupo 
PET que conta com participação de 
professores para discussão das obras. 

2. Física na Escola: Apresentação de 
experimentos interativos de Física, 
do acervo do Espaço InterCiências, 
nas escolas públicas da região. 

3. Laboratório Remoto de Física: 
Ainda em construção, mas já conta 
com um experimento pronto, 
consiste em experimentos de física 
automatizados que poderão ser 
operados remotamente. 

4. Show da Física: Durantes as visitas 
ao Espaço InterCiências, são 

demonstrados experimentos que 
fogem do senso comum, e ao final, 
há uma discussão com os visitantes. 

5. Visitas Articuladas: São visitas 
planejadas entre os mediadores do 
Espaço InterCiências e os 
professores da Educação Básica, no 
sentido de promover uma 
aprendizagem mais significativas em 
ambientes de Educação não formal. 

6. Visitas aos Laboratórios Didáticos 
da UNIFEI: Planejadas juntamente 
com as visitas articuladas os 
professores da Educação Básica 
trazem seus alunos para conhecer e 
realizar atividades experimentais nos 
laboratórios didáticos de física da 
universidade tem por objetivo 
aproximar as aulas teóricas vistas em 
sala com a prática. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Desde a criação do grupo PET/Conexão 

de Saberes – Licenciaturas em Física e 
Matemática e do Espaço InterCiências, os 
projetos citados vem sendo desenvolvidos e 
contribuindo não somente para a população 
itajubense e região, mas também para a 
formação dos alunos licenciandos e a 
comunidade acadêmica da Universidade 
Federal de Itajubá – UNIFEI.  

O Espaço InterCiências já recebeu mais 
de 5500 visitas de várias escolas das cidades 
de Itajubá e região. Além disso, vale 
destacar as visitas articuladas, no qual os 
professores têm a oportunidade de 
relacionar o conteúdo da sala de aula com os 
conceitos vistos nesse ambiente de educação 
não-formal, promovendo dessa maneira uma 
articulação entre museu e escola e uma 
aprendizagem mais significativa nesse tipo 
de espaço.  Ainda podemos acrescentar as 
visitas aos laboratórios didáticos da 
UNIFEI, que são planejadas juntamente as 
visitas articuladas ao InterCiências, este 
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projeto tem sido realizado e tem mostrado 
resultados bastante interessantes, visto que 
cada vez mais professores têm tido interesse 
em trazer seus alunos para conhecer os 
laboratórios. Os alunos da educação básica, 
têm a oportunidade de realizar experiências 
de física voltadas para o conteúdo da sala de 
aula e o professor pode levar as medidas 
feitas pelos alunos e as trabalhar em sala, 
fazendo uma boa associação entre teoria e 
prática e contribuindo para uma boa 
formação destes alunos. 

Durante as visitas ao InterCiências, são 
oferecidas aos visitantes o que chamamos de 
“Show da Física”. Trata-se de experimentos 
em geral simples e construídos pelos 
próprios integrantes do grupo PET, 
abordados no mini auditório do Espaço 
InterCiências, de maneira bem lúdica e 
instigante, que ao nosso entender contribui 
para que os alunos desenvolvam um maior 
interesse por conteúdos de Física e também 
contribui para a formação dos licenciandos 
ao permitir que estes tenham que 
desenvolver tal atividade. 

A comunidade acadêmica da UNIFEI 
marca presença em dias do evento CinePET, 
que contribui para uma formação cultural, 
visto que entendemos que um ambiente 
universitário também deve permitir e 
promover ambientes no qual seus alunos e 
toda a comunidade acadêmica possam 
argumentar e refletir sobre temas diversos.  

O Física na escola, permite um outro tipo 
de aproximação entre os conteúdos de Física 
de maneira mais prática e os alunos da 
educação básica, no qual ao invés de a 
escola ir até o centro de ciências, nós 
mediadores e professores da UNIFEI, 
levamos alguns dos experimentos do acervo 
do InterCiências até a escola. Esse projeto 
se torna interessante por ter uma abordagem 
diferente e contribuir também de maneira 
colaborativa tanto para a escola quanto para 
o Centro de Ciências. 

O Laboratório Remoto de Física, ainda 
está em construção, mas já possui um 
experimento automatizado. Esse projeto 

envolve vários alunos do grupo PET e 
contribui para a formação destes e também 
poderá contribuir para o ensino de Física, 
principalmente no que se refere a Educação 
a Distância.  Além disso, um dos objetivos 
desse projeto também é contribuir para a 
educação básica, visto que a escola em geral 
não tem recursos para ter laboratórios em 
espaço físico, poderá ter acesso aos 
experimentos remotos e trabalha-los com 
seus alunos. 

Todos esses projetos, além de oferecer 
uma opção de conhecimento científico e 
entretenimento à população, contribuem 
para a formação de professores em ciências 
exatas dentro de uma perspectiva diferente e 
apontada como uma ótima forma de ensino-
aprendizagem, a educação não formal. 
 

5. CONCLUSÃO 

Em suma, o grupo PET Licenciaturas em 
Física e Matemática aborda os principais 
pilares do Programa de Educação Tutorial, 
que são Ensino, Pesquisa e Extensão, além 
de contribuir para uma formação cultural 
realizando essas atividades em conjunto, de 
forma que não só os alunos do grupo 
participam dos projetos, mas também todos 
os professores envolvidos com o grupo e a 
comunidade em geral. Podemos afirmar que 
todos esses projetos têm sido um diferencial 
para Itajubá e região, no qual um grande 
número de pessoas envolve-se com esses 
projetos, despertando o interesse deles pela 
Física, tendo como uma das principais 
vertentes envolvidas nos projetos, buscarem 
a formação de um cidadão crítico e atuante 
na sociedade. 
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RESUMO

Contadores  de  História  é  um  curso
oferecido  pelo  PET Matemática  em forma
de  oficinas  onde  são  trabalhadas  a
desinibição e a descontração, bem como a
leitura e  a expressão facial  e corporal  dos
alunos para apresentações em público. 

Voltado  aos  petianos  e  às  comunidades
acadêmica  e  externa,  o  intuito  é  que cada
participante, ao final do curso, seja capaz de
subir ao palco e contar uma história.

 

1. INTRODUÇÃO

A  oficina  dos  contadores  é  um  curso
oferecido  pelo  grupo  “Faz  de  Conto”
(fundado pelo PET Matemática da Unesp de
Rio Claro em parceria com o Grupo Gwaia
em 1997). Este é o mais antigo projeto do
PET Matemática, ainda em vigor. O curso é
ministrado,  em  geral,  duas  vezes  ao  ano
pelos próprios petianos que já são formados
como Contadores de História.

Este curso tem duração de cerca de três
meses e é baseado em encontros semanais
para  a  realização  das  oficinas.  Foi
desenvolvido  para  atingir  a  comunidade
acadêmica,  os  próprios  petianos
interessados  e  também  a  comunidade
externa à IES.

 
2. OBJETIVOS

Fazer  com que os futuros contadores de
história  consigam subir  ao  palco  e  contar

algum conto em uma formatura previamente
combinada.

3. METODOLOGIA

A oficina dos contadores é um curso no
qual se trabalha a leitura,  expressão facial,
corporal,  desinibição  e  apresentação  em
público.  Trabalhamos com uma apostila,  a
qual  contém  alguns  textos  sobre  o
surgimento do ato de contar histórias, assim
como  algumas  dicas  sobre  como  contar,
para quem contar e o que contar. 

Este curso está inserido na tríade Ensino,
Pesquisa e Extensão, pois os bolsistas que
ministram a oficina precisam pesquisar para
compreender  o  que  será  transmitido  no
curso, saber ensinar o conteúdo e a extensão
diz respeito à abrangência do público alvo e
também  às  apresentações  realizadas  pelo
grupo à comunidade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conseguimos, neste trabalho, diminuir a
timidez,  tratar  da  dificuldade  de  trabalhar
em grupo e fazer com que tenham uma boa
expressão  facial  e  corporal.  Assim,
concluímos a oficina com uma formatura ao
final  de  cada  semestre,  em  que  cada
participante  apresenta  a  uma  plateia,
geralmente  composta  por  alunos  já
formados,  professores  interessados  e
membros da comunidade, um conto de sua
escolha.
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5. CONCLUSÃO

Este curso tem sido realizado nos últimos
anos e tem tido resultados bem expressivos.

 Visto  que o  Câmpus  de Rio  Claro  da
Unesp possui vários cursos de licenciatura,
acreditamos  que  esta  oficina  é  muito
importante para aqueles que querem perder
a  timidez  e  precisam  enfrentar  o  público,
assim como para aqueles que se interessam
na literatura em geral e na própria contação
de histórias.

6. REFERÊNCIAS

   GRUPO MORANDUBETÁ (Oficina de
Contadores de Histórias – Apostila)

Textos:
- Proler (Vitória da Conquista 1992);
-  Adriana  Veloso,  Clêidna  Aparecida  de
Lima ,  Maria de Fátima Teixeira,  Newton
Murce (Grupo Gwaya)

450



P R A Ç A  D A  C I Ê N C I A

Marta C. Gadotti1, Willian H. M. da Silva2, Fernanda A. da Silva2,

Quédima C. de Souza2, Raul F. O. Francisco2, Raul Lima2.

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

PET Matemática – Unesp Rio Claro

Email: will_exz@hotmail.com, raul_lyma@hotmail.com.
1 Tutor PET; 2 Aluno autor

RESUMO

A Praça da Ciência é um evento similar a

uma  feira  de  ciências.  Esta  consiste  em

trazer  à  comunidade  um  fim  de  semana

inspirado pela Semana Nacional da Ciência

e  Tecnologia  que  contém  apresentações,

exposições  científicas,  curiosidades  e

atividades dos cursos da Unesp.

 

1. INTRODUÇÃO

Já dizia  o velho ditado:  “A união faz a

força”. E foi com esse espírito de união que

os grupos PET da Unesp, Câmpus  de Rio

Claro,  tomaram  a  iniciativa  de  organizar

anualmente  um evento  com a proposta  de

agregar  à  Semana  Nacional  da  Ciência  e

Tecnologia  uma  feira  repleta  de

informações interessantes sobre os aspectos

científicos dos cursos da universidade.

 

2. OBJETIVOS

Explorar a pluralidade de nosso Câmpus

em prol da comunidade em geral, integrar os

grupos PET da Unesp Rio Claro e instigar a

curiosidade  de  pessoas  interessadas  nos

cursos  da  graduação  e/ou  atividades

expostas no evento.

3. METODOLOGIA

São  realizadas  periodicamente  reuniões

com  representantes  de  cada  grupo  PET  e

nelas  são  divididas  todas  as  tarefas

necessárias para a realização do evento, são

discutidos  os  passos  seguintes  da

organização  e  relatados  os  resultados

conforme são alcançados.

Ao nos aproximarmos da data do evento

(o  qual  em  2015  foi  realizado  em  17  de

outubro), as reuniões tornam-se semanais e

no  dia  evento,  todos  os  grupos  PET

contribuem  física  e  intelectualmente  para

que  o  evento  aconteça  do  melhor  jeito

possível.

O evento é sediado em praça pública e é

gratuito para que este seja de fácil acesso a

qualquer pessoa interessada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este ano, a atividade foi promovida pelos

grupos  PET  Matemática,  PET Geologia  e

PET Biologia.

Escolas públicas,  particulares  e técnicas

da cidade foram convidadas como visitantes

do  evento  e/ou  como  expositores  de

trabalhos  desenvolvidos  pelos  alunos  na

forma  de  painéis,  maquetes  e/ou  outros.

Além disso, os representantes dos cursos da

Unesp  Rio  Claro  foram  convidados  a

apresentar a universidade à comunidade rio-

clarense  através  de  stands que  exibiam  a

essência de cada um destes cursos.

No  stand da  Matemática  foram

apresentados  materiais  manipulativos  e

diversas  curiosidades,  como  mágica  com

cartas,  tangram,  sólidos  de  revolução com

giroscópio,  torre  de  Hanói,  mágica  para

descobrir  a  data  de  aniversário  de

espectadores,  mágica  das  algemas  de

barbante,  entre  outros,  além  de  trabalhos

científicos em forma de painel.
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Temos  motivos  para  acreditar  que  o

evento  obteve  sucesso  e  que  nossos

objetivos  foram  alcançados,  por  conta  de

todo o desempenho e dedicação das pessoas

envolvidas na organização e pela satisfação

do público presente que tirou suas dúvidas,

realizou os experimentos e atividades.

5. CONCLUSÃO

Concluímos que a Praça da Ciência é um

evento  muito  pertinente  à  comunidade

acadêmica  da  Unesp  e  à  comunidade

externa,  porque  este  traz  visibilidade  aos

cursos  e  aos  trabalhos  realizados  pelos

alunos  da  graduação  e  escolas  da  região.

Também é muito  importante  mantermos  a

tradição de realizar a atividade anualmente

para que esta visibilidade nunca se perca.
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RESUMO 
 

   Neste trabalho apresentamos o relato de 
uma atividade, denominada “Clube da 
Matemática”, que integra o ensino, a 
pesquisa e a extensão e cujo público alvo é 
formado de alunos selecionados do ensino 
fundamental. Os integrantes do PET 
Matemática atuam na orientação dos alunos 
membros do Clube no desenvolvimento de 
atividades desafiadoras na área de 
matemática.  

 
INTRODUÇÃO 

 
   Um dos objetivos do programa PET é 
promover a formação ampla e de qualidade 
dos alunos de graduação envolvidos direta 
ou indiretamente com o programa, através 
de atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Um caminho importante para a 
promoção de tal formação é a atuação do 
grupo PET na educação básica por meio de 
atividades envolvendo alunos e professores 
dos ensinos fundamental e médio.  
   Com base nisso, o grupo PET Matemática 
do IBILCE- Instituto de Biociências, letras 
e Ciências Exatas da UNESP de São José do 
Rio Preto fundou, em 2013, o “Clube da 
Matemática” que tem como membros 
alunos do CEDET – Centro de 
Desenvolvimento do Potencial e Talento. O 
CEDET é um centro mantido pela 
Secretaria Municipal de Educação, 
destinado a prestar atendimento às crianças 
da rede escolar que demonstram capacidade 
e desempenho notavelmente acima da 
média do seu grupo comparável.  

   O PET, através desse Clube, atua como 
incentivador desse grupo de alunos, 
auxiliando-os no desenvolvimento de suas 
potencialidades. Os alunos do PET orientam 
as atividades propostas em reuniões 
presenciais com os alunos, semanalmente, 
no Laboratório Didático de Matemática do 
IBILCE –UNESP. 
   Inicialmente nosso Clube de Matemática 
era vinculado à OBMEP - Olimpíada de 
Matemática das Escolas Públicas. Em 2013 
e 2014 as atividades desenvolvidas eram as 
propostas no blog dos clubes de matemática 
da OBMEP (ver [1]).  
    Em 2015, o clube cresceu, com um 
número maior de membros, e passou a 
desenvolver outras atividades na área de 
Matemática, além das propostas pela 
OBMEP. 
 

OBJETIVOS 

   Esse trabalho tem por objetivo divulgar 
para outros grupos PET os resultados da 
atividade “Clube da Matemática” 
desenvolvida pelo PET Matemática do 
IBILCE-UNESP.  
   Os objetivos gerais de nosso Clube são os 
mesmos dos Clubes de Matemática da 
OBMEP, ou seja: 

x Disseminar o estudo da Matemática;  
x Incentivar o desenvolvimento 

intelectual dos participantes 
promovendo debates, pesquisas e, 
sobretudo, desafiando-os a análises 
críticas de resultados obtidos por 
eles mesmos e por outros;  
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x Desmistificar ideias preconcebidas 
relativas à Matemática.  

   O objetivo específico do Clube da 
Matemática do IBILCE-UNESP  é  facilitar 
aos alunos do CEDET o desenvolvimento 
de competências, habilidades e 
potencialidades na área de Matemática.  
 

METODOLOGIA 
 

   No Clube da Matemática do IBILCE, 
seguindo a metodologia dos clubes da 
OBMEP, é possível desenvolver, pesquisar 
e criar atividades matemáticas de forma 
ampla e divertida, indo além do trio clássico 
livro, caderno e lápis. Nesses espaços para 
estudar matemática, os alunos poderão 
participar de gincanas, discussão sobre 
filmes, resolução de problemas e jogos. 
Algumas das atividades dos Clubes da 
Matemática serão desenvolvidas, no blog da 
OBMEP ([1]).  Outras atividades serão 
propostas pelo PET de acordo com as 
necessidades dos membros do Clube.  
   Os integrantes do PET trabalham na 
orientação dos alunos participantes no 
desenvolvimento das atividades propostas. 
As reuniões do Clube são semanais, com 2 
horas de duração e ocorrem no Laboratório 
Didático de Matemática do IBILCE-
UNESP.  
   Para o desenvolvimento das atividades os 
integrantes do PET têm que realizar 
pesquisa sobre jogos que podem ser usados 
no ensino da matemática ([2]), aplicações 
da matemática no cotidiano ([5]), 
controvérsias sobre certos temas dentro da 
matemática ([6],[7]) e sobre resolução de 
problemas matemáticos ([3],[4]). Essa 
pesquisa é realizada nas referências citadas 
e também sites da internet especializados 
em problemas e desafios de matemática 
([1],[7]).  
   Para a realização das atividades os 
integrantes do grupo terão que transmitir 
seus conhecimentos aos alunos, usar a 
didática e materiais pedagógicos e, portanto 
essas atividades também se caracterizam 
como ensino.  

    Nas reuniões os integrantes do grupo PET 
selecionam problemas e atividades e 
discutem com os alunos do Clube da 
Matemática possíveis abordagens para 
solução. Além disso, discutem com os 
alunos temas de matemática que 
proporcionam melhor conhecimento para 
desenvolverem  técnicas  e habilidades para 
a resolução de determinados exercícios. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

    Acreditamos que essa atividade contribui 
para a melhoria da formação matemática de 
estudantes interessados oriundos de escolas 
publicas e podemos perceber que os alunos 
que participam do “Clube de Matemática” 
são muito interessados, a maioria com 
grande talento matemático. Além disso, a 
atividade proporciona aos alunos um 
aprofundamento em temas da matemática, e 
por sua vez, desenvolvimento de 
habilidades e técnicas para a resolução de 
problemas, além de promover o contato 
com a universidade em diferentes ambientes 
de estudo.  
   Para o grupo PET a atividade também 
proporciona um grande aprendizado, pois os 
integrantes do grupo precisam estudar e 
pesquisar problemas e técnicas de resolução 
de problemas para apresentar aos alunos do 
clube nas reuniões semanais. Como o 
público alvo são alunos talentosos das 
escolas públicas, isso se constituiu em uma 
atividade desafiadora para os integrantes do 
PET. De fato, muitas vezes o contato com 
alunos do ensino básico é algo desafiador 
que nos causa algumas dificuldades, pois o 
uso de materiais didáticos e o modo de 
transmitir o conteúdo matemático, de forma 
que esses alunos sejam atingidos, devem ser 
motivadores e muito bem preparados.  
 

CONCLUSÃO 
 

   De acordo com os objetivos e a filosofia 
do programa PET, a atividade “Clube da 
Matemática” tem contribuído para estimular 
o espírito crítico, bem como a atuação 
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profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior e para a 
consolidação e difusão da educação tutorial 
como prática de formação na graduação.  
   Observamos que essa a atividade tem sido 
avaliada positivamente pelos alunos e 
professores do CEDET e pelos integrantes 
do PET nas reuniões administrativas do 
grupo. 
   Outro parâmetro que mostra o sucesso de 
nosso Clube é o aumento de membros a 
cada ano. Iniciamos em 2013 com 10 alunos 
e em 2015 tivemos 15 alunos participantes. 
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RESUMO 

 
O projeto busca incentivar o aluno do 

ensino médio de escolas públicas a 
prosseguir com seus estudos. Seu 
diferencial é mostrar que não existe uma 
única trajetória de vida, e que cabe a cada 
um realizar suas escolhas, observando suas 
capacidades e restrições, e considerando o 
conceito de "felicidade". 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, a vasta maioria dos alunos de 

educação básica, aproximadamente 87% 
[1], estuda em escolas públicas. As 
precárias condições educacionais, 
financeiras e sociais privam grande parte 
dos jovens das infinitas possibilidades de 
futuro após a conclusão do Ensino Médio. 
Muitos desses estudantes têm que auxiliar a 
renda familiar trabalhando em turno 
alternado ao do ensino (frequentemente não 
colocado como prioridade). Assim, os 
estudos e principalmente a motivação se 
esvaem num cenário adverso, colocando de 
lado a busca pelo sonho grande, seja ele 
qual for. 

É dentro desse contexto que o Fala Sério 
acredita poder intervir. Por meio da 
orientação e do compartilhamento de 
experiências, o projeto visa à motivação e à 
inspiração desses jovens em relação ao seu 
futuro. Os membros acreditam que a 
convicção pessoal sempre será o 
compromisso último e maior. 

O projeto é uma iniciativa em prol da 

inclusão pela educação na Escola 
Politécnica – marcada por mais de 120 anos 
de tradição em ações afirmativas –. Assim 
como demais projetos semelhantes na 
universidade, o Fala Sério tem como alvo o 
aluno de baixa renda vindo da rede pública 
de ensino e objetiva motivar e inspirar esse 
jovem a desenvolver o seu potencial, 
mostrando a importância da educação na 
construção de seu futuro. O principal 
alicerce, que o diferencia da maioria das 
iniciativas semelhantes, é apresentar aos 
alunos que não existe uma única trajetória 
retilínea pautada no seguimento estudo – 
escola – trabalho. A importância da 
felicidade na vida rege o futuro de cada um 
e suas decisões ao longo de sua trajetória. 
Com essa ideia em vista, os membros do 
projeto escolhem anualmente uma escola 
pública, municipal ou estadual, na periferia 
da cidade de São Paulo para trabalharem 
com seus alunos. Junto a ela, praticam um 
conjunto de atividades para promover a sua 
missão. As ações praticadas nas escolas são 
especificamente elaboradas para atender a 
necessidade de cada uma delas. De modo 
que cada aproximação esteja adaptada ao 
perfil do aluno e do ambiente em que os 
membros estão trabalhando. Entre as 
atividades mais corriqueiramente 
praticadas, podem-se citar apresentação de 
palestras informativas e de motivação; 
rodas de conversa com atividades de 
reflexão e autoconhecimento; 
acompanhamento dos estudantes e 
incentivo à escola promover atividades 
extracurriculares. 
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2. OBJETIVOS 

O grupo pretende ajudar jovens 
estudantes da rede pública de ensino a 
definir o que querem para o seu futuro: eles 
não devem necessariamente seguir a 
trajetória retilínea do ingresso no ensino 
superior, no ensino técnico, ou numa 
determinada profissão, almejando o 
seguimento estudo – escola – trabalho. O 
Fala Sério acredita poder auxiliá-los a 
serem aquilo que eles realmente querem ser. 
Nesse caso, inspirar e motivar todos esses 
jovens é fundamental, para que assim eles 
tenham coragem e esperança de fazer aquilo 
que almejam, quaisquer que sejam as 
circunstâncias. 

 
3. METODOLOGIA 

 
As atividades do grupo podem ser 

agrupadas em: 

• Debate entre os próprios alunos, 
com intervenções pontuais da equipe. Os 
temas debatidos são dois e tem horizonte 
amplo: felicidade e futuro; 

• Atividade lúdica, agora sem a 
interação com os demais companheiros, na 
qual os estudantes devem pensar e 
visualizar qual é sua situação presente, 
seguido então pela imaginação de como eles 
gostariam que fosse o futuro deles. 

• Coffee Break: Terminada as 
atividades anteriores, os alunos são 
liberados. Há, então, a possibilidade de 
participar do Coffee Break, em que serão 
servidos comidas e bebidas em um 
ambiente mais descontraído. O objetivo é 
que, durante conversas mais informais, os 
alunos possam ficar à vontade para 
perguntar ou conversar sobre algum outro 
assunto que queiram ou achem necessário. 

As atividades visam a atuar com até duas 
turmas, cada uma tendo cerca de 35 alunos. 
As duas primeiras atividades ocorrem no 
interior de uma sala que comporte 
confortavelmente a quantidade total de 

estudantes (cerca de 70). Os alunos deverão 
ser levados até esse ambiente, que será 
previamente preparado para apresentação. 
Tal preparação corresponde à configuração 
dos assentos nas posições pré-determinadas 
(explicadas no próximo parágrafo), a 
iniciação dos aparelhos de multimídia 
(retroprojetor) e arranjo do material 
necessário para atividade lúdica 
(basicamente papel e caneta). 

Para primeira atividade, as cadeiras serão 
posicionadas em dois grupos, formando 
duas rodas de conversa distintas. Ao 
chegarem à sala, os estudantes serão 
diretamente direcionados às rodas de 
conversa. Uma vez que todos estejam 
acomodados, a apresentação se inicia com a 
explicação do porquê da apresentação, 
quem é o grupo, e o que será feito. Espera-
se que essa introdução dure cerca de poucos 
minutos, a qual será acompanhada da 
primeira atividade. Será dado para uma roda 
de conversa o tema “Futuro” e para outra o 
tema “Felicidade”. Após dez minutos, esses 
temas serão trocados entre as rodas, 
havendo novamente mais dez minutos para 
o debate. 

Os debates que ocorrerão entre os alunos 
de cada roda terão a mediação de três 
integrantes do Fala Sério. Esses integrantes 
irão tornar o tema mais palpável através de 
perguntas breves: “O que é felicidade para 
você?”; “Hoje, o que te faz feliz? E 
amanhã?”; “O que você espera pro seu 
futuro?”; “O que seus pais querem para o 
seu futuro?”; “Quais pessoas vocês 
consideram como pessoas de sucesso?” . 
Além disso, os três supervisores atuam 
como mediadores: impedindo que ocorra 
qualquer comentário jocoso acerca de 
qualquer opinião proferida, dar chance de 
voz para todos, bem como enriquecer o 
debate se necessário. 

Terminada a primeira atividade, as 
cadeiras serão rearranjadas de modo a 
garantir espaço e privacidade para que se 
inicie a segunda atividade. Para ela, será 
distribuído folhas almaço e canetas. É dado, 
então, a seguinte tarefa: do lado direito da 
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folha, escrever como eles se veem daqui a 
cinco anos, e do lado esquerdo, como se 
veem atualmente. Será dado um tempo de 
alguns minutos para que isso seja 
plenamente feito. Por fim, será pedido que 
no meio da folha seja posto todos os 
obstáculos que eles imaginam encontrar 
entre o presente e o futuro. 

Ao término dessa atividade lúdica, os 
alunos serão liberados para um Coffee 
Break, dentro de um ambiente com maior 
descontração, de modo que seja possível 
aproximar-se deles e ter uma conversa 
ainda mais informal: algo debatido foi 
interessante? Se sim, o que? Há alguma 
curiosidade? O que eles acharam da 
apresentação? 

 
4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
O Fala Sério evoluiu de uma sequência 

de projetos sociais envolvendo alunos da 
rede pública de ensino do PET – Mecânica. 
Durante alguns anos, a missão dos projetos 
era estimular esses alunos a ingressarem no 
ensino superior, de preferência público. Em 
sua atual forma, remanejada durante o 
início do segundo semestre do ano de 2015, 
o grupo teve a oportunidade de atuar em 
apenas uma instituição: a Escola Estadual 
Engenheiro Argeo Pinto Dias, localizada no 
bairro Jardim Marilda, Zona Sul de São 
Paulo. 

Até a data da redação desse texto, foi 
feita essa primeira atividade com a escola, 
assim como descrito no tópico anterior, 
Metodologia. A atuação ocorreu conforme o 
planejado e com poucas surpresas. As 
figuras 1 e 2 mostram momentos dessa 
atividade. Foram feitos os trabalhos com 
duas turmas do terceiro ano do Ensino 
Médio, totalizando 78 alunos estudantes 
participantes. Dessa forma, foram tomados 
formulários com as aspirações de cada um 
deles, com informações sobre o que querem 
para o futuro e quais os seus sonhos 
profissionais. 

 

 
Fig. 1. Integrantes durante a apresentação. 

 
A partir dos dados tomados em forma de 

formulários, os integrantes do projeto 
criaram um material de apoio personalizado 
para cada um dos alunos. Nesse material, 
continham orientações sobre como o aluno 
poderia alcançar o seu sonho; informações 
detalhadas sobre cursos e faculdades, dos 
quais haviam mostrado interesse; e 
quaisquer outras indicações úteis para 
alcançar o futuro que o aluno havia 
descrito. 

 

 
Fig. 2. Explicação da atividade. 

 
Seguindo a sua proposta, o grupo 

retornará em uma semana à escola para 
fazer uma segunda interação com os alunos, 
entregando para um deles o material de 
apoio personalizado. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Apesar de o Fala Sério atuar junto a 

alunos provenientes da rede pública de 
ensino como diversos outros projetos 
sociais, ele tem proposta original: motivá-
los e inspirá-los a desenvolverem o seu 
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potencial, mostrando eles a importância da 
educação na construção de seu futuro. 

Ainda recente em sua atual 
reformulação, o projeto já tem definidos 
missão, valores e responsabilidade, que 
todos seus integrantes devem respeitar e 
cumprir junto aos trabalhos com as escolas. 

Em sua primeira aproximação, junto à 
Escola Estadual Engenheiro Argeo Pinto 
Dias, localizada no bairro Jardim Marilda, 
Zona Sul de São Paulo, o grupo conseguiu 
atuar junto a quase 80 alunos. 
Posteriormente, foram criados materiais 
individuais que além de informar e orientar 
de forma direcionada, mostram aos alunos a 
preocupação dos integrantes do projeto para 
com eles. 

Ademais, deve ser ressaltado que o PET-
Mecânica já havia efetuado uma visita 
anterior a essa Escola (em sua antiga 
formulação de missão e valores), incluindo 
uma apresentação e conversas com alunos e 
professores. 
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RESUMO 
 
Em função da necessidade de divulgar 

melhor a internacionalização da graduação, 
está em desenvolvimento uma base de 
dados, disponibilizada por meio de uma 
plataforma online, que auxilie estudantes 
interessados em realizar intercâmbios 
acadêmicos internacionais a buscar 
informações sobre as faculdades e países 
que possuem convênio com a Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo (USP) é reconhecida pela sua 
extensa gama de relações internacionais, 
defendendo a internacionalização dos 
cursos de graduação e pós-graduação como 
oportunidades de desenvolvimento pessoal 
dos estudantes, assim como o aumento de 
sua competitividade no mercado de 
trabalho. Com mais de 900 alunos em 
intercâmbio no exterior [1], a grande 
diversidade de opções nos processos de 
internacionalização da Escola Politécnica 
torna, por ora, difícil a busca por 
informações específicas relacionadas a tais 
intercâmbios.  

A ideia do Poli Mundi surgiu como 
projeto do processo seletivo do grupo PET-
Mecânica no segundo semestre de 2015, 
advindo da necessidade de uma plataforma 
de informações a respeito dos processos de 
internacionalização da Escola Politécnica 
para os alunos da graduação. O site nasce 
como um espaço de compartilhamento de 
dados e depoimentos, visando, de maneira 
simples e informal, a facilitar o acesso dos 
alunos politécnicos às informações 

referentes aos diferentes tipos de 
intercâmbio. 

 
2. OBJETIVOS 

 
O Poli Mundi, como o projeto de um 

site, tem o objetivo de reunir informações 
sobre as diversas Universidades do exterior 
conveniadas com a Escola Politécnica, além 
disponibilizar depoimentos e perfis 
acadêmicos dos estudantes que vivenciaram 
a experiência do intercâmbio em três 
diferentes modalidades: Duplo Diploma, 
Aproveitamento de Estudos e Ciência Sem 
Fronteiras. A dinâmica dos depoimentos 
visa à acessibilidade de informações a 
respeito dos mais diferentes aspectos da 
vida no exterior, tanto no seu viés 
acadêmico, quanto no social (referente à 
qualidade de vida). 

 
3. METODOLOGIA 

 
Durante o desenvolvimento do projeto, 

foram estudadas todas as faculdades que 
possuem convênio com a Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo com o intuito 
de reunir informações básicas, porém 
fundamentais, que todo candidato à 
intercâmbio procura saber durante sua 
escolha. Paralelamente a essa pesquisa, 
intercambistas foram contatados com 
objetivo de coletar opiniões pessoais a 
respeito da vida no exterior. 

Após organizadas as informações 
obtidas, estas foram colocadas em uma 
plataforma online, mostrada na fig. 1, com 
o objetivo de torná-las pública para 
qualquer estudante que estivesse 
interessado em realizar um intercâmbio 
acadêmico.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O projeto Poli Mundi foi utilizado 

também para selecionar novos membros 
para o grupo PET-Mecânica. Ele serviu 
como critério para aprovação dos membros 
no grupo e para a concessão de bolsas. 

Além disso, os depoimentos (exemplo na 
fig. 2) colhidos durante a fase de entrevistas 
trouxeram muitos insumos para futuras 
pesquisas de politécnicos que aspiram a 
realizar algum intercâmbio mas ainda não 
sabem para qual faculdade ou cidade 
desejam ir. A maioria dos depoimentos 
cobre todos os pontos que o grupo desejava

abordar com a pesquisa, que seriam 
aspectos das vidas acadêmica e social, além 
de trazer o custo de vida nas cidades.  

De maneira geral, os entrevistados 
dependiam de bolsas de estudos para se 
manterem, sejam elas do governo brasileiro 
ou do governo do país em que estão. Dado 
o cenário econômico mundial atual, com a 
diminuição do número de bolsas 
disponibilizadas, espera-se que menos 
pessoas consigam fazer um intercâmbio 
devido a restrições financeiras. 

Até a redação desse texto, o site ainda 
não havia sido publicado. No entanto, 
diversos alunos que tomaram conhecimento 

 

 

 
Fig. 1. Página do Poli Mundi [2]. 

 
 

Um outro grupo de extensão da Poli, o 
iPoli – responsável pela coordenação de 
informações relacionadas ao intercâmbio na 
faculdade – também demonstrou interesse 
no projeto e há discussões acerca de eles 

assumirem a manutenção desse trabalho. A 
ideia é que o site consiga receber 
depoimentos de alunos da Poli que estão em 
intercâmbio regularmente, mantendo-se 
constantemente atualizado. 
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Fig. 2. Depoimento de aluno no exterior [2]. 

 
 
 

5. CONCLUSÃO 
 
Mesmo sendo um projeto de entrevistas 

para colher e divulgar informações para 
alunos, o Poli Mundi se destaca de projetos 
similares existentes na USP por trazer um 
aglomerado de diferentes tipos de 
informações (acadêmicas, sociais, 
financeiras) em um só lugar. A ideia é 
tornar mais fácil a escolha do aluno para 
onde deseja fazer intercâmbio. 

O projeto também serviu para aproximar 
os novos integrantes do PET entre si e dos 
veteranos. Também possibilitou que os 
novos membros se alinhassem à 
metodologia de trabalho do PET, sendo 
ferramenta importante para que futuros 
trabalhos sejam realizados mais facilmente. 
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RESUMO 
 
Estudos confirmam que o câncer de 

mama é uma neoplasia comum em cadelas e 
gatas. Por ser dependente de hormônios, a 
ovariohisterectomia é um fator de redução 
de sua ocorrência, sendo necessária a 
conscientização dos tutores quanto à sua 
importância. O presente trabalho tem como 
objetivo realizar estudo epidemiológico e 
conscientizar a população de Seropédica, RJ 
por meio de  material  didático informativo. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
    O câncer de mama é neoplasia 

comum em cadelas e gatas (DALECK, 
2009; COSTA, 2010). Queiroga e Lopes 
(2002) observaram em seu estudo que o 
câncer de mama correspondeu a 52% dos 
tumores de cadelas, sendo 50% deles com 
características de malignidade. Esta 
neoplasia é menos frequente em gatas que 
em cadelas, mas quando ocorre nesta 
espécie, costuma ser maligno (NELSON E 
COUTO, 2006; TOGNI et al., 2013).  

A alta incidência pode estar 
relacionada com o aumento da longevidade 
dos animais de companhia, bem como com 
a evolução do conhecimento e de 
tecnologias aplicadas à Medicina 
Veterinária. Se, por um lado, esta mudança 
apresenta-se positiva, com o aumento da 
qualidade de serviço em saúde dos animais, 
por outro há o aumento da incidência de 
doenças crônicas, como as neoplasias 

(RICHARDS et al., 2001). 
De acordo com os dados divulgados pe-

lo Instituto Nacional de Câncer – INCA 
(2014), o câncer de mama é o segundo tipo 
mais frequente nos humanos, sendo o mais 
comum em mulheres. No Brasil, sua taxa de 
letalidade é elevada, possivelmente em fun-
ção do diagnóstico tardio. Em mulheres 
acima de 35 anos, sua incidência cresce 
rápida e progressivamente. Exceto pelas 
condições desencadeadas pelo tabagismo, o 
câncer de mama em mulheres se assemelha 
com o de cadelas e de gatas, possibilitando 
sua utilização como modelo de estudo 
(MARTINS; FERREIRA, 2003).  

Quanto à idade dos animais 
acometidos, também há semelhanças entre 
estas espécies. Lana e colaboradores (2007) 
descreveram que a ocorrência de tumores 
aumenta com a progressão da idade e Costa 
(2010) relatou idade média de 10 anos em 
cadelas e gatas acometidas por câncer de 
mama em seu estudo.   

A neoplasia mamária é dependente de 
hormônios, sendo a ovariohisterectomia um 
importante fator de redução de sua 
ocorrência. Há também a ocorrência de 
fatores predisponentes, como o uso de 
drogas contraceptivas, dietas com altos 
teores de proteínas e baixos em gordura 
(WITHROW, 2002) e obesidade (De 
NARDI, 2002). 

O diagnóstico de neoplasia mamária é 
composto pela anamnese, na qual é 
observada a presença de fatores 
predisponentes, histórico reprodutivo, 
presença de massa mamária e aumento de 
volume dos linfonodos regionais (LANA et 
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al., 2007), mas a realização de análise cito e 
ou histopatológica é essencial para o 
diagnóstico, pois neoplasias de diferentes 
origens podem acometer o tecido mamário, 
o que resulta em diferentes protocolos 
terapêuticos (FELICIANO et al., 2012).  
Por isto, é importante abordar 
individualmente os casos de neoplasias, 
realizando o estadiamento por meio do 
sistema TNM, como usado em humanos. 
Nele são avaliados: extensão do tumor 
primário (T), metástase em linfonodos 
regionais (N) e metástases à distância (M) 
(YANG et.al, 2001), possível por meio de 
métodos de diagnóstico por imagem, como 
radiografia de tórax e ultrassonografia de 
abdome.  

 Devido à alta incidência de câncer de 
mama observou-se a importância de 
orientar a população quanto à saúde dos 
animais e realizar estudo epidemiológico da 
região próxima à Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ.  

  
 

2. OBJETIVOS 
 
9 Preparar material didático para 

conscientizar a população de Seropédica, RJ 
sobre a importância da prevenção, 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama 
em cadelas e gatas; 

9 Realizar estudo epidemiológico 
sobre o câncer de mama em cadelas e gatas 
do município de Seropédica por meio de 
questionários; 

9 Desenvolver ação interdisciplinar no 
curso de Medicina Veterinária da UFRRJ 
por meio da metodologia de 
problematização e assim contribuir para a 
melhoria no processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 

3. METODOLOGIA 
 
Foram realizadas reuniões 

interdisciplinares, coordenadas pelo Grupo 
PET – Medicina Veterinária da UFRRJ com 
intuito de promover a elaboração de folders 
informativos e questionário epidemiológico 
sobre a doença e sua morbidade. Em 
seguida, foi realizada capacitação de 
petianos para aplicação dos questionários, 
com enfoque na metodologia de abordagem 
da população, na compilação e análise dos 
dados obtidos.  

A elaboração dos folders educativos foi 
feita pelos petianos, sob orientação de 
professores das áreas de Epidemiologia, 
Clínica Médica de Pequenos Animais, 
Diagnóstico por Imagem, Oncologia e 
Obstetrícia.  

Os questionários e a educação sanitária 
foram orientados por professores de Saúde 
Pública e aplicados na população do 
município de Seropédica, RJ, durante o 
evento “Veterinária da Rural - Saúde 
Global”, organizado pelo Grupo PET - 
Medicina Veterinária e Coordenação do 
Curso de Medicina Veterinária da UFRRJ. 

A compilação dos dados foi realizada 
por meio do programa EPIDATA 3.1 
disponível gratuitamente na web 
(www.epidata.dk/download.php), que 
possibilita análise estatística de dados 
provenientes de estudos epidemiológicos.  

 
 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 
Foram elaborados folders sobre o 

câncer de mama em cadela e sobre a doença 
em gatas, contendo informações básicas de 
como reconhecer, diagnosticar, tratar e 
principalmente como evitar a doença. Outro 
folder teve como público alvo os tutores de 
animal já portador de neoplasia mamária, 
com orientação a respeito do diagnóstico e 
tratamento da doença. 

O questionário elaborado foi aplicados 
aos tutores de animais de companhia,  
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abordando temas como o conhecimento 
sobre a doença, os principais fatores de 
risco, como a condição reprodutiva dos 
animais, aplicação de contraceptivos 
injetáveis, e a ocorrência de gravidez 
psicológica (pseudociese). 

Durante o evento Saúde Global foram 
aplicados 126 questionários, sendo obtidas 
tais informações: 65,87% (82/126) dos 
entrevistados não tinham qualquer 
informação sobre a ocorrência de câncer de 
mama em cadelas e gatas, 21,43% (27/126) 
dos animais eram castrados, 12,70% 
(16/126) dos animais fazem ou já fizeram 
uso de contraceptivo injetável e 7,94% 
(10/126) dos animais já apresentaram 
gravidez psicológica. 

Com base nesses dados, observa-se que 
existe um elevado desconhecimento a 
respeito do câncer de mama em animais de 
companhia. 

Além disso, ainda é baixo o número de 
animais castrados, o que pode ser um fator 
agravante para a ocorrência da doença, bem 
como para o aparecimento de gestações 
indesejáveis. 

Quanto ao baixo número de animais 
castrados, segundo Queiroga e Lopes 
(2002), a hipótese da presença dos 
hormônios sexuais estar ligada ao 
aparecimento desse tipo de neoplasia é 
suportada pelo fato da incidência destes 
tumores aumentar de forma pronunciada 
quando a castração se efetua após o 2º cio. 
Quando as cadelas são castradas antes do 1º 
cio, o risco de desenvolverem tumores de 
mama é de 0,05%. Se a castração for 
efetuada após o 1º cio o risco é de 8%, 
aumentando para 26% se a castração for 
efetuada após o 2º cio. 

Da mesma forma, de acordo com Togni 
(2013) apenas 9,67% (20/207) dos animais 
de seu estudo mencionaram a castração das 
gatas e 23,19% (48/207) afirmaram que as 
fêmeas eram inteiras. Nos demais casos, 
67,14% (139/207), não havia informações 
suficientes para se determinar o estado 
reprodutivo das gatas. Este estudo também 
constatou que 26,08% (33/126) das gatas 

afetadas receberam fármacos contraceptivos 
previamente, sendo esta taxa maior do que a 
encontrada no presente levantamento. 

Quanto à ocorrência de pseudociese nos 
animais, os percentuais foram baixos, 
porém, por serem fatores predisponentes 
para a ocorrência de câncer de mama, deve 
ser realizada a orientação aos proprietários. 

 
 

5. CONCLUSÕES 
 

Diante dos resultados obtidos, conclui-
se que ainda há marcante carência quanto à 
informação sobre a ocorrência de câncer de 
mama em animais de companhia, seus 
fatores predisponentes e como diagnosticar 
e tratar. 

Dessa forma, o trabalho da comunidade 
acadêmica de conscientização dos tutores de 
animais sobre a doença, bem como as 
formas corretas de prevenção e tratamento 
da mesma, torna-se imprescindível. 

O Grupo PET, neste projeto, teve ainda 
a oportunidade de promover a integração 
entre os petianos e diversas áreas do 
conhecimento, desenvolvendo ações 
interdisciplinares e promovendo 
simultaneamente uma atividade de ensino, 
visto que estimula o conhecimento dos 
alunos e professores sobre o tema, de 
extensão, ao divulgar para a comunidade 
estas informações e orientações e de 
pesquisa, ao obter dados sobre os animais e 
a comunidade na qual o grupo está inserido, 
que poderá servir de diretriz para ações de 
controle da morbidade da doença.  
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RESUMO

O Projeto “Escola da Família” é
uma  atividade  de  extensão  e  ensino
realizada  pelo  PET-FMVZ,  com
objetivo  de  aproximar  os  alunos  do
ensino  médio  de  escolas  públicas  de
Botucatu  ao  ambiente  universitário  e,
também,  promover  desenvolvimento
pessoal  e  aprimoramento  nas
habilidades dos petianos. 

Palavras-chave:  Extensão,  alunos,
escola  pública,  medicina  veterinária,
zootecnia.

1. INTRODUÇÃO

Tendo  em  vista  a  segmentação
entre  sociedade  e  universidade
percebida  pelos  alunos  do  PET-FMVZ
no  decorrer  de  suas  atividades,
desenvolveu-se  o  Projeto  “Escola  da
Família”. Trata-se de uma atividade de
extensão e ensino realizada em conjunto
com  a  “Escola  Estadual  Professor
Américo  Virgínio  dos  Santos”,
localizada  em  Botucatu-SP,  durante  o
ano de 2015. 

2. OBJETIVOS

O  projeto  teve  como  objetivo
geral aproximar os alunos do 2o e 3o ano
do  ensino  médio  ao  ambiente  da

universidade e incentivá-los ao ingresso
na vida acadêmica. 

Como  objetivos  específicos,  os
petianos  procuraram  transmitir  aos
estudantes  diversos  assuntos  que  não
são  explorados  no  dia  a  dia  escolar,
sendo  estes  relacionados  a  temas  da
Medicina  Veterinária  e  Zootecnia.  

Procurou-se  com essa  atividade
conscientizá-los sobre os cuidados com
animais  de  companhia,  bem  como
mostrar  as  diferentes  áreas  que
contempla a grade curricular dos cursos
de graduação em Medicina Veterinária e
Zootecnia,  instigando  nos  alunos  a
vontade ou desejo de fazer um curso de
graduação  e  promovendo,  ainda,
ensinamentos  quanto  a  relação
humano/animal.

3. METODOLOGIA

O  Programa  Escola  da  Família
foi  criado em 2003 pela  Secretaria  de
Estado  da  Educação  e  proporciona  a
abertura de escolas da Rede Estadual de
Ensino,  aos  finais  de  semana,  com
objetivo  de  criar  uma  cultura  de  paz,
despertar  potencialidades  e  ampliar  os
horizontes  culturais  de  seus
participantes [2].

Reunindo  profissionais  da
Educação,  voluntários  e  universitários,
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o  Programa  oferece  às  comunidades
paulistas  atividades  que  possam
contribuir  para a  inclusão social  tendo
como foco o respeito à pluralidade e a
uma política de prevenção que concorra
para  uma qualidade de  vida,  cada  vez
melhor[2].

Cada  escola  organiza  as
atividades  dentro  de  4  eixos:  Esporte,
Cultura, Saúde e Trabalho [2].

Os  integrantes  do  PET-FMVZ,
com  a  presença  do  Tutor,  realizam
visitas mensais à escola aos sábados e
desenvolvem atividades com os alunos,
como apresentação de palestras, teatros,
dinâmicas,  questionários,  levantamento
de dados, bem como visitas ao Campus
da  UNESP-Botucatu,  especificamente
nas  dependências  da  Faculdade  de
Medicina  Veterinária  e  Zootecnia
(FMVZ).  Todas  as  atividades  estão
relacionadas  aos  cursos  de  Medicina
Veterinária  e  Zootecnia.  Os  seguintes
temas  foram  apresentados  aos  alunos:
Áreas de atuação do Médico Veterinário
e  do  Zootecnista;  Guarda  responsável
(posse  responsável):  o  que  é  isso?;
Bem-estar  animal;  Zoonoses;  Doenças
parasitárias  de  cães  e  gatos:
importância,  prevenção  e  controle;
Reprodução  dos  animais  domésticos  e
Animais silvestres [1] [3] [4].

Com  duas  semanas  de
antecedência,  é  feita  a  escolha  dos
alunos  que  irão  preparar  as
apresentações  naquele  mês,  além  de
decidir  quantos  e  quais  temas  serão
apresentados e se haverá dinâmicas ou
visitas à Universidade como atividades
complementares.

As  apresentações  são  feitas  no
programa  Power  Point e  passadas  no
projetor  da  escola.  Além  da
apresentação,  entregam-se  folhetos
explicativos  e  folders  sobre  os  temas
tratados. Estes materiais complementam
o  conteúdo  apresentado  e  são
elaborados pelos próprios petianos.

No final do projeto, os petianos
fazem a entrega de certificados para os

alunos que obtiveram mais de 50% de
presença nos encontros.

4. RESULTADOS E
DISCUSSÃO

O  projeto  tem  importância  no
sentido  de  promover  crescimento  na
habilidade  de  relacionamento  dos
petianos  com  pessoas  alheias  à
atmosfera universitária, como os alunos
e professores da Escola, além de prover
ensino  aos  mesmos  pela  atitude  de
preparar-se  para  apresentar  um  tema,
praticar  técnicas  de oratória  e  também
postura profissional.

Até  o  presente  momento,
verificaram-se  resultados  positivos
quanto  às  opiniões  dos  alunos,  que
declararam  gostar  e  foram  bastante
participativos,  sempre  retornando  nos
dias dos encontros. 

Verificou-se que houve melhoria
na comunicação em público (oratória),
postura,  responsabilidade  e  no
relacionamento  interpessoal  dos
petianos.

O desenvolvimento  das  pessoas
no contexto organizacional depende do
relacionamento  interpessoal,  que
consequentemente  interfere  na
motivação  dos  colaboradores,  pois  ela
funciona  como  uma  ferramenta  de
auxílio  nesse  processo,  criando
estratégias que possam atuar como força
impulsionadora  do comportamento  dos
indivíduos que a compõe [5].

As  relações  interpessoais  se
desenvolvem  em  decorrência  dos
processos de interação, que corresponde
às situações de trabalho compartilhadas
por duas ou mais pessoas, as atividades
coletivas  e  pré-determinadas  a  serem
executadas,  bem  como  interações  e
sentimentos  recomendados,  tais  como:
comunicação,  cooperação,  respeito,
amizade, etc. [5].
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5. CONCLUSÃO

Pode-se  concluir  que  o  projeto
propiciou resultados positivos tanto para
os alunos da escola pública quanto aos
petianos. Desta forma, o grupo pretende
continuar  realizando  essa  atividade  de
extensão e ensino, procurando melhorar
cada vez mais a qualidade e diversidade
das  atividades  práticas,  abrangendo
novos  temas  e  alunos,  por  meio  de
parceria com outras escolas públicas de
Botucatu.

Essa  atividade  também
viabilizou uma maior integração entre a
universidade e a comunidade.
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Resumo: Uma das vertentes trabalhadas pelos grupos PET’s é a extensão e, a partir disso, os 
integrantes deste grupo do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), ministraram uma palestra no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras/MG, 
com o objetivo de divulgar para os alunos de quatro turmas do ensino médio da instituição, os 
aspectos referentes à atuação do médico veterinário. Ao final da apresentação os palestrantes 
foram questionados pelos alunos, o que permitiu avaliar de forma positiva a realização deste 
evento.   

Palavras-chave: petianos, informação, zoonoses, guarda responsável, castração. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na tentativa de realizar ações práticas de 
extensão que envolvam a comunidade de 
Lavras e região, e aproximem os petianos à 
realidade além dos muros da instituição, os 
integrantes do Programa de Educação 
Tutorial em Medicina Veterinária da 
Universidade Federal de Lavras (PET–
MV/UFLA) realizaram palestra, no 
Colégio Tiradentes de Lavras/MG, para 
quatro turmas do ensino médio, tendo 
como tema: ¨Guarda responsável, castração 
e as principais doenças que acometem os 
pequenos animais¨. 

No evento enfatizou-se a importância do 
controle de natalidade em animais de 
companhia, especialmente cães e gatos, o 
incentivo à castração destes, bem como as 
implicações epidemiologias das zoonoses e 
afecções mais importantes que abrangem 

tais espécies. Neste último tópico foram 
contemplados os principais sintomas e 
formas de profilaxia e controle destas, 
tendo em vista não somente a importância 
intrínseca do tema, mas o fato de se tratar 
de saúde pública, considerando-se a 
participação do Médico-Veterinário no 
NASF (núcleo de apoio à saúde da 
família), programa do Ministério da Saúde. 

2. OBJETIVOS 

-Proporcionar conhecimentos básicos aos 
alunos do ensino médio, relacionados à 
epidemiologia e saúde pública que 
envolvam cães e gatos, auxiliando, assim, 
na formação e consolidação de conceitos 
importantes sobre esta área de atuação do 
Médico Veterinário, e ao mesmo tempo 
auxiliá-los na escolha de uma futura 
profissão.  
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-Desenvolver atividades acadêmicas extra-
curriculares, empregando-se padrões 
elevados de profissionalismo e excelência, 
mediante participação de grupos de 
aprendizagem tutorial de natureza coletiva 
e interdisciplinar. 

-Contribuir para a política extensionista de 
diversidade na instituição de ensino 
superior, bem como de divulgação desta 
para a comunidade regional, por meio de 
ações afirmativas em defesa da equidade 
socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 

3. METODOLOGIA 

Os petianos realizaram a palestra no 
Colégio Tiradentes do município de 
Lavras/MG, a convite da própria 
instituição, para três turmas de alunos do 
segundo, e uma turma do terceiro ano do 
ensino médio. No evento foram abordados 
temas relacionados a guarda responsável, 
consequências sócio-econômicas do 
abandono de animais, além dos benefícios 
da castração de cães e gatos e as principais 
doenças que os acometem. Para tanto, foi 
utilizado material didático diverso como 
data show, cartazes, fotografias, peças 
anatômicas e vídeos, além de 
esclarecimentos inerentes ao assunto. Ao 
final das apresentações os palestrantes 
responderam a vários questionamentos dos 
discentes e professores presentes.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

São notórios e irrefutáveis os efeitos 
positivos decorrentes da referida ação. Este 
tipo de evento beneficia não somente a 
comunidade local, haja vista o efeito 
multiplicador de opiniões, característico de 
adolescentes nesta faixa etária. Estes, por 
apresentarem maior facilidade para 
mudanças de pensamento e hábitos 
indesejáveis, tornam-se imprescindíveis 
para se obter a conscientização e mudança 
de atitudes, também dos demais integrantes 

da família na qual estão inseridos. 
Ademais, ao se conscientizar pelo menos 
parte da população, problemas 
relacionados ao tema abordado tendem a 
diminuir significativamente, pois é de 
domínio público que a proliferação de 
animais errantes se dá em proporções 
geométricas, sendo este um problema não 
somente do município de Lavras.  

5. CONCLUSÃO 

A atividade foi avaliada de forma 
extremamente positiva e proveitosa por 
todo o grupo participante, o que pode ser 
comprovado pelo interesse demonstrado 
pelos alunos da instituição envolvida. Pela 
importância e abrangência da atividade, a 
direção do Colégio Tiradentes solicitou aos 
petianos que dêem continuidade ao projeto 
nos próximos anos, com possibilidade, 
inclusive, de que seja estendida a outras 
turmas e/ou séries do ensino médio. Sob a 
perspectiva dos idealizadores, promover 
ações sociais como a aqui descrita é um 
dos princípios fundamentais do PET, o 
qual visa formar, além de exímios técnicos 
em suas respectivas áreas de atuação, 
pessoas diferenciadas, quer seja pela sua 
preparação intelectual, quanto pela sua 
formação holística. Tais características 
resultarão em profissionais 
multidisciplinares, de caráter íntegro e 
ilibado, que além de excelentes Médicos-
Veterinários serão, também, cidadãos 
exemplares e formadores de opinião. 
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Resumo: O projeto tem como objetivo estreitar as relações entre a comunidade acadêmica da 
UFLA e a sociedade de Lavras, propiciando o intercâmbio de experiências e o acesso a 
relevantes informações aos cidadãos. No último domingo de cada mês, os membros do PET-
MV comparecem à praça Dr. Augusto Silva, para realização de atividades como distribuição 
de materiais de apoio à população, contendo informações sobre o tema abordado e 
comunicação com o público através de materiais expositivos. Os petianos desenvolvem 
habilidades relativas à síntese de ideias, abordagem ao público, e competências relacionadas 
ao trabalho em equipe. Dessa forma, o projeto auxilia na promoção do espírito de filantropia e 
solidariedade nos petianos, sendo este um dos princípios fundamentais do Programa de 
Educação Tutorial. 

Palavras-chave: Comunicação, petianos, sociedade, interação, médico veterinário. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 O projeto “Pet na Praça”, 
desenvolvido e implementado pelos 
integrantes do Programa de Educação 
Tutorial em Medicina Veterinária (PET-
MV) da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), visa estreitar o relacionamento 
entre os discentes e servidores do curso de 
Medicina Veterinária e a comunidade 
lavrense, por meio da apresentação de 
temas relacionados à Medicina Veterinária, 
mas que sejam também de interesse da 
sociedade. Para isto, no último domingo de 
cada mês os petianos comparecem à Praça 
Dr. Augusto Silva (Lavras-MG) e 
divulgam informações sobre um assunto da 
área, de caráter atual e relevante, expondo 

conceitos, curiosidades e esclarecendo 
dúvidas. 

2.OBJETIVO 

Estreitar as relações entre a 
comunidade acadêmica da UFLA e a 
comunidade de Lavras e região, 
propiciando a esta última, intercâmbio de 
experiências e possibilitando-lhe acesso a 
relevantes informações, geralmente 
restritas à universidade, mas nem por isso 
menos importantes aos cidadãos. 
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3.JUSTIFICATIVA 

Esta atividade foi idealizada e 
criada pelo PET-MV, no início de 2015, a 
partir da identificação de alguns entraves 
na interação entre determinados setores ou 
departamentos da UFLA e a população do 
município de Lavras, para os quais aquela 
instituição carecia de metodologia eficaz 
para superá-los. Além disso, a necessidade 
de maior visibilidade sobre determinados 
assuntos relacionados à área da Medicina 
Veterinária foi estabelecida como uma das 
ideias centrais do projeto. 

4.METODOLOGIA 

A metodologia executada pelos 
petianos, baseia-se na abordagem ao 
público na Praça Dr. Augusto Silva. No 
local, dão-se explicações orais e 
distribuição de material ilustrativo, bem 
como, a elucidação do conteúdo através de 
equipamentos como microscópios e 
televisão.  

5.DESENVOLVIMENTO 

A primeira edição do "PET na 
praça" foi realizada no mês de abril de 
2015, na qual foram abordados os aspectos 
mais relevantes sobre “Guarda 
Responsável”. No evento deu-se enfoque 
principalmente à importância da 
responsabilidade dos proprietários perante 
seus animais de estimação, e respectivas 
implicações legais frente a possíveis 
contravenções. Várias instruções 
pertinentes ao tema foram disponibilizadas, 
tais como controle sanitário,de natalidade, 
e a importância e necessidade da castração 
como prevenção de determinadas 
enfermidades. Por fim, frisou-se a 
relevância de se propiciar bem-estar aos 
animais, além do fato de que abandoná-los 
caracteriza-se crime. 

A edição de maio teve como 
objetivo esclarecer dúvidas e conceitos 
errôneos que a população de forma geral 

tem sobre a produção animal. Denominada 
“Mitos e Verdades da Produção Animal”, 
esta edição disponibilizou ao público 
amostras de alimentos,bem como material 
ilustrativo em microscópios e vídeos, a fim 
de ilustrar uma das áreas de grande 
relevância da atuação do Médico 
Veterinário, a inspeção de produtos de 
origem animal. 

Em junho, o evento intitulado 
“Como evitar doenças transmitidas por 
alimentos” relacionou os diversos riscos 
que alimentos em deterioração, aparente ou 
não, e/ou mal manipulados oferecem à 
saúde humana. Dentre os tópicos 
abordados destacou-se as principais formas 
de contaminação do leite e carne, sobre os 
quais o profissional Médico Veterinário 
exerce influência direta, e possui extrema 
responsabilidade. 

“Zoonoses: as principais doenças 
transmitidas por pequenos animais” foi a 
edição de julho, tema de relevante 
importância devido aos sucessivos surtos 
de determinadas zoonoses que acometem 
Lavras e região, tais como leishmaniose, 
raiva, leptospirose, etc. Naquela 
oportunidade foram distribuídos folhetos 
contendo informações básicas sobre o 
ciclo, transmissão e prevenção destas e 
outras zoonoses. 

O objeto de divulgação no mês de 
agosto foi “Educação ambiental: posse e 
tráfico de animais silvestres”, pela qual a 
população demonstrou grande interesse e 
efetiva participação. Foi utilizado material 
explicativo sobre quais são os animais 
mais traficados no mundo e no Brasil; 
como os compradores contribuem para o 
tráfico internacional, e os meios pelos 
quais se podem denunciar tais práticas e 
respectivos envolvidos. Houve também a 
participação da Polícia Ambiental de 
Lavras, bem como a de um criador de aves 
de rapina, legalmente autorizado, com 
intuito de contribuir para se elucidar as 
dúvidas apresentadas pela população. 
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No mês de setembro foi abordado 
novamente o tema sobre zoonoses, agora 
porém, em grandes animais. “Zoonoses: as 
principais doenças que acometem animais 
de grande porte” constituiu a chamada para 
o evento, o qual contou com material 
explicativo sobre ciclos e sintomatologia 
de afecções como tétano, tuberculose, 
brucelose, etc. 

A edição de outubro foi em alusão à 
campanha nacional de combate ao câncer 
de mama em humanos, a qual recebeu o 
título “Outubro Rosa: câncer de mama e 
outras afecções mamárias”. Nesta foram 
transmitidos aos interessados 
esclarecimentos sobre a ocorrência da 
referida doença também em cães e gatos. 
Além dela, e considerando-se  a relevância 
na clínica médico-veterinária de afecções 
congêneres, foram abordadas outras 
enfermidades que acometem também o 
sistema mamário destas espécies, bem 
como a importância da castração para o 
combate e prevenção destas. 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório que esta atividade 
propicia franca interação entre o 
Departamento de Medicina Veterinária da 
UFLA e a comunidade de Lavras e região, 
transmitindo-lhe relevantes informações 
sobre importantes temas que lhe afeta 
diretamente, e, por isso, transformando-a 
através do conhecimento. Isso se dá não 
somente pela disponibilidade de material 
ilustrativo e de divulgação, mas em 
decorrência dos organizadores 
permanecem disponíveis para discorrer 
sobre o assunto daquela edição, bem como 
para prestar esclarecimentos e relatar 
vivências no âmbito acadêmico, 
relacionadas à temática; fornecem, 
também, orientações pertinentes ao tema, 

respeitadas as áreas de atuação do Médico 
Veterinário. Obtém-se, com a referida 
atividade, a constante divulgação do PET-
MV e suas atividades, ao mesmo tempo em 
que se estabelece a crescente oportunidade 
de novas parcerias e ideias para futuras 
edições e/ou projetos a serem 
desenvolvidos pelo grupo.  

Diante do exposto, concluímos que 
a referida atividade tem sido muito positiva 
e proveitosa para todo o Grupo PET-MV, 
uma vez que permite aos seus integrantes 
desenvolverem habilidades relativas à 
síntese de ideias, fluência na comunicação, 
abordagem ao público, e competências 
relacionadas ao trabalho em equipe. Sob a 
perspectiva dos idealizadores,o projeto tem 
incentivado o espírito de filantropia e 
solidariedade dos petianos, sendo este um 
dos princípios fundamentais do Programa 
de Educação Tutorial, o qual visa formar, 
além de exímios técnicos em suas 
respectivas áreas de atuação, pessoas 
diferenciadas, quer seja pela sua 
preparação intelectual, quanto pela sua 
formação holística. Tais características 
resultarão em profissionais de caráter 
íntegro e diferenciado, que além de 
excelentes profissionais, serão também 
cidadãos exemplares e formadores de 
opinião.  
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RESUMO 

 
O conceito de saúde global vem sendo 

discutido no âmbito da Medicina 
Veterinária. Neste contexto, o Grupo PET - 
Medicina Veterinária da UFRRJ organizou 
projeto de extensão intitulado “Veterinária 
da Rural, Saúde Global”, cujo objetivo é 
divulgar para a população de Seropédica, RJ 
e arredores informações sobre Saúde 
Pública, boas práticas no contato com os 
animais e com seus produtos. 

 
  

1. INTRODUÇÃO 
 
A Medicina Veterinária tem hoje uma 

atuação relevante na Saúde Pública, 
reconhecida pela Organização Mundial de 
Saúde, que criou um setor de Saúde Pública 
Veterinária em 1946 (WHO, 1951). No 
Brasil, a Medicina Veterinária teve suas 
diretrizes curriculares direcionadas para 
esse perfil (CNE, 2003) e foi fortalecida 
pela publicação da Portaria do Ministério da 
Saúde nº 2.488 de 21 de outubro de 2011 
que inseriu a profissão de médico 
veterinário nos Núcleos de Apoio à Saúde 
da Família (NASFs), constituídos por 
equipes multiprofissionais,  com o intuito de   
fortalecer a atenção básica à saúde. Estas 
equipes promovem o atendimento 
interdisciplinar no território abrangido pela 
Estratégia da Saúde da Família em visitas 
domiciliares, com foco prioritário nas ações 
de prevenção e promoção da saúde. Embora 
antes da publicação dessa portaria já 
houvesse a inserção de médicos 
veterinários, assistentes sociais, biólogos, 

biomédicos, entre outros como agentes de 
saúde, as ações de cada profissional ainda 
não eram bem definidas. 

 Segundo Pappaioanou (2004) todas as 
atividades do veterinário afetam a saúde 
humana, seja diretamente por meio de 
pesquisas biomédicas e trabalho em saúde 
pública ou indiretamente, através da 
promoção da saúde dos animais domésticos, 
selvagens e do ambiente.  

Com base no exposto, o grupo PET e a 
Coordenação do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ)  
institucionalizaram o projeto “Veterinária da 
Rural, Saúde Global” visando o 
desenvolvimento de atividade 
extracurricular e interdisciplinar para a 
promoção da saúde da população do 
município de Seropédica, Rio de Janeiro e 
arredores. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 
O objetivo geral deste projeto foi 

difundir para a população de Seropédica, RJ 
noções sobre boas práticas no contato com 
os animais e com seus produtos, além de 
divulgar os serviços oferecidos para a 
comunidade pelo Hospital Veterinário e os 
projetos elaborados por professores do 
Instituto de Veterinária da UFRRJ. 

Cada projeto que fez parte desta ação na 
comunidade apresentou objetivos 
específicos, como:  

� Realizar campanha de prevenção do 
câncer de mama de cadelas e gatas, 
como parte do Outubro Rosa Pet; 
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� Divulgar os cuidados na prevenção 
do Câncer de Mama em mulheres, 
como parte do Outubro Rosa em 
parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde; 

� Divulgar as ações e indicações da 
Equoterapia da UFRRJ; 

� Abordar questões ligadas ao bem 
estar e a guarda responsável de 
animais; 

� Promover ações de projetos já 
consolidados como Castração, SOS 
Animal e Docinho Solidário; 

� Divulgar informações sobre a 
circulação sanguínea e o risco de 
intoxicações;  

� Apresentar modelos anatômicos 
como métodos alternativos ao uso de 
animais para ensino e pesquisa e 
promover a conscientização do bem 
estar dos animais; 

� Difundir informações sobre 
zoonoses, como esporotricose, 
leishmaniose, raiva, entre outras e 
assim contribuir para a redução da 
incidência destas doenças; 

� Reduzir a distância entre a 
comunidade acadêmica e não 
acadêmica por meio de troca de 
informações entre as partes; 

� Realizar ação interdisciplinar que 
contribui para a formação dos 
petianos, bem como dos demais 
discentes do curso de Medicina 
Veterinária da UFRRJ. 
 

 
3. METODOLOGIA 

 
O projeto iniciou-se em agosto de 2015 

por meio da elaboração de elaboração de 
material informativo, busca por patrocínio e 
mobilização da comunidade acadêmica. Ao 
dia 24 de outubro de 2015, um sábado, foii 
realizado o evento na Praça Central de 
Seroédica, Rio de Janeiro.  

A atividade denominada “Veterinária da 
Rural, Ação Global” foi desenvolvida a 
partir da parceria entre o Grupo PET de 

Medicina Veterinária, a Coordenação do 
Curso e a Secretaria de Saúde do Município 
de Seropédica. 

Os grupos participantes montaram tendas 
na praça central do município e expuseram 
cartazes, pôsteres e peças sobre os temas 
abordados. Houve também interação com a 
comunidade, sob a forma de coleta de dados 
por meio de questionários, realização de 
jogos e distribuição de material didático e 
brindes.  

O comércio local apoiou a ação por meio 
de patrocínios que auxiliaram a viabilização 
do evento, como a distribuição de brindes, 
divulgação e elaboração de camisas para o 
evento.    

 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A atividade transcorreu tranquilamente e 

funcionou como um projeto piloto, já que há 
intenção de realizá-lo anualmente. Foram 
mobilizados 117 membros da comunidade 
acadêmica e cerca de 300 da comunidade 
não acadêmica. 

Neste ano, percebemos certa relutância 
das pessoas em se aproximar de nossas 
tendas, seja por timidez, por resistência às 
ações da Universidade ou mesmo por 
desconhecimento de qual seria o foco do 
evento. 

Em função disto, estamos planejando 
ajustes para 2016, no sentido de atrair mais 
efetivamente a comunidade local. 

Entre outras ações para atrair a 
população, há intenção de agrupar a 
vacinação antirrábica de cães e gatos ao 
evento, buscar maior envolvimento do 
comércio local para patrocínio e divulgação 
do evento e, sobretudo, ampliar a forma da 
abordagem, que neste ano foi 
prioritariamente feita por folders, cartazes e 
demonstração de peças e que em 2016 irá 
incluir também vídeos, dramatizações e 
palestras curtas, de 10 a 15 minutos. 

De acordo com Paulo Freire (1996), o 
sujeito da educação ou da criação da cultura 
de uma região não é individual, mas sim 

476



coletivo. E o projeto apresentado permitiu 
essa vivência coletiva de aplicação prática 
dos conteúdos abordados em sala de aula.  
 

 

5. CONCLUSÕES 
 

Este projeto facilitou o diálogo entre 
uma Instituição de Ensino Superior e a 
comunidade na qual está inserida, 
possibilitando melhoria da educação, da 
saúde e da qualidade de vida da população 
local.  

Foi realizada interação com os 
profissionais da saúde do município, 
reforçando a compreensão do papel do 
Médico Veterinário na promoção da saúde, 
confirmando assim como assertiva sua 
inserção no NASF e na Atenção Básica, de 
forma geral. 

Esta ação interdisciplinar permitiu o 
compartilhamento de ideias entre alunos de 
graduação, de pós-graduação (residência) e 
professores de diferentes disciplinas do 
Instituto de Veterinária, bem como de outros 
institutos, fortalecendo a construção do 
conhecimento interdisciplinar aplicado. 

Assim, conclui-se que foi atingida a 
meta de capacitação dos petianos, bem 
como dos demais partícipes do evento, de 
forma aplicada e holística, contemplando as 
diretrizes do Programa de Educação 
Tutorial, unindo a esfera do ensino, de 
extensão e gerando dados para futuras 
pesquisas.  
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como intuito 
compartilhar as experiências vividas no 
curso de reciclagem de conhecimento das 
merendeiras que trabalham no município de 
Paraguaçu – MG, desenvolvido por 
integrantes do grupo PET Nutrição. Foram 
abordados temas de suma relevância para a 
prática profissional e ainda para a melhoria 
da relação pessoal com as demais 
profissionais e com o público escolar. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) consiste em garantir condições de 
acesso a alimentos básicos, seguros e de 
qualidade, em quantidade suficiente, de 
modo permanente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais. Tem 
como base práticas alimentares saudáveis e 
sustentáveis, contribuindo para uma 
existência digna em um contexto de 
desenvolvimento integral da pessoa humana, 
respeitando a diversidade cultural, ambiental, 
econômica e social. A saúde está diretamente 
ligada às condições alimentares e ambientais 
[1] 

O quadro epidemiológico das doenças 
relacionadas à alimentação tem apontado 
para a necessidade de ações envolvendo 
outras áreas, além da saúde, representando 
desafio aos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Como expressão desse 
processo, a promoção da alimentação 
saudável proposta pela WHO (2004) envolve 
a articulação entre saúde e outros setores, 
como educação. Outra característica das 
ações de alimentação e nutrição relativas à 

SAN refere-se ao grupo populacional de 
crianças e adolescentes [2]. 

O Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) tem como principais 
objetivos: suprir parcialmente as 
necessidades nutricionais das crianças de 
nossas escolas e contribuir para a redução 
dos índices de evasão; formação de bons 
hábitos alimentares e desenvolvimento da 
economia local [3]. 

Tendo em vista os objetivos do PNAE, 
destaca-se o trabalho das merendeiras, 
profissionais envolvidas diretamente no 
preparo e distribuição da alimentação escolar. 
No entanto, o papel que desempenham na 
educação não se limita à preparação de 
alimentos e a higienização de áreas físicas. 
Elas têm sensibilidade para outras questões, 
outras dimensões da vida, possuem um 
conhecimento de ordem prática e que deveria 
ser reconhecido no processo de formação de 
comportamentos e atitudes relativos à ética e 
à convivência social [4]. 

Tendo em vista o reconhecimento do 
papel-chave desempenhado pelas 
merendeiras para o oferecimento de uma 
alimentação escolar de qualidade, com vistas 
à promoção da educação nutricional, torna-
se de fundamental importância o treinamento 
de profissionais envolvidos com a merenda 
escolar, para que possam ter consciência de 
seu papel na segurança alimentar e 
nutricional de crianças e adolescentes, que 
diariamente se alimentam nas escolas 
públicas. 
2.  
3. OBJETIVOS 

Promover reciclagem de conhecimentos 
dos profissionais envolvidos com a merenda 
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escolar da rede municipal de ensino de 
Paraguaçu (MG). 
4.  
5. METODOLOGIA 

 
Foi aplicado um questionário para o 

público envolvido com a merenda escolar, a 
fim de avaliar os conhecimentos prévios e 
obter informações que levassem à escolha 
dos temas a serem abordados. 

Após esse diagnóstico, o curso aconteceu 
nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2015, 
totalizando uma carga horária de 12 horas e 
abordando temas como Ética e Relações 
Humanas, Educação Ambiental, 
Manipulação de Alimentos e Manual de 
Boas Práticas, Aproveitamento Integral dos 
Alimentos e Elaboração de Cardápios 
Criativos para a Merenda Escolar, sendo 
esses dois últimos abordados também na 
prática, sob a forma de Oficina Dietética, no 
Laboratório de Técnica Dietética da 
Faculdade de Nutrição da UNIFAL-MG. 
Foram distribuídos materiais educativos 
elaborados pela Comissão Organizadora do 
Curso, o novo Guia Alimentar para a 
População Brasileira, o Manual operacional 
para profissionais de saúde e educação – 
Promoção da Alimentação Saudável nas 
escolas e ainda o Manual das Cantinas 
Saudáveis – Promovendo a Alimentação 
Saudável que foram fornecidos pela 
Coordenaria Geral de Alimentação e 
Nutrição do Ministério da Saúde. 

 
6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Participaram 57 funcionários (as) do 

município, sendo 55 do sexo feminino e 2 do 
sexo masculino. 

As palestras foram ministradas de forma 
dinâmica, pois houve a participação ativa das 
funcionárias, fomentando uma troca de 
experiências e conhecimentos ímpar e 
enriquecedora, entre ambas as partes 
envolvidas, tanto por parte dos palestrantes 
quanto das funcionárias, fazendo com que as 
últimas, ficassem mais atentas e interessadas 
ao assunto discutido, por estarem integradas 

ao processo educativo. À medida que a 
temática era ministrada, as funcionárias 
davam exemplos práticos sobre a realidade 
local, o que já era feito e o que poderia ser 
melhorado ou modificado. Desta maneira, 
todos demonstraram grande interesse pelos 
temas teóricos trabalhados, havendo uma 
repercussão muito positiva. 

 

 
Fig. 1 

Palestra ministrada na cidade de 
Paraguaçu-MG 

 
A atividade prática enriqueceu o curso, 

contextualizando o ensino-aprendizagem e 
oferecendo uma visão diferenciada sobre o 
aproveitamento integral, a utilização de 
sobras de alimentos e as boas práticas de 
manipulação, com preparações nutritivas e 
aplicáveis à merenda escolar. 
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Fig. 2 

Atividade desenvolvida no laboratório 
de técnica dietética na UNIFAL-MG 
 
Assim, após o término do curso, foi 

possível analisar as palestras e oficinas 
educativas que foram realizadas com as 
funcionárias envolvidas na merenda escolar, 
sendo possível colher relatos verbais, tais 
como: “esse foi o melhor curso que já fiz”, 
“compensou demais ter ficado o feriado 
fazendo este curso”, “quem não veio perdeu”. 

 
7. CONCLUSÃO 

 
Percebeu-se a importância do processo de 

aprendizagem e reciclagem de 
conhecimentos no ambiente escolar, 
principalmente envolvendo atores 
indispensáveis ao preparo da alimentação 
oferecida aos escolares e ações fundamentais 
para o controle de riscos e promoção da 
segurança alimentar e nutricional na infância 
e na adolescência. 
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Resumo 
 
Este estudo objetivou avaliar os fatores 
associados aos atendimentos nutricionais 
de idosos de um Programa Municipal da 
Terceira Idade (PMTI) de Viçosa-MG. 
Trata-se de um estudo transversal realizado 
com 49 idosos. Foi aplicado um 
questionário e realizada avaliação 
antropométrica (peso, estatura e perímetro 
da cintura). A média de idade foi 68,8 
anos. Grande parte dos idosos (67,3%) 
participaram dos atendimentos 
nutricionais, sendo que 75,7% destes o 
classificaram como muito bom. Mais da 
metade dos idosos apresentaram excesso 
de peso e circunferência da cintura em 
risco. Conclui-se que houve uma elevada 
satisfação dos idosos quanto aos 
atendimentos nutricionais, sendo 
importante ressaltar a importância destes 
para o controle da alta prevalência de 
excesso de peso encontrada neste grupo. 
 
Introdução 
 
O processo de envelhecimento provoca 
alterações fisiológicas significativas, sendo 
a consolidação de programas para a 

promoção da saúde mental e física de 
extrema importância para os idosos. A 
intervenção nutricional tem o objetivo de 
estimular a adoção de comportamentos e 
estilo de vida saudáveis por parte do 
indivíduo que está sendo aconselhado. Isto 
é possível quando há uma relação de 
construção de ajuda entre o profissional de 
saúde e o paciente, destacando-se que a 
avaliação da qualidade do atendimento 
nutricional é fundamental para o 
planejamento e melhoria deste 
(OLIVEIRA & PEREIRA, 2014; SANTOS 
et al, 2014). A manutenção do estado 
nutricional e a adoção de hábitos saudáveis 
devem ser consideradas fatores que 
interferem positivamente na qualidade de 
vida dos indivíduos (Ferreira e Rosado, 
2012). 

Objetivos 
 
Avaliar os fatores associados ao 
atendimento nutricional de idosos 
participantes de um Programa Municipal 
da Terceira Idade de Viçosa-Mg.  
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Metodologia 
 
Trata-se de um estudo transversal realizado 
em um Programa Municipal da Terceira 
Idade situado no município de Viçosa, 
MG. A amostra foi constituída por 49 
idosos de ambos os sexos, participantes das 
feiras nutricionais “Manhã Viva”. Os 
participantes responderam a um 
questionário sobre a satisfação com o 
atendimento nutricional promovido pelo 
Programa. Foi realizada avaliação 
antropométrica com aferição de peso, 
estatura e perímetro da cintura. Para a 
medida do peso, o idoso se posicionou na 
balança, descalço e trajando roupas leves. 
Foi utilizada balança digital Marte®. Para 
aferição da estatura, foi utilizado 
antropômetro Alturaexata® com o 
indivíduo de costas para o equipamento, 
descalço, com os pés juntos, em posição 
ereta, braços ao longo do corpo e olhando 
para o horizonte. O perímetro da cintura 
foi aferido sobre a cicatriz umbilical em 
ambos os sexos, com fita métrica 
milimetrada, flexível e inelástica. O 
perímetro da cintura foi classificado 
segundo os pontos de corte propostos pela 
WHO (1998). O índice de massa corporal 
(IMC) foi calculado pelo peso corporal 
(kg) dividido pela altura ao quadrado (m²). 
O estado nutricional foi classificado 
segundo o IMC de acordo com Lipschitz 
(1994). A análise estatística foi realizada 
utilizando o programa estatístico SPSS 
Statistics versão 20.0, sendo empregado o 
teste qui-quadrado. Considerou-se 
significância estatística valor de p<0,05. 
Todos os participantes foram informados 
sobre o objetivo da aplicação do 
questionário e da avaliação antropométrica 
e tiveram participação voluntária. O 
presente trabalho foi aprovado pelo Comitê 
de Ética da Universidade Federal de 
Viçosa (protocolo de n° 136/2012).  
 
Resultados e discussão 
 
A média de idade foi de 68,8 anos, sendo 
85,7% do sexo feminino. Grande parte dos 

idosos (67,3%) participaram dos 
atendimentos nutricionais, sendo que 
75,7% destes o classificaram como muito 
bom e 24,3% como bom. Não houve 
nenhum relato do atendimento nutricional 
ser considerado como ruim ou péssimo. 
Em relação ao estado nutricional, 
observou-se que 4,1% dos idosos foram 
classificados com baixo peso, 28,6% como 
eutróficos, 38,8% com sobrepeso e 28,6% 
com obesidade. Mais da metade dos idosos 
(61,4%) apresentaram circunferência da 
cintura em risco. Não houve uma 
associação estatisticamente significante 
(p=0,512) entre o estado nutricional dos 
idosos e o fato de realizar o 
acompanhamento nutricional. Foi 
observada uma associação estatística entre 
a circunferência da cintura em risco e o 
excesso de peso (p=0,048). Como 
observado no presente estudo, Ferreira e 
Rosado (2012) verificaram um predomínio 
do sexo feminino na participação de 
programas de saúde, sendo que a maioria 
dos pacientes idosos (96,9%) mostraram-se 
satisfeitos com o atendimento nutricional 
recebido. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Oliveira e Pereira (2014) 
uma vez que 21% dos idosos classificaram 
o atendimento nutricional como bom e 
79% classificaram como muito bom. De 
acordo com Santos et al. (2014), a 
avaliação da qualidade do atendimento é 
de fundamental importância para a 
melhoria destes, sendo baseada na relação 
do paciente com o profissional que o 
atende. No que concerne ao estado 
nutricional, o estudo realizado por Oliveira 
e Pereira (2014) observou que grande parte 
dos pacientes idosos (84,8%) estavam com 
excesso de peso, como encontrado no 
presente estudo (67,4%). Segundo Oliveira 
e Pereira (2014), a maioria dos indivíduos 
que procura atendimento nutricional visa a 
perda de peso e a mudança dos hábitos 
alimentares. Considerando a relação entre 
perímetro da cintura e sobrepeso, Previato 
et al. (2014) afirma que há uma associação 
entre perímetro da cintura e sobrepeso uma 
vez que 78,6% dos pacientes apresentavam 
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perímetro da cintura aumentado e excesso 
de peso, assim como observado no 
presente estudo. Previato et al. (2014) 
também ressaltam a importância deste tipo 
de avaliação, uma vez que não se pode 
utilizar o IMC isoladamente como único 
critério de diagnóstico. 
 
Conclusão  
 
O presente trabalho permite concluir um 
predomínio do sexo feminino em relação à 
participação em programas destinados à 
terceira idade, sendo observada elevada 
satisfação quanto ao atendimento 
nutricional recebido. Destaca-se a elevada 
prevalência de excesso de peso nos idosos 
do presente estudo, com associação entre 
perímetro da cintura em risco e excesso de 
peso. Portanto, verifica-se a necessidade da 
continuação de investimentos em políticas 
públicas, como os programas de 
intervenção nutricional voltados a terceira 
idade, tendo em vista a atual conjuntura de 
expansão das doenças crônicas não 
transmissíveis e a importância da melhoria 
da qualidade de vida dos pacientes 
envolvidos. 
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RESUMO 
 
Trata-se de um evento promovido pelo 

grupo PET Nutrição, com o objetivo de 
problematizar questões de relevância em 
Saúde Pública, e enriquecer o currículo de 
graduandos de diferentes cursos. Na Semana 
Mundial da Alimentação 2015, foram 
debatidos temas relacionados ao 
nascimento/parto, bem como à "melhor 
primeira nutrição" (amamentação), por meio 
de mesas-redondas, oficinas/tertúlias e cine-
debates. 

1. INTRODUÇÃO 
 
O grupo PET Nutrição tem promovido 

diversos eventos inovadores, de forma a 
qualificar a formação acadêmica e cidadã 
dos futuros nutricionistas e demais 
graduandos. As temáticas do parto e da 
amamentação, consideradas prioritárias para 
a promoção da Saúde Pública e formação de 
profissionais com ela comprometidos, foi 
enfocada de forma especial no evento 
realizado, dando continuidade e 
aprofundando outras iniciativas do grupo 
nesse sentido. 

Em relação ao parto/nascimento, o Brasil 
apresenta altíssimas taxas de cesariana, 
sendo isso considerado um problema de 
Saúde Pública. A prevalência é de 

aproximadamente 52%, sendo que o 
preconizado pela OMS é o limite de 15%,  a 
fim de reduzir as taxas de morbidade e 
mortalidade materna e neonatal. A cirurgia  
deveria ser uma intervenção utilizada 
apenas para beneficiar mulheres e crianças 
em situação de risco, porém é a conduta 
mais utilizada na hora do parto [1]. 

Já estão comprovados, entretanto, seus 
diversos malefícios à mãe e à criança, dentre 
eles o atraso no início da amamentação e a 
maior dificuldade de recuperação da 
puérpera [1].  

O parto vaginal, por outro lado, favorece 
a amamentação por diversos fatores, dentre 
eles o não uso de sedativos e o contato pele 
a pele imediatamente após o parto. Isso 
desencadeia uma série de reações que 
estimulam o nervo vago, com consequente 
liberação de ocitocina que é o principal 
hormônio responsável pela saída e ejeção do 
leite [2]. 

Já estão bem esclarecidos todos os 
benefícios da amamentação natural, que não 
atingem a criança apenas quando bebê. 
Dentre esses, pode-se citar a respiração 
correta, redução da presença de maus 
hábitos orais, patologias fonoaudiológicas e 
doenças cardiovasculares na vida adulta, 
além de adiar o surgimento de diabetes e 
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câncer por ação imunomoduladora fornecida 
pelo leite, entre outros [3]. 

 
2. OBJETIVOS 

A realização do Simpósio teve como 
principais objetivos: 
» Problematizar questões de relevância em 
Saúde Pública, por meio de mesas-redondas, 
oficinas/tertúlias e cine-debates.  
» Debater o atual panorama nacional acerca 
de dois fenômenos centrais na realidade da 
Saúde Pública: o parto e a amamentação;  
» Proporcionar aos acadêmicos petianos a 
oportunidade de envolvimento no 
planejamento, execução e avaliação de 
eventos;  
» Possibilitar o enriquecimento curricular (e 
de vida) dos acadêmicos e demais 
participantes 
 

3. METODOLOGIA 
 
As atividades que introduziram a 

temática do evento foram o Mural Interativo 
confeccionado pelo grupo e exposto no 
Pavilhão Central de Aulas durante o mês de 
setembro e a “2ª Mini-Mostra de Cinema 
Criativo-MMCC”, com a exibição de oito 
vídeo-documentários sobre o tema.  

O evento teve início no dia 19 de outubro 
de 2015, com encerramento no dia 21 de 
outubro. As estratégias metodológicas 
adotadas priorizaram uma maior reflexão 
acerca da temática, por meio de 
oficinas/tertúlias, mesas-redondas e cine-
debates. 

 O primeiro dia do simpósio contou com 
a Conferência de Abertura intitulada: “A 
causa. O ativismo. O ‘nosso’ Simpósio – 
banquete: como tudo começou e vai se 
nutrindo...”, ministrado pela socióloga, 
idealizadora e coordenadora do Materna 
Alfenas, grupo de apoio à gestação, parto, 
puerpério e amamentação, atuante há dois 
anos na cidade e mídias sociais. Duas 
enfermeiras obstetras e mestrandas em 
enfermagem na instituição ministraram 

palestras sobre a atuação dessas 
profissionais na assistência ao parto e 
humanização do nascimento. No segundo 
dia, todos os presentes se emocionaram com 
o depoimento-palestra, feito por uma 
professora doutora, farmacêutica e ativista 
da amamentação: “Ressignificando 
experiências: da ‘desne-cesárea’ ao 
engajamento no Apoio à Amamentação”. 
Nesse mesmo dia,  houve o Relato de 
experiências “Ser Nutri ao quadrado”: A 
prática desafiando a teoria, que contou com 
a presença de nutricionistas nutrizes. 
Contou-se ainda com a presença de uma 
psicóloga, que ministrou a Palestra: “E a 
Psicologia? O que nos diz sobre a 
amamentação e o desmame?”. No terceiro e 
último dia, ocorreram os “Relatos do nascer 
melhor - A teoria entrelaçando a prática”, 
com depoimentos de diferentes experiências 
de parto natural. Uma ex-aluna nutricionista 
e atual estudante de medicina, engajada na 
Liga Acadêmica de Ginecologia e 
Obstetrícia, problematizou a questão: “E o 
nutricionista, o que tem a dizer sobre ‘o 
nascer melhor e a melhor primeira 
nutrição’? 

Nos três dias de simpósio, ocorreram 
ainda as seguintes Tertúlias/Oficinas: 
“Vivenciando a Dança Circular”, que 
antecedeu a abertura do evento, 
proporcionando comunhão e equilíbrio 
corpo-mente aos participantes ; as Oficinas 
“Bem carregar bebê no pano: vínculo, 
proximidade e nutrição (sobre amarração 
de Sling) e “Preparando nossos corpos para 
o nascer melhor (yoga para gestantes), bem 
como as tertúlias (rodas de conversa) com 
discussão sobre os temas: “Relactação na 
adoção”, livro “SOS Respirador Bucal: 
uma visão clínico-funcional da 
amamentação”, “Cartilha Fique amiga 
dela”, “Documentário “Monólogos da 
Vagina” e o livro “Aprenda a nascer e a 
viver com os índios”: parto de cócoras, 
desempenho sexual e ginástica indígena”. 
Ainda houve relatos de experiências de dois 
Projetos de Extensão interdisciplinares 
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correlatos ao tema: “Minha mama, meu 
leite” e “Promovendo o Aleitamento 
materno”, valorizando a pró-atividade dos 
discentes integrantes de ambos.  

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O evento não contou com o público 

esperado, em termos quantitativos, 
entretanto, todos os presentes mostraram 
notável interesse pela temática abordada, 
sobretudo pelo estímulo à reflexão crítica, 
sobre temas que não são abordados com a 
mesma relevância e enfoque, durante a 
graduação.  

A partir das avaliações dos participantes 
do evento (“que bom! que pena... que tal?”), 
puderam ser constatados feedback’s tais 
como:  

“Que bom que fui no evento, 
enriquecedor demais. Que pena que não 
tenho um bebê pra amamentar! Haha, e 
pena de quem perdeu. Que tal? Não sei, não 
corrigiria nada, acrescentaria só mais 
tempo para ouvir mais experiências tão 
maravilhosas! Que tal se todos tomassem 
consciência da importância de respeitar o 
tempo do bebê e da riqueza que é a 
amamentação?”  

A avaliação do simpósio pela comissão 
organizadora (petianos) teve como 
principais apontamentos a importância de 
mais espaços de discussão do tema dentro 
do comunidade acadêmica, além da inserção 
na discussão de profissionais de outras áreas 
que não enfermagem e medicina, como se 
pôde observar no comentário de um dos 
petianos: “O evento foi lindo e acho que 
deveria ter mais espaços dentro do curso 
para debater esse tema, porque apesar de 
todo mundo saber que é bom, nem todo 
mundo compareceu ao evento. Gostei da 
participação de outros profissionais da 
saúde debatendo o tema, principalmente a 
psicóloga. [..].” 

 

5. CONCLUSÃO 
 
Além da importante contribuição para o 

enriquecimento curricular dos acadêmicos e 
da presença da comunidade extra- 
acadêmica, as experiências proporcionadas 
pela organização aprimoraram a formação 
profissional e pessoal dos envolvidos.  

Dessa forma, atingiu-se plenamente os 
objetivos, possibilitando pautar e 
problematizar uma questão de Saúde 
Pública - tão complexa quanto pouco 
discutida na academia - e fortalecendo o 
compromisso ético e social de futuros e 
atuais profissionais. 
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Resumo: 

É importante o equilíbrio entre o 
consumo alimentar e o gasto energético 
para manutenção do peso do atleta e seu 
desempenho. A avaliação do estado 
nutricional por meio do Índice de massa 
corporal (IMC) é aferida a partir de 
informações sobre altura e peso das 
crianças e é necessário este 
monitoramento a fim de estimar se o 
atleta está adepto a dar continuidade nos 
exercícios. Foi realizada a avaliação 
antropométrica de 60 crianças entre 5 e 
20 anos de ambos os sexos. Os 
resultados mostraram que mais de 20% 
das crianças avaliadas apresentaram 
risco de sobrepeso e obesidade. Além 
da avaliação foram desenvolvidas 
palestras sobre temas de saúde e 
nutrição. 

Introdução: 

 
A avaliação do estado nutricional é uma 
etapa fundamental no estudo da saúde 
de uma criança, verificando se o 
crescimento está se afastando do padrão 
esperado. Ela tem o objetivo de 
verificar o crescimento e as proporções 
corporais em um indivíduo ou em uma 
comunidade, visando estabelecer 
atitudes de intervenção. Assim, quanto 

mais populações e/ou indivíduos são 
avaliadas do ponto de vista nutricional, 
e quanto mais seriadas são essas 
avaliações, mais intervenções precoces 
podem ser instituídas, certamente 
melhorando a qualidade de vida da 
população de uma forma geral (DE 
MELLO, E. D. 2002).  
 
Metodologia: 
 
Os indivíduos estudados estavam 
regularmente matriculados no Projeto, 
perfazendo um total de 60 crianças e 
adolescentes, de ambos os sexos, sendo 
20 do sexo masculino e 40 do sexo 
feminino, com idade entre 5 e 20 anos.  
Para a coleta da variável peso foram 
utilizadas balanças da marca Marte, 
com capacidade máxima de 199,95 Kg 
e mínima de 1 Kg e escala em divisões 
de 50 gramas. Para a tomada de altura 
utilizou-se antropômetro da marca 
Alturexata®. As medidas foram feitas 
com as crianças e adolescentes 
descalças e trajando um mínimo de 
roupa.  
A partir das informações sobre a 
estatura, o peso, idade e o sexo, 
determinaram-se os valores de E/I 
(Estatura por idade) e IMC/I (IMC por 
idade). O estado nutricional foi avaliado 
a partir do cálculo de percentis para os 
índices E/I e IMC/I, de acordo com as 
populações de referência da OMS/2007. 
A comparação das medidas 
antropométricas foram feitas através das 
escalas de percentil e z-scores.  
 
Resultados e discussão: 
 
TABELA 1 – Distribuição percentual 
dos alunos/atletas segundo sexo 
SEXO FREQUÊNC

IA 
PERCENTU
AL 

% 
ACUM
ULADO 

MASC. 20 33,33 33,33 
FEM. 40 66,67 100,00 
TOTAL 60 100,00  

A idade média foi de 10,9 anos (DP de 
±2,84) e a mediana de 10,55 anos. 
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A Avaliação do estado 
nutricional por meio do índice de massa 
corporal (IMC) apresentou um 
percentual significativo de 
crianças/adolescentes em risco de 
sobrepeso, com sobrepeso, e obesidade 
totalizando, respectivamente, 15%, 
5,0% e 1,67% (tabela 3 e gráfico 1). Ou 
seja, mais de vinte por cento dos 
alunos/atletas avaliados foram 
classificados com peso acima do 
recomendado. Por outro lado, 5,0% 
apresentaram magreza no momento da 
avaliação. 

 
TABELA 3 – Distribuição percentual 
dos alunos/atletas segundo estado 
nutricional (IMC). 

Classificação Frequência % % 
acumulado 

eutrofia  44 73,3 73,3 
magreza  3 5,0 78,3 
riscosobrepes
o 

 9 15,0 93,3 

sobrepeso  3 5,0 98,3 
obesidade  1 1,7 100,0 
Total   60 100,0 100,0 

 

GRÁFICO 1- Índice de massa corporal 
para ambos os sexos  
 
 
Conclusão:  
 
O delineamento deste estudo permite 
observar que o perfil nutricional da 
maioria das crianças e adolescentes do 
Projeto Bolsa Esporte apresenta-se um 

padrão eutrófico. Os resultados sugerem 
que este Projeto tem impacto positivo 
sobre a vida das crianças e adolescentes 
que o frequentam. A garantia de uma 
prática de esporte, cuidados básicos de 
saúde, desenvolvimento de atividades 
educativas e de lazer, vínculo com os 
pais traz benefícios para a nutrição das 
crianças e adolescentes principalmente 
pertencentes a estratos socioeconômicos 
menos favorecidos. No caso da atenção 
nutricional, as ações que o Pet Nutrição 
desenvolveram, além da avaliação do 
estado nutricional, tais como palestras 
sobre saúde e nutrição; higiene dos 
alimentos; e perigos do uso de 
suplementos medicamentosos 
contribuíram para o processo de 
educação em saúde tão importante para 
a população alvo. 
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Introdução: 
 
Novo Cruzeiro, situado no Vale do 
Jequitinhonha ocupa uma área de 79mil 
km2, com uma população estimada em 
2014 de 31.760 habitantes, com 1.702,981 
Km2 de extensão, onde mais de dois terços 
dela vivem na zona rural, segundo dados 
do IBGE 
(http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfi
l.php?lang=&codmun=314530). Além de 
apresentar um dos piores IDH do estado e 
do país (0,571), estudos mostram as 
precárias condições de saúde e, 
particularmente, nutricionais nesta região. 
Rezende et al (2008) encontraram neste 
município, em 2008, uma prevalência de 
anemia de 12,1% sendo que 41,5% dos 
escolares anêmicos apresentavam anemia 
ferropriva. Macedo et al (2012) 
identificaram 34,4% de deficiência de iodo 
urinário entre escolares no mesmo 
município, dos quais 23,5% apresentaram 
deficiência leve, 5,9% moderada e 5% 
considerada grave. Zanin (2012), em um 
estudo de coorte, comparando os 
resultados de seus estudos sobre anemia e 
parasitoses, realizados em 2008 e 2009, em 
Novo Cruzeiro, encontrou, 
respectivamente nos anos considerados, 
uma prevalência de 35,9% e 9,8% entre os 
escolares. Verificou-se deficiência de ferro 
em 18,3% das crianças (2008) e um 
pequeno aumento na prevalência desta 

morbidade (21,8%) no ano seguinte. Foi 
encontrada, em 2008, uma prevalência de 
41,7% de infecções por parasitos ou 
comensais), sendo as mais prevalentes 
Schistosoma mansoni (8,6%), Ascaris 
lumbricoides (8,3%) e Giardia duodenalis 
(18,6%). Em 2009, ouve um aumento da 
prevalência global (50,7%) com 
predomínio de A. lumbricoides (5,7%) e G. 
duodenalis (15,4%). Em relação ao estado 
nutricional, mensurado por meio da 
antropometria, observou-se que 7,6% e 
6,1% das crianças apresentaram 
inadequação do peso-para-idade (2008; 
2009) e 17,1% e 13,5% apresentaram baixa 
estatura para idade (2008; 2009). Desta 
forma, estes dados mostram a importância 
de novos estudos nutricionais e de saúde 
no referido município. 
 
Objetivos:  
 

x Avaliar o estado nutricional de 
escolares em Novo Cruzeiro; 

x Revalidar os questionários 
socioeconômicos e de consumo 
alimentar para uso futuro; 

x Propiciar aos alunos de graduação 
do curso de Nutrição vivência em 
Saúde Coletiva, possibilitando 
aprimoramento profissional; 

x Atendimento às demandas 
nutricionais, de saúde e de 
assessoramento técnico ao 
município de Novo Cruzeiro. 

 
Metodologia:  
 
Foi realizado um estudo piloto, em 50 
escolares, no município de Novo Cruzeiro, 
MG, antecedendo a execução de uma 
pesquisa aprovada pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig) 
(http://www.fapemig.br/admin/editais/uplo
ad/2012-14%20-
%20PPSUS%20Aprovados.pdf) 
objetivando, dentre outros, a avaliação 
alimentar e nutricional de escolares no 
referido município. Para a avaliação do 

489



consumo alimentar, foi utilizado o 
Questionário Semiquantitativo de 
Frequência Alimentar (QSFA), 
instrumento modificado a partir do 
questionário utilizado no Estudo 
Multicêntrico sobre Consumo Alimentar e 
Nutricional (Galeazzi, Domene & Sichieri, 
1997). Este questionário foi modificado 
para atender as especificidades dos hábitos 
alimentares da região do Vale do 
Jequitinhonha e, desta forma, previamente 
aplicado e revalidado, durante dezoito 
meses, em um trabalho de extensão 
desenvolvido pelas Universidades Federais 
de Minas Gerais e de Ouro Preto, 
intitulado “Cabras comunitárias: 
ampliando a experiência de criação de 
cabras em três municípios do médio 
Jequitinhonha” 
(http://www.ufmg.br/proex/arquivos/Progr
amas&Projetos.pdf ). Em relação à 
antropometria, Em relação à 
antropometria, todos os Petianos foram 
treinados com o mesmo material utilizado 
em campo, ou seja, as balanças eletrônicas 
e os antropômetros portáteis. As balanças 
utilizadas têm sensibilidade de 50 gramas, 
com capacidade de até 150 Kg. As crianças 
muito pequenas ou com dificuldades foram 
pesadas no colo de um adulto, que teve o 
seu peso aferido previamente. Para a 
verificação do comprimento e altura foi 
utilizado antropômetro de madeira, com 
régua milimetrada, com medição até 2000 
mm. As crianças tiveram suas medidas 
realizadas em pé, com o mínimo de roupas. 
Para a classificação do estado nutricional 
foram utilizados o índice estatura/idade 
(E/I) e o Índice de Massa Corporal (IMC), 
segundo a curva da Organização Mundial 
de Saúde (OMS, 2007).   
 
Para a classificação do estado nutricional, 
optou-se pelo escore Z, sendo consideradas 
com nanismo nutricional as crianças que 
estão mais de dois desvios padrão abaixo 
da mediana (Barros & Victora, 1991; 
WHO, 1995).  Crianças com valores 
extremos de peso e/ou altura foram 
excluídas das análises. Para a obtenção dos 

valores de escore-z para os dados 
antropométricos foi utilizado o programa 
Anthro e Antro-plus (WHO, 2009). Para 
análise estatística foi utilizado o software 
StataSE, versão 12 (Stata Corp., College 
Station, TX, USA). 
 
Resultados e discussão:  
 
Quanto aos dados avaliados, 11% do total 
de escolares apresentaram 
sobrepeso/obesidade e 18% apresentaram 
risco para sobrepeso/obesidade mensurado 
pelo índice de massa corporal. Em relação 
à desnutrição crônica (nanismo nutricional) 
foi constatado prevalência de 12% entre os 
escolares avaliados e prevalência de risco 
de 15%, medidos pelo índice 
estatura/idade. Não houve, entretanto, 
diferença significativa entre estado 
nutricional e sexo. Em relação ao teste dos 
instrumentos e validação dos questionários, 
após realizada avaliação dos mesmos, não 
houve diferença no conteúdo do banco de 
dados após dupla digitação, significando 
que, tanto a coleta quanto a digitação dos 
dados obedeceram e atingiram os objetivos 
pretendidos. O relatório técnico foi 
entregue à Secretaria de Saúde do 
Município de Novo Cruzeiro com os 
resultados aqui apresentados para as 
providências necessárias (encaminhamento 
e tratamento dos escolares com desvios 
nutricionais). Finalmente, o trabalho 
desenvolvido atingiu o objetivo prioritário 
do projeto que é o de preparar o trabalho 
de campo que será realizado em uma 
amostra representativa da população 
escolar de Novo Cruzeiro no ano de 2016. 
 
Conclusão: 
 
A partir dos resultados, a atividade 
desenvolvida atingiu plenamente as metas  
estabelecidas para estre projeto que consta 
no planejamento de 2015 do grupo 
PET/Nutrição/UFOP, beneficiando, 
portanto, todos os envolvidos. 
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RESUMO 

Oprojeto de extensão universitária 
CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 
PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE do grupo PET ODONTOLOGIA 
da UNIFAL-MG teve o objetivo de levar 
os conhecimentos sobre saúde oral, para os 
agentes comunitários de saúde da cidade 
de Alfenas-MG. Consistiu em um curso de 
4 módulos que abrangem as temáticas de 
cárie e doença periodontal; higiene oral e 
orientação dietética; determinantes sociais 
das doenças bucais; e práticas pedagógicas 
para diferentes grupos sócio-etários. 

1 - INTRODUÇÃO 

Patologias bucais como a cárie e a 
doença periodontal constituem um 
importante problema de saúde pública no 
Brasil. De acordo com os dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal de 2010 
(BRASIL, 2012), aos doze anos, uma 
criança brasileira tem em média 2,07 
dentes cariados, perdidos ou obturados, e 
aos 65 anos, apenas 1,8% dos idosos estão 
livres da doença periodontal. 

Ainda assim, esses números 
significam uma importante melhora no 
quadro epidemiológico de saúde bucal da 
população brasileira nos últimos anos 
(BUSS e CARVALHO, 2009; BALDANI, 
2009) tendo o país saído de uma condição 

de média prevalência de cárie em 2003 
para uma condição de baixa prevalência 
em 2010 (BRASIL, 2012). Parte desses 
resultados pode ser explicada pela 
implementação da Política Nacional de 
Saúde Bucal (PNSB), que estabelece ações 
de proteção e promoção da saúde bucal 
como uma de suas diretrizes. Essas ações 
incluem o acesso ao tratamento preventivo-
curativo, na esfera pública através das 
equipes de saúde bucal da Estratégia Saúde 
da Família, que desenvolvem atividades de 
educação em saúde bucal e higiene oral 
supervisionada. 

No contexto da educação em saúde, 
as equipes de saúde bucal devem ter como 
papel central uma prática educativa voltada 
para a promoção da saúde, trabalhando 
questões que vão além da questão 
biológica, com o objetivo de estimular na 
população atendida o desenvolvimento de 
conhecimentos, atitudes e comportamentos 
favoráveis ao cuidado da saúde e a 
emancipação, tanto individualmente 
quanto coletivamente (BENSEN et al, 
2007). 

Assim, o Agente Comunitário de 
Saúde (ACS) torna-se uma figura 
importante nos programas e ações de 
educação em saúde bucal desenvolvidas na 
ESF, pela possibilidade de entrar na 
realidade das famílias, conhecer suas redes 
sociais, suas condições psicossociais e 
ambientais, principalmente através das 
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visitas domiciliares, possibilitando a 
formação de vínculos e a humanização dos 
processos pelos quais se dá a atenção à 
saúde.  

Entretanto, a despeito de sua 
importância, em relação à saúde bucal o 
agente comunitário de saúde vêm sendo 
subaproveitado, uma vez que a grande 
maioria não recebe instrução formal sobre 
saúde oral, de maneira que falta uma base 
sólida de conhecimentos que embasem 
suas ações e práticas educativas (PIRES et 
al, 2007).  

Entretanto, a falta de capacitação 
em saúde bucal implica em má qualidade 
das ações desenvolvidas. Moura et al 
(2010) analisaram as práticas de saúde 
bucal dos agentes comunitários de saúde 
no Piauí e relatam que embora quase 
metade realize ações de saúde bucal, a 
grande maioria não havia recebido 
qualquer tipo de capacitação. Esses 
resultados corroboram com os achados de 
Pires et al (2007) que pesquisaram o 
conhecimento sobre saúde bucal de agentes 
comunitários de saúde de São Paulo, e 
apontam que de todos os agentes 
pesquisados, 96,15% não tiveram qualquer 
capacitação formal em saúde bucal, e os 
que relataram alguma capacitação, a 
tiveram em empregos pregressos. 

Desta forma, esse projeto pretende 
realizar de um programa de capacitação em 
saúde bucal para agentes comunitários de 
saúde da cidade de Alfenas-MG, visando 
oferecer conhecimentos que permitam o 
desenvolvimento de atividades de 
educação, bem como melhorar a qualidade 
do atendimento domiciliar no contexto da 
saúde bucal. 

2 – OBJETIVO 
Capacitar os agentes comunitários de saúde 
da cidade de Alfenas-MG, em relação à 
saúde bucal para que, desta forma, possam 
atuar como verdadeiros promotores de 
saúde nesta área e atuarem no sentido de 
prevenir as doenças mais relevantes e 

detectar precocemente, alterações que 
merecem mais atenção por um profissional 
médico ou da Odontologia. 

 

3 - METODOLOGIA 
O público alvo deste projeto foram os 
agentes comunitários de saúde que atuam 
na Estratégia Saúde da Família na cidade 
de Alfenas-MG. Foi realizado pelo grupo 
Pet-Odontologia da Universidade Federal 
de Alfenas. Utilizando projetor, 
demonstração de técnicas de higiene bucal 
em macromodelos e confecção de apostilas 
com o conteúdo teórico proposto para 
acompanhamento. O curso foi composto 
por quatro módulos com duração de 4 
(quatro) horas cada: Módulo 1: Cárie e 
doença periodontal; Módulo 2: Higiene 
oral e orientação dietética; Módulo 3: 
Determinantes sociais das doenças bucais, 
influência de doenças sistêmicas na saúde 
bucal, impacto da saúde bucal familiar nas 
condições bucais de crianças, determinação 
de risco de cárie, considerações sobre a 
atenção à saúde oral no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família; Módulo 4: 
Práticas pedagógicas para diferentes 
grupos sócio etários, modelos pedagógicos 
para maximizar a aderência do paciente ao 
tratamento. 

4 – RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

O  projeto foi executado durante o 
segundo semestre do ano letivo de 2015, 
sendo necessário realizar o curso em duas 
tumas, devido a demanda e visando 
melhores resultados e aproveitamento dos 
participantes. Teve como foco orientar 
sobre saúde bucal e a relação com doenças 
sistêmicas. Durante a execução pode-se 
observar que muitos agentes desconhecem 
os princípios de orgranização do SUS e da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 
consequentemente de suas próprias 
delegações. Sendo assim, muitos 
demonstraram desinteresse em aprimorar 
seus conhecimentos para uma melhor 
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eficácia nas ações de prevenção na 
comunidade em que atuam. Pode-se 
observar que a minoria interessada buscou 
tirar suas dúvidas principalmente  quanto 
ao aconselhamento de grávidas e de  
idosos, a respeito da saúde oral destes e 
sobre quando indicar a procura de um 
cirurgião dentista atuante no  Posto de 
Saúde da Família (PSF). 

5 - CONCLUSÃO 

 O projeto contribuiu de forma 
significativa para cada membro do grupo 
PET quanto à experiência de ministrar um 
curso e aprimoramento de habilidades  
como: oratória, didática e organização. O 
curso foi uma possibilidade de 
esclarecimento de dúvidas dos agentes 
comunitários sobre a comunidade que 
assiste, e até mesmo algumas dúvidas 
pessoais em relação à saúde bucal e 
sistêmica. Até o momento não foi 
verificado o impacto direto na mudança de 
perspectiva quanto à praticas de prevenção 
no trabalho dos agentes comunitários. 
Porém, estima-se que o curso em si foi de 
grande valia para a comunidade, mas 
observamos a necessidade de um trabalho 
contínuo de capacitação com os agentes de 
saúde para que sempre  estejam preparados 
para atuar de forma eficaz em praticas 
preventivas, estreitando assim o elo entre o 
dentista e a comunidade.. 
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RESUMO 

Oprojeto de extensão universitária 
ODONTORIENTANDO do grupo PET 
ODONTOLOGIA da UNIFAL-MG teve o 
intuito de levar os conhecimentos 
adquiridos pelos alunos durante a 
graduação sobre saúde oral e sistêmica 
através de ações em saúde coletiva para os 
alunos da rede pública de ensino do 
município de Alfenas-MG, mudando 
assim, a percepção destes  sobre os 
conteúdos abordados pelos universitários, 
tais como: Relação de higiene e saúde; 
alimentação saudável e práticas 
desportivas;  drogas; saúde da mulher; e 
saúde do homem. 

1 - INTRODUÇÃO 

Saúde, segundo a OMS define-se 
como “estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não somente a 
ausência de enfermidade ou invalidez”. 
Consta no artigo 196 da Constituição do 
Brasil que “a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. É de 
conhecimento amplo que o acesso a 
serviços públicos de saúde não atende à 
totalidade das pessoas como é previsto por 

lei. Uma complexidade multifatorial 
influencia para talcondição, e, dentro disso, 
encontramos as populações residentes em 
municípios, distritos, bairros e até mesmo 
aldeias distantes de qualquer centro onde 
haja amparo médico às mesmas. É 
justamente nesta parcela numérica que se 
encontram aquelas populações carentes e 
isoladas, que permanecem estagnadas em 
termos de desenvolvimento. Formulado 
pelo Ministério da Saúde em 1994 como 
um programa vinculado à Fundação 
Nacional de Saúde, o Programa Saúde da 
família (PSF) incorpora as bases 
conceituais presentes na "Vigilância da 
Saúde", que incluem o planejamento e a 
programação da oferta de serviços a partir 
do enfoque epidemiológico, incluindo a 
compreensão dos múltiplos fatores de risco 
à saúde, e a possibilidade de intervenção 
sobre os mesmos com estratégias como a 
promoção da saúde. O Programa de 
Educação Tutorial (PET), do Ministério da 
Educação, constitui-se em uma modalidade 
de investimento acadêmico em cursos de 
graduação que têm sérios compromissos 
epistemológicos, pedagógicos, éticos e 
sociais. Dessa forma, unindo o princípio 
inicial do voluntarismo, às bases 
filantrópicas e filosóficas dos programas 
governamentais de saúde coletiva e 
fazendo referência também ao que se 
conhece por medicina da família, que tem 
o ideal de ver o paciente não apenas como 
um exemplo de organismo afetado por uma 
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doença, mas situado no seu contexto de 
relacionamento social, humano e 
econômico, o grupo PET – Odontologia da 
Universidade Federal de Alfenas - Unifal-
MG propõe o seguinte projeto com o 
objetivo principal de levar conhecimento, 
instruções e atenção sobre saúde oral e 
sistêmica para estudantes de escolas 
públicas, buscando despertar nos 
adolescentes a importância da prevenção 
de doenças e também tem por finalidade 
aproximar o acadêmico de odontologia 
com a realidade social da comunidade na 
cidade de Alfenas-MG. 

 

2 – OBJETIVO 
Levar informações sobre a saúde 

bucal e sistêmica recebidas na graduação, 
aos alunos das escolas públicas do 
município de Alfenas/MG. O projeto leva a 
prevenção como missão principal 
ensinando medidas preventivas e de auto-
cuidado.  

 

3 - METODOLOGIA 
 As ações do grupo encontram-se 

dentro da tríade universitária, unindo o 
ensino, nos momentos das palestras 
educativas, a extensão pela parte prática do 
projeto e pela ação em si fora do campus e 
a pesquisa feita pelo levantamento de 
dados epidemiológicos. O projeto tem 
embasamento teórico nos programas de 
saúde pública do Governo Federal como o 
Programa Saúde da Família e o Projeto 
Rondon, com recursos do próprio PET e 
utilzando-se de projetores de multimidia e 
de macromodelos, da própria 
Universidade, para melhor assimilação do 
conteúdo. 

 

4 – RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

O  projeto foi executado durante o 
ano letivo de 2015  e teve como foco 

orientar sobre saúde bucal e sistêmica , o 
que beneficia diretamente ao sistema de 
saúde e a sociedade, pois uma vez que os 
adolescentes saibam se prevenir de 
doenças desde a cárie à AIDS, modificam 
a percepção sobre saúde que possuem. Há 
um impacto no estado de saúde em que as 
pessoas buscavam a ajuda Médica ou 
Odontológica, passando a procurar por 
prevenção ou tratamentos iniciais. Não foi 
aplicado nenhum método para avaliação do 
impacto do projeto até o momento, porém 
já nota-se uma apreciação tanto por parte 
dos alunos, quanto por parte dos 
educadores, o que sugere que houve  
resultados positivos. 

5 - CONCLUSÃO 

 O projeto ofereceu aos voluntários a 
oportunidade de conhecerem a realidade 
dentro das escolas públicas e 
desenvolverem  sentimentos de cidadania e 
de solidariedade, que auxiliam na 
formação de profissionais da saúde mais 
humanizados, que se comprometam em 
fazer sua parte na sociedade, contribuindo 
assim para uma saúde mais igualitária e 
mais justa que atenda as classes 
marginalizadas. 
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RESUMO 
 
A consciência socioambiental tem sido 
enfatizada nas instituições de ensino 
superior, apesar da forma ainda incipiente 
diante que aflige a sociedade. Assim, a 
educação e a promoção de mudança de 
atitudes e padrões culturais por meio de 
atividades complementares, foram 
abraçadas pelos grupos PET em parceria 
efetiva com o projeto USP recicla como 
ponto de partida para uma ação mais ampla.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O programa USP Recicla é um 
programa da Universidade de São Paulo 
que tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento de uma nova mentalidade 
ambiental, colocando em discussão certos 
hábitos que implicam no desperdício de 
recursos naturais e a contínua degradação 
da qualidade do meio. As atividades 
desenvolvidas são orientadas por uma 
abordagem humanista em educação, tendo 
como princípio que as pessoas têm grande 
potencial para auto-realização e mudança. 

Apesar das propostas desta comissão, 
a dificuldade de maior participação da 
comunidade se configurava como uma 
desafio. Desta forma, a parceria com os 
grupos PET do campus de Bauru tornou-se 
uma estratégia de ação. A partir deste 
trabalho, esta população se tornaria 

também agente multiplicador na sociedade, 
ampliando o alcance da população. 

Um estudo prévio realizado por esta 
comissão trouxe os dados concretos da 
geração de lixo, apresentando o cenário 
real com os desafios a serem enfrentados. 
Baseado no conceito RRR (reduzir, 
reutilizar e reciclar), uma campanha 
envolveu diferentes atividades ao longo de 
meses. Nesse contexto, a atividade de 
extensão, intitulada Cine PET já 
desenvolvida pelos grupos PET 
Odontologia e Fonoaudiologia, da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 
Universidade de São Paulo, traz uma 
discussão social e pessoal baseada em 
filmes temáticos buscando contribuir para 
o aprofundamento da cultura, lazer e 
formação pessoal dos participantes. Para 
isto, são convidados profissionais 
pertinentes ao tema escolhido os quais 
moderam as discussões tornando-as 
práticas e muito proveitosas.  

Dessa forma, a integração de 
atividades sucessivas e contínuas 
reforçariam a ação de forma consistente. 
Promoções foram desenvolvidas ao longo 
de meses para enfatizar a rotina dos 
hábitos na conquista do perfil do cidadão 
para um mundo dotado de hábitos simples 
e positivos do ponto de vista da 
sustentabilidade. A partir desta dinâmica, 
esperamos que a comunidade interna 
também aja como agente multiplicador na 
sociedade, não apenas em palavras, mas 
principalmente pelas atitudes incorporadas. 
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Com esta etapa reforçada, dar-se-á a 
sequencia de trabalhos junto a comunidade 
de forma direcionada para alcances 
concretos e não de ações isoladas. 
 

2. OBJETIVOS 
 

O objetivo desse trabalho é mostrar a 
interação entre o projeto USP Recicla e as 
ações já desenvolvidas pelos grupos PET e 
seu resultado sobre a adesão da 
comunidade interna em um primeiro 
momento, especialmente os alunos de 
graduação para promoção de mudança de 
atitudes. 
 

3. METODOLOGIA 
 

Este projeto envolveu atividades de 
ensino e extensão após uma pesquisa de 
levantamento realizado no campus. Em um 
primeiro momento, foram promovidas 
diversas reuniões sob a coordenação da 
representante docente da comunidade local 
do USP Recicla, A.C.M., contando com a 
participação da Engenheira S.B.J.S. da 
Superintendência do Espaço Físico da USP 
– Divisão do Escritório Regional – Bauru, 
as tutoras dos grupos PET e a servidora da 
sessão de apoio discente do campus. Com 
o cenário explorado e os recursos 
disponíveis, uma programação foi 
construída para que por meio de ações 
distintas e complementares ao longo de 
meses, os alunos dos grupos PET 
pudessem organizar, desenvolver e 
divulgar a participação da comunidade 
interna, em especial, os alunos de 
graduação.  

Inicialmente, uma palestra foi 
proferida pela engenheira, trazendo dados 
atuais da geração de lixo no campus, 
associado às características do lixo 
biológico gerado, considerando a natureza 
dos cursos da saúde do Campus de Bauru 
apresentarem esta particularidade. 
Também foi enfatizada a geração de lixo 
produzida pelos moradores do Campus. 
Este levantamento foi relacionado à 
produção de lixo da cidade de Bauru e as 

dificuldades do descarte. Ainda nesta 
ocasião, os grupos PET promoveram uma 
feira de troca de livros, revistas, CDs, para 
estimular a reutilização de materiais e 
assim reduzir material inutilizado ou a 
produção de lixo. 

Na sequência, a atividade do Cine 
PET foi organizada pelos grupos PET 
Odontologia e Fonoaudiologia em 
conjunto e o evento foi aberto para toda a 
comunidade acadêmica. O filme 
apresentado foi o documentário “Home, 
nosso planeta, nossa casa” o qual retrata a 
vida no planeta e fatos prejudiciais aos 
ecossistemas. Após sua apresentação, foi 
realizada uma discussão sobre o tema com 
um professor convidado, sendo anunciado 
para o público presente a realização da 
competição de coleta de pilhas, baterias e 
óleo. Uma pilha valeria 1 ponto, uma 
bateria valeria 2 pontos, bateria de celular 
valeria 3 pontos, e cada litro de óleo 
valeria 10 pontos os quais deveriam ser 
entregues na sala do PET para recebimento 
por parte dos bolsistas que fariam a 
contabilização do material recebido 
durante todo o mês de junho. Depois, 
seriam somados os pontos e a turma que 
tivesse maior pontuação seria premiada. O 
material seria, por fim, encaminhado aos 
locais corretos de descarte com o apoio da 
comissão local do USP Recicla. Em junho, 
foi realizada uma campanha de 
conscientização por meio de distribuição 
de produto gerado por compostagem no 
campus e de sacolinha de lixo para 
automóvel. As ações foram desenvolvidas 
nos diversos momentos e de formas 
distintas. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A ambientalização nas instituições 
de ensino superior no Brasil é um questão 
relevante ainda incipiente, embora várias 
ações já tenham sido desenvolvidas de 
forma valorosa [1]. Reconhecer 
inicialmente o cenário local para promover 
ações dirigidas se torna essencial. Neste 
sentido, a palestra trouxe dados que eram 
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desconhecidos pela grande maioria da 
comunidade interna, alertando a todos para 
que a atitude seja incorporada para a 
mudança de hábitos e redução na geração 
de lixo. A prática da reutilização também 
foi bastante enfatizada [2]. No CinePET, o 
tema ampliou os problemas criados pelo 
mau uso dos recursos ambientais. Na 
discussão do tema, um paralelo foi traçado 
entre o panorama local e mundial, mais 
uma vez permitindo troca de experiências e 
conscientização. Estes dois momentos 
geraram um aprendizado de forma ativa. 

Na promoção da gincana, terminado 
o período de arrecadação, foram 
contabilizados os materiais recebidos na 
gincana inter-classes, sendo atribuído uma 
pontuação para cada tipo de material e 
quantidade. O resultado final da gincana 
teve como vencedor o 3º ano da Graduação 
de Odontologia, com 472 pontos, seguido 
pelo 4º ano da Graduação de Odontologia, 
com 426 pontos, em terceiro lugar o 2º ano 
da Graduação de Odontologia com 47 
pontos e em quarto lugar o 2º ano de 
Graduação da Fonoaudiologia com 15 
pontos. As turmas do 1º ano de ambos os 
cursos, 3º e 4º ano de fonoaudiologia e 
ambas as pós-graduações não marcaram 
nenhum ponto. Apesar de alguns grupos 
não terem expressado participação, o 
trabalho deve ser contínuo, pois já houve 
uma crescente na demanda participativa se 
comparado ao primeiro ano.  

Na comemoração ao dia mundial do 
meio ambiente, os alunos do PET puderam 
distribuir o material de compostagem e 
muitos puderam notar o trabalho interno e 
a preocupação em reaproveitar material 
gerado no próprio campus.  

Ressalta-se também que nas demais 
atividades ao longo do ano, promovidos 
pelo grupo, o incentivo ao uso de caneca 
permanente é realizado para reduzir o uso 
de copos plásticos descartáveis, 
incorporando a atitude nos participantes. 

Como planejamento de atividades de 
continuidade, será aplicado um 
questionário na comunidade para que 
conheçamos os hábitos das pessoas que 

contribuem negativamente ao ambiente, 
possibilitando direcionar os trabalhos que 
os grupos possam efetuar para melhorar a 
qualidade ambiental de nossa comunidade 
e estender à sociedade, como trabalho 
contínuo e direcionado. Os alunos do PET 
tornaram-se agentes essenciais nestas 
atividades. Como adicional, uma 
integrante voluntária do grupo foi 
selecionada para integrar a comissão local 
do USP recicla como representante 
discente, o que demonstra a parceria de 
forma positiva.  

Partindo de uma fase de 
conscientização, a proposta deste projeto 
será desenvolvida a longo prazo, inserindo 
a cada ano, atividades que reforcem as 
atitudes positivas e que possam promover 
ações nas diferentes frentes que envolvem 
ensino, pesquisa e extensão. Após um 
levantamento dos principais problemas 
relacionados aos hábitos e cuidados com o 
descarte de lixos produzidos internamente, 
obteve-se um panorama concreto da 
realidade desta comunidade. A partir deste 
cenário, ações mais consistentes e 
regulares foram desenvolvidas no sentido 
de promover mudança de atitudes. Em 
conjunto com palestras elucidativas e 
campanhas, estas ações contribuíram para 
o exercício da cidadania da comunidade 
interna. A interação promovida com a 
comunidade envolveu atividades 
preexistentes, otimizando estratégias, 
custos e resultados. 
 

5. CONCLUSÃO 
 

Concluímos que a interação entre as 
atividades pré-existentes do PET, 
sobretudo de extensão, pode ser associada 
às atividades do USP Recicla para 
promover uma maior conscientização da 
comunidade interna. A ação conjunta 
trouxe conscientização à graduação sobre a 
importância de colaborar para um 
ambiente saudável e aumentando sua 
adesão às atividades propostas pelo 
programa USP Recicla. Estas ações 
conjuntas ao longo de meses também 
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possibilitou uma visibilidade positiva do 
programa na amplitude de suas ações, 
possibilitando que atividades de extensão 
possam servir como uma forma 
pedagógica ativa de ensinar. A partir 
destas ações, pretende-se também que os 
alunos sejam agentes multiplicadores dos 
novos hábitos em seus círculos de 
convivência, ampliando o benefício destas 
ações.  
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PET- Pedagogia 

 
RESUMO 

 
O Programa de Educação Tutorial 

vem ao longo dos anos se mostrado como 
muito importante na formação acadêmica e 
pessoal do graduando. O programa tem 
como objetivo a participação do petiano 
em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Desse modo é possível ele  
desenvolver habilidades importante para 
sua formação tais como: coletividade, 
criatividade, organização, pontualidade 
entre outras. Este trabalho apresenta relatos 
de experiência de ex-petianos que 
participaram do Pet Pedagogia UFOP, e 
aponta as contribuições na formação que 
estes tiveram em sua trajetória pessoal, 
acadêmica e profissional. 

 
 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho faz uma  

analise  das contribuições do Programa de 
Educação Tutorial na vida de ex – petianos 
licenciados no curso de Pedagogia da 
Universidade Federal de Ouro Preto. O 
programa proporciona aos seus integrantes 
um complemento a sua formação, dando 
oportunidades de vivenciar inúmeras 
experiências com a realização de 
atividades extracurriculares que não estão 
presentes na grade curricular do curso. 

No âmbito institucional, o PET 
desempenha um papel importantíssimo na 
formação do discente, visto que os propicia 
uma formação acadêmica diferenciada, 
desenvolvendo então atividades que aliam 
ao ensino, pesquisa e extensão, garantindo 
aos estudantes uma melhoria na formação 

acadêmica de bolsistas e voluntários, 
contribuindo qualitativamente para a 
elevação da qualidade de sua formação 
profissional e na sua qualificação.   
Através da participação e do envolvimento 
com as atividades que integram ensino, 
pesquisa e extensão, o grupo pode 
amplificar seus conhecimentos para toda a 
comunidade acadêmica e geral, atuando de 
forma coletiva. 

Deste modo visto que o PET 
promove uma formação ampla e 
diferenciada, contribuindo significa mente 
para a formação acadêmica foi feito um 
levantamento dos depoimentos com ex-
petianos, onde através de questionário 
submetemo-los há algumas perguntas no 
objetivo de analisar o impacto que o Pet 
teve em sua formação acadêmica: 
Solicitamos que fizessem um relato de 
como foi a sua experiência e trajetória no 
grupo PET pedagogia na Universidade 
Federal de Ouro Preto e que descrevessem 
o que PET Pedagogia lhe proporcionou 
durante o período que estava cursando a 
graduação? E que nos contasse o fazem 
hoje e qual a contribuição oferecida pelo 
PET/Pedagogia/UFOP para sua a sua 
atuação profissional.     

 
 

OBJETIVO 
 
Este trabalho teve como objetivo, 

identificar de forma exploratória a partir de 
depoimentos de ex-petianos as 
contribuições do PET na sua trajetória 
pessoal, acadêmica e profissional. 
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METODOLOGIA 
Essa pesquisa se desenvolveu numa 

abordagem qualitativa de caráter 
exploratório recorreu a depoimentos 
escritos por ex-participantes do grupo 
Pet/Pedagogia da UFOP. Foi escolhida 
como estratégia de coleta de dados, o envio 
por e-mail de um questionário composto 
por três questões gerais de acordo com o 
objetivo da pesquisa. O mesmo foi 
elaborado pelo atual grupo PET Pedagogia, 
que é composto por 12 petianas e uma 
tutora. Nesse questionário foi solicitado 
que o ex petiano relatassem a experiência e 
trajetória no PET/Pedagogia /UFOP, o que 
essa participação contribuiu durante a 
universidade assim como para a vida  
profissional. Nestes relatos cada um dos ex 
petianos puderam expor como foi à 
trajetória no PET e o que acrescentou em 
suas vidas, das extensões que participaram 
e a troca de experiência dentro do grupo. 
Responderam o questionário um total de 
07 ex-petianos. Após a recolha dos 
questionários foi realizada uma análise das 
respostas enviadas, que será apresentada a 
seguir  

 
RESULTADOS E DISCUSSÂO 

 
A partir da análise dos relatos de 

ex-petianos é notável perceber o 
diferencial que o PET traz a vida de seus 
integrantes. Apoiado no tripé de ensino, 
pesquisa e extensão o PET Pedagogia 
propiciou para seus alunos um 
aperfeiçoamento da vida acadêmica. A 
inserção do discente em atividades de  
ensino, pesquisa e extensão possibilitou 
uma formação qualitativa com 
experiências que nortearam e contribuiram 
para autonomia do graduando. 

 Ao entrar no mundo acadêmico 
entende-se a importância de trabalhar a 
autonomia do graduando e transitar dentro 
das tantas opções que a Universidade nos 
oferece. O PET propicia vivenciar na 
prática o que se aprende na teoria, 
constituindo assim um movimento de 
transformação na vida dos petianos. 

As experiências vivenciadas no 
PET promove a capacitação do petiano 
através do desenvolvimento da escrita de 
trabalhos acadêmicos, publicações de 
artigos entre outros. Com a participação 
em atividades de extensão ocorre a 
interação com a comunidade, meio de onde 
o petiano começa a entender o 
funcionamento da comunidade e suas 
demanda sociais, políticas e culturais. Essa 
interação Universidade/ comunidade 
propicia um vínculo que fortalece o 
trabalho em grupo, marca registrada do 
PET Pedagogia.  

No que diz respeito ao impacto do 
PET na formação docente, foi pontuado as 
vantagens de pertencer a um grupo onde se 
preza pelo trabalho em conjunto, visando o 
bem estar de todos, e que 
consequentemente traz consigo o 
conhecimento necessário para uma ampla 
formação. Percebe-se assim um processo 
de Formação qualificada que permite ao 
profissional trabalhar suas potencialidades  
e facilite troca de saberes fundamentais a 
profissão. 

Podemos analisar isso em 
depoimentos como: 

 
“Foi uma experiência muito significante 
para minha formação. O PET é um 
programa que possibilita que o aluno 
caminhe pelos três pilares da educação: 
pesquisa, ensino e extensão. Sendo assim, 
temos uma experiência diferenciada, 
entendendo como é o desenvolvimento dos 
trabalhos nesses três pilares, e 
principalmente participando deles. Além 
disso, disso tive oportunidade de escrever 
artigos, participar de eventos tanto do PET 
como de outros congressos sobre 
educação. No projeto de extensão 
participei do Projeto recriando durante 
todo o período que estive na graduação. 
Participei de duas pesquisas, uma sobre 
formação de professores em EJA, e a 
evasão no curso de Pedagogia da UFOP, e 
a minha participação nesta última 
pesquisa contribui para a escolha do 
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objeto de estudo na minha monografia.´ 
(Rosilane) 

 
 

“O PET contribuiu significativamente não 
apenas para a minha formação acadêmica, 
no que diz respeito à capacidade de se 
trabalhar em equipe, de análise crítica, 
aprimoramento da escrita, da capacidade 
de falar em público e etc., como também 
contribuiu para a minha formação cidadã, 
fazendo com que a minha formação geral 
se realizasse de maneira integrada com a 
realidade social na qual 
pertenço.”(Cleide) 
 

Alguns dos depoimentos analisados 
nos mostra a importância do programa para 
o graduando, pois as três vertentes, ensino, 
pesquisa e extensão, dão a maior amplitude 
de conhecimentos e vivências do que se 
articula no curso, confrontando com a 
realidade enfrentada nos projetos de 
extensão e no mercado de trabalho quando 
se formam.  

 
Abaixo segue um depoimento na 

onde mostra a realidade do programa como 
um apoio pedagógico para as vivências da 
realidade, seja ela no projeto de extensão 
no decorrer do curso ou no ambiente de 
trabalho e vivência pessoal.  
 
“Com o grupo PET Pedagogia” participei 
de processos inovadores de aprender, 
cuidar e ser mediadora do conhecimento, 
em vários espaços, em bons encontros, em 
reflexões críticas, e ações que propicie a 
integralidade do cuidado, a acessibilidade 
e o compromisso. Neste sentido, a 
experiência do PET-Pedagogia e a 
indissociabilidade entre ensino-pesquisa-
extensão, ampliou meus conhecimentos e 
pude trazer para pratica diversas 
experiências.” (Amanda) 
 
 A contribuição do PET na formação 
dos ex petianos e agora profissionais da 
Pedagogia foi também um aspecto 
importante que se destacou nos 

depoimentos dos participantes como 
vemos a seguir: 
 
“Vejo que o aprendizado advindo do curso 
de Pedagogia e do PET está o tempo sendo 
utilizado. A maneira de pensar, a pro-
atividade, ir sempre à busca de uma 
solução, criação de ideias e possibilidades, 
tudo isso se aprimorou com o tempo que 
passei na universidade, e especial no PET. 
A Pedagogia “serve pra tudo” como 
sempre disse Celinha, e ela não mentiu 
amo ser Pedagoga e poder ajudar o outro 
a pensar e realizar ações, isso em todos os 
âmbitos. Pedagogos deviam estar em todos 
os setores e atividades, creio que tudo 
seria melhor pensado e executado. Não 
salvaríamos o mundo, mas sem dúvidas 
daríamos uma grande contribuição. Então, 
tendo eu essa consciência vai de meu 
pouquinho e pouquinho, tentando fazer a 
diferença. “Estar no PET Pedagogia 
serviu para a construção dessa 
consciência, estar e ser petiano é sem 
dúvidas: PRECIOSO.”( Valeria) 
 
´Hoje trabalho em uma instituição 
particular  com a educação infantil, onde 
coloco em prática tudo que aprendi 
durante a trajetória no PET. Sem o PET 
com certeza teria dificuldade hoje de 
transmitir e ensinar as crianças devido à 
timidez que me consumia. No PET 
aprendemos a trabalhar em equipe, a lidar 
com os desafios da profissão. “Sem 
demagogia hoje agradeço a oportunidade 
que o PET pedagogia me proporcionou é 
um aprendizagem que levo para a vida 
toda.”( Julia ) 
 

A contribuição do PET na formação 
do aluno ultrapassa suas fronteiras como 
subsidio de permanência do aluno durante 
a graduação possibilitando que o mesmo se 
dedique a um ótimo desempenho 
acadêmico como no relato abaixo: 
 
“O PET antes de tudo foi uma grande 
oportunidade para que eu continuasse 
estudando na universidade. Tanto pela 
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parte financeira como educacional, pois 
no programa pude potencializar meu 
aprendizado tendo uma melhor visão sobre 
a educação e a sociedade.  
O PET me proporcionou uma grande 
experiência no âmbito da pesquisa e da 
extensão. Abriu-me portas dentro da 
universidade para trabalhar com outras 
pesquisas, e fez com que eu sempre 
estivesse à frente dos demais alunos da 
sala. Pude ter o contato com outras áreas 
do conhecimento e pude ter a certeza que 
um trabalho interdisciplinar pode 
acontecer, pois era algo que em minha 
concepção só existiam nos livros de 
didática. (Diego) 
 
CONCLUSÃO 
 

O Programa de Educação Tutorial 
(PET/ PEDAGOGIA/ UFOP) visa abrir 
novos horizontes durante a vida 
acadêmica, daquele estudante participante 
do programa, tendo como proposta de 
discutir participar de atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Desta maneira 
consegue envolver o aluno nas atividades 
acadêmicas e em atividades relacionadas às 
comunidades. Considerando que o PET é 
um grupo o trabalho em equipe se faz 
constante no desenvolvimento das 
atividades.  

Nessa pesquisa exploratória foram 
obtidos resultados positivos em relação aos 
impactos do PET/ PEDAGOGIA/UFOP  
na vida de ex-petianos que dele 
participaram onde foi possível perceber os 
resultados que o programa tem na vida dele 
como profissional.. 

Os resultados dos questionários nos 
revelaram que os alunos que participam de 
um Programa de Educação Tutorial, 
reconhecem a importância da pesquisa e do 
trabalho em grupo, desenvolvem  
habilidades para enfrentar os desafios e 
adversidades da vida acadêmica e 
aproveitar as oportunidades que surgem no 
decorrer da graduação.  

O aluno que participa de um grupo  
PET, desenvolve ainda habilidades 

criativas com ideias construtivas e 
inovadoras. 

Os resultados apresentados 
serviram para uma própria avaliação sobre 
o grupo PET/Pedagogia/UFOP.  

Os relatos de muitos dos ex 
petianos nos revelaram que tiveram sua 
vida transformada após o ingresso no 
Programa. Nos levou a reconhecer que não 
existe  ex- petiano, mas sim petiano 
egresso já que participar do PET é ter uma 
marca registrada por toda vida acadêmica, 
pessoal e profissional. 
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RESUMO 
 

O Projeto Recriando tem como principal 
objetivo oferecer às crianças uma formação 
extraclasse no contra turno de suas 
atividades escolares, desenvolvendo por 
meio do brincar, atividades lúdicas 
educativas que capacitem e promovam o 
desenvolvimento individual físico, mental 
e emocional. O plano de trabalho é traçado 
mensalmente com a tutora e as petianas do 
Programa de Educação Tutorial (PET- 
Pedagogia) e por um planejamento 
semanal nos grupos de extensões nas 
escolas. As intervenções se consolidam por 
meio de oficinas educativas e visam à 
formação integral dos alunos. Estes 
aprendem enquanto brincam e se divertem 
em atividades como: pintura, culinária, 
teatro, conto e reconto de história, boliche 
matemático, produção de fantoches, 
desenhos representativos, caixinha dos 
sentidos, filmes educativos, passeio 
cultural, comemorações, trabalho com 
valores, atividades físicas, dinâmica de 
interação, brincadeiras, jogos, dentre várias 
outras. As atividades desenvolvidas no 
projeto estimulam os alunos a gostarem e 
valorizarem a escola, compreendendo a sua 
importância para o crescimento pessoal e 
intelectual das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Projeto Recriando foi criado no 
primeiro semestre de 2011 pelo Programa 
de Educação Tutorial – PET Pedagogia.  
Durante três anos o projeto foi 
desenvolvido em parceria com o Centro de 
Referência da Infância e Adolescência – 
CRIA (2011) e com Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS (2012 e 
2013). Em 2014 o projeto foi ampliado e 
passou a atuar em escolas publicas de 
Mariana-MG, e em um centro cultural e 
educacional de um distrito de Mariana-
MG.  

O projeto se caracteriza por 
desenvolver atividades lúdico-educativas 
com crianças carentes de idade entre 03 a 
12 anos. É um trabalho de grande 
relevância social, pois realiza intervenções 
no desenvolvimento integral da criança, 
principalmente se pensarmos que é um 
público que vive em condições de 
vulnerabilidade. Dessa forma, é 
desenvolvido trabalhos com atividades que 
contribuam com o desenvolvimento físico, 
cognitivo e psicológico, ou seja, com uma 
formação global para as crianças e 
adolescentes.  
 A opção por trabalhar com 
atividades lúdico-educativas se justifica 
por ser um viés que agrega duas ações, o 
brincar e o aprender, ou seja, eles 
aprendem brincando.  As atividades 
educativas são trabalhadas de forma lúdica, 
possibilitando assim que a aprendizagem 
ocorra de forma prazerosa. De acordo com 
Vygotsky (1991) o lúdico é uma 
importante ferramenta, principalmente na 
fase da infância, quando se almeja uma 
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formação integral. Isso porque a 
aprendizagem além de ser mais efetiva, é 
prazerosa, o que faz com que o aluno se 
sinta bem e tenha gosto e interesse pelas 
atividades. Segundo Santos (2007) “as 
brincadeiras para as crianças permitem que 
elas repitam situações prazerosas e 
dolorosas. Através das brincadeiras a 
criança expressa seus medos, angústias e 
problemas internos.” (pág. 11). Sendo 
assim, as atividades propostas no Projeto 
Recriando visam não somente a formação 
intelectual, mas também a formação social 
e psíquica do indivíduo.  

È importante ressaltar que a 
extensão universitária tem um papel 
fundamental na disseminação de 
conhecimentos que são produzidos na 
universidade. Dessa forma através de 
projetos de extensões como o Recriando, é 
possível que a universidade retorne para a 
comunidade os conhecimentos teóricos que 
nela se produz, na forma de ações que 
proporcionam melhorias para a população, 
causando um impacto significativo na 
sociedade.  

 
 

OBJETIVOS 
 

O principal objetivo do projeto é 
oferecer às crianças uma formação 
extraclasse no contra turno de suas 
atividades escolares, desenvolvendo por 
meio do brincar, atividades lúdicas 
educativas que capacitem e promovam o 
desenvolvimento individual físico, mental 
e emocional. O grupo busca organizar, 
apoiar e acompanhar ações de interação da 
universidade com a sociedade, gerando 
benefícios para ambas e incentivando 
crianças e adolescentes a uma futura 
graduação. 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
 

 No início o projeto era realizado em 
parceria com o Centro de Referencia da 
Infância e Adolescência – CRIA (2011) e 
também com o Centro de Referência da 
Assistência Social- CRAS Volante, que 
atende a vários bairros de Mariana. 
Atualmente, com o apoio do CRAS 
Volante, o Projeto Recriando é 
administrado em escolas públicas. As 
oficinas acontecem uma vez por semana 
em cada localidade, com a duração de 
aproximadamente 1h50min. Para isso é 
necessário duas equipes de monitores, cada 
qual responsável por uma escola. 
 As intervenções se consolidam por 
meio de oficinas educativas e visam a 
formação integral dos alunos. Os materiais 
que são utilizados para as intervenções são 
de diversas origens. De papelaria: livros de 
literatura infantil, papel, lápis de cor e 
grafite, pincéis, giz de cera, cola, tesoura, 
borracha, apontador, tinta, EVA, etc. 
Materiais de mídia: computador, Data 
show, televisão, DVD e aparelho de som. 
Recicláveis: garrafa pet, caixa de leite, 
tampa de garrafa, jornal, palito de picolé, 
etc. De educação física: bolas, peteca, 
bambolê, corda, etc. Jogos educativos e 
brinquedos. Assim como de generosos 
alimentícios para atividades de culinária 
saudável. 

Procuramos estimular o diálogo e a 
convivência social saudável, o trabalho em 
equipe, a cooperação, a amizade, a 
construção de regras de convivência, o 
respeito às diferentes opiniões, a propensão 
à crítica, de criar novos significados ao 
invés de apenas assimilar os significados 
criados por outros indivíduos, construindo 
seu próprio conhecimento.  
 O plano de trabalho é traçado 
mensalmente com a equipe do projeto, há 
também um planejamento semanal nos 
grupos. As atividades são pensadas 
algumas vezes de forma pontual e outras 
através de sequências didáticas. 
Procuramos sempre respeitar e manter as 
diferenças culturais de cada sociedade, 
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adequando as interversões de acordo com a 
realidade do sujeito. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos resultados obtidos com 
as atividades realizadas no projeto 
Recriando, o referido contribui 
beneficamente na melhoria da convivência 
familiar e escolar das crianças, bem como 
sua atuação na comunidade a qual 
pertence. O projeto Recriando tem 
propiciado aos alunos uma qualidade de 
vida melhor, porém não se pode deixar de 
pensar nas pessoas que trabalham 
diretamente nas oficinas. O projeto 
possibilita experiências aos alunos de 
graduação, permitindo entender através das 
observações e práticas, o sentido de ser um 
educador, principalmente no que tange a 
educação social. Os alunos aprendem a 
serem sujeitos críticos e decisivos na 
construção de valores para sua sociedade, 
possibilitando repensar em melhorias para 
o seu próprio convívio. 

Por meio deste projeto 
extensionista obtém-se como resultados 
tanto a convivência social das crianças 
como também o respeito e a amizade entre 
eles, e o seu desenvolvimento cognitivo. E 
com a obtenção destes importantes 
resultados o Recriando realiza ativamente 
o intermédio entre a comunidade e a 
universidade, procurando contribuir da 
melhor maneira possível através dos 
conhecimentos obtidos pelos petianos para 
as comunidades as quais atendem, assim 
como estas também contribuem para a 
formação dos petianos como futuros 
profissionais da Educação através da sua 
participação no projeto. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Através da extensão universitária é 
possível observar como o curso de 
pedagogia tem ganhado mais credibilidade 
diante da sociedade e no auxiliado da 
construção de ensino dos sujeitos. As 
crianças e adolescentes aprendem através 
das oficinas realizadas que é possível 
aprenderem de uma forma mais prazerosa..  
As atividades desenvolvidas no projeto 
estimulam os alunos a gostarem e 
valorizarem a escola, compreendendo a sua 
importância para o crescimento pessoal e 
intelectual das mesmas. Por todos esses 
aspectos é imprescindível nossa 
conscientização como petianos da 
importância do trabalho de extensão que 
realizamos, ajudando no crescimento 
individual dessas crianças e auxiliando na 
formação de um sujeito crítico e proativo, 
além de enriquecer nossa própria 
formação, pois através das práticas 
realizadas com as crianças, consolidam-se 
nossas experiências profissionais 
contribuindo para uma profissionalização 
plena e construtiva em nossa comunidade.  
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RESUMO 
 
A atual situação econômica do Brasil tem 

causado dúvida em relação à permanência 
dos programas de educação tutorial, o atraso 
no pagamento das bolsas tem sido uma 
prática recorrente, sendo este um indicador 
ruim. Em todo momento de incerteza, é 
importante termos uma visão real do que 
está acontecendo. Esse estudo visa análise 
de pontos importantes para se estabelecer 
estratégias para o futuro do PET CEUNES 
UFES. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Toda e qualquer organização necessita de 

planejamento para o alcance dos seus 
objetivos a curto, médio e longo prazo. O 
planejamento é a função administrativa que 
determina antecipadamente quais são os 
objetivos a serem atingidos e como se deve 
fazer para alcançá-los, tratando-se de um 
modelo teórico para a ação futura [2]. 

Do planejamento estratégico surgiu a 
matriz SWOT. Essa ferramenta é usada para 
a análise do ambiente interno e externo 
organizacional verificando as 
oportunidades, fraquezas, forças e ameaças 
que as organizações possuem, estes fatores 
podem levar ao sucesso ou o fracasso. 

O objetivo dos grupos PET’s é 
desenvolver ações de ensino, pesquisa e 
extensão permitindo uma formação global 
tanto para os participantes do grupo bem 
como para os estudantes vinculados a 
graduação [4]. 

 Assim como toda organização os grupos 
possuem algumas dificuldades para realizar 
as ações seja de caráter pessoal, coletivo e, 
ou fatores externos que impedem que 
efetivamente os objetivos sejam realizados.  

 
2. OBJETIVOS 

O objetivo específico deste resumo é 
mostrar por meio da análise da matriz 
SWOT os pontos fortes e fracos, assim 
como as oportunidades e ameaças e 
identificar estratégias organizacionais que 
possam ser traçadas pelo PET CEUNES 
UFES como alternativas para que se garanta 
o fortalecimento do mesmo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Por meio da ferramenta estratégica 

matriz SWOT foi identificado os pontos 
fortes e fracos, assim como as 
oportunidades e ameaças dos quais o grupo 
PET CEUNES UFES está exposto.  

Os dados foram obtidos por meio de 
estudos bibliográficos, tais como o uso de 
artigos específicos, documentos públicos 
relacionados à legislação que rege sobre os 
programas de educação tutorial Lei 
11.180/2005.  

Além disso, para uma melhor 
compreensão por parte dos autores foram 
desenvolvidas pesquisas sobre o contexto 
históricos junto aos tutores, em seguida 
foram realizadas reuniões mensais para 
analisar as informações, gerando discussões 
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de caráter construtivo nas elaborações dos 
estudos e também do resumo. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com base nos resultados coletados, 

pôde-se verificar que os pontos fortes são 
que o programa de educação tutorial garante 
permanência dos estudantes na 
Universidade, devido  fornecer  bolsa de R$ 
400,00, a mesma  auxilia os alunos nos 
custos incorridos referentes á universidade, 
visto que o processo seletivo preza por 
selecionar alunos vindos de escola pública 
que de acordo com [1] alunos que cursaram 
o ensino médio em escolas públicas 
enfrentam mais problemas e têm chances 
maiores de deixar o curso precocemente ou 
passar por dificuldades críticas.   

Outro importante ponto é a formação 
profissional diferenciada. O programa 
trabalha com o tripé acadêmico permite aos 
alunos um acesso a maiores oportunidades 
de aprendizados que geralmente não se 
consegue apenas com o curso de graduação, 
o programa fortalece o espírito de trabalho 
em equipe, as habilidades comunicativas e 
de interação pelo fato de o grupo esta 
inserido em comunidade e trabalhar na 
identificação e na solução de problemas 
reais encontrados nela. 

Como pontos fracos, constatou-se a 
sobrecarga de atividades: como o foco do 
grupo são as comunidades de pesca é 
comum à realização de atividades fora do 
campus que consomem bastante tempo de 
preparo. Além disso, o curso de Engenharia 
de Produção possui carga horária alta a cada 
semestre e faz com que os alunos tenham 
que se dedicar ainda mais.  Estes fatores 
associados às demais atividades do grupo 
afetam a produtividade e qualidade das 
tarefas desenvolvidas. 

Constatou-se também a rotatividade de 
bolsistas: um dos requisitos preponderantes 
para a permanência do petiano dentro do 
programa está relacionado ao seu 
desempenho acadêmico, sendo determinado 

não mais que duas reprovações enquanto o 
aluno estiver inserido no programa PET. 
Este fator é apontado de maneira 
preocupante, pois é responsável por causar a 
rotatividade de bolsistas dentro do grupo, 
visto que determinadas disciplinas devido 
ao seu grau de dificuldade demandam de 
mais tempo e dedicação e somando a 
sobrecarga das atividades acabam por 
colocar em risco o rendimento do estudante 
petiano e a sua permanência no programa. 

Já as ameaças percebidas foram quanto 
ao ciclo econômico. Devido à situação 
econômica brasileira a educação é o setor 
mais prejudicado pela crise, pois cerca de 
(19%) foram cortados da educação deixando 
em alerta os programas associados á este 
setor tais como: CAPES, PET, PIVIC, 
PIBIC entre outros programas que possui o 
objetivo de continuidade a formação de 
estudantes, graduandos e pesquisadores [3]. 

Por último, as oportunidades 
observadas são referentes ao recente centro 
universitário: o Centro Universitário Norte 
do Espírito Santo (CEUNES), assume papel 
relevante para a construção de um ensino 
superior de qualidade dentro desta IES. 
Relacionar os objetivos deste programa com 
a recente formação do campus CEUNES 
UFES, pode ser colocada de maneira 
otimista, tendo em vista que tanto o 
programa PET e o campus tem a 
oportunidade de crescer de maneira 
conjunta, possibilitando uma transformação 
da realidade acadêmica e social desta região 
do Estado. 

 
5. CONCLUSÃO  

 
Durante o estudo foi constatado que a 

matriz SWOT tem papel fundamental na 
definição das estratégias e planos de ação. 
Em se tratando dessa análise voltada ao 
programa de educação tutorial CEUNES 
UFES foi possível compreender fatores 
influenciadores dos pontos fortes e fracos, 
oportunidades e ameaças e uma vez 
identificados estes pontos o grupo de alunos 
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junto aos tutores passam a contar com uma 
forte ferramenta estratégica que os permite 
entender quais ações podem ser traçadas 
para ao futuro. 
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RESUMO 

 
A proposta da Oficina de Motivação para 

tabagistas que ocorre no Centro de 
Referência de Álcool, Tabaco e Outras 
Drogas (CRATOD/SP) visa propiciar 
discussão e reflexão sobre a cessação, 
fornecendo estratégias para lidar com a 
fissura e repensar os hábitos nas relações 
interpessoais. A Oficina serve de base para o 
projeto de pesquisa "Estudo Retrospectivo de 
Cessação de Tabagismo”. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
A definição de Qualidade de Vida (QV) 

foi proposta pela Organização Mundial de 
Saúde e realizada pelo grupo 
WHOQOL(1995)[3].Segundo FLECK 
(2008) é a que melhor define sua 
complexidade para uso em saúde, por não se 
prender apenas às conceituações de cunho 
organicista [1]. Considerando-se que o 
tabagismo [4] afeta a Qualidade de Vida 
(QV) no âmbito da saúde física, estado 
psicológico, nível de independência, crenças 
pessoais e sua relação com questões do 
entorno social e ligadas a sustentabilidade do 
meio ambiente, o grupo PET-PSICOLOGIA 
PUC-SP elaborou e implementa a Oficina de 
Motivação para o Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), 
da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de 

São Paulo. A Oficina está fundamentada na 
ideia de que os tratamentos e estratégias de 
prevenção que incluam o conceito de QV e 
focam na ampliação e na compreensão da 
complexidade da questão podem melhorar a 
adesão ao tratamento, a motivação, prevenir 
recaídas e auxiliar no processo de cessação. 

 
  
2. OBJETIVOS 

 
Introduzir o conceito de QV a partir da 

definição da WHO (World Health 
Organization) relacionando as dimensões do 
conceito com os vários fatores envolvidos na 
dependência do tabaco; provocar discussão e 
reflexão do conhecimento atual das 
implicações do uso do cigarro para a saúde; 
Esclarecer as vantagens da cessação do uso, 
fornecendo estratégias para lidar com a 
vontade de fumar e repensar os hábitos nas 
suas relações interpessoais; aumentar a 
adesão ao tratamento; reduzir os danos 
causados pelo uso do tabaco; Aproximar o 
graduando das vicissitudes do atendimento 
no serviço público de saúde (SUS) em 
temática pouco explorada na grade 
curricular. 

 

3. METODOLOGIA 
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A Oficina de Motivação no tratamento de 
tabagistas é um exemplo de atividade que 
articula ensino, pesquisa e extensão segundo 
os princípios do ensino tutorial no Ensino 
Superior, realizado por alunos bolsistas de 
graduação sob supervisão de professor 
pesquisador da IES e profissionais de equipe 
multiprofissional do serviço.  A Oficina é 
considerada uma etapa de entrada, de pré-
tratamento, podendo ser realizada em um 
único encontro de 90 minutos, utilizando de 
recursos multimídia e distribuição de kits a 
serem consumidos nos momentos de fissura, 
compostos de pequenas porções de frutas 
secas e sementes. Tais estratégias são 
utilizadas como elementos facilitadores 
visando sensibilizar, compartilhar e acolher 
os participantes inscritos no serviço, antes de 
se definir pelo início das sessões de 
tratamento propriamente dito. As sessões 
propiciam a observação dos usuários e 
forneceram subsídios em relação ao 
estadiamento motivacional, auxiliando com 
momento especial de observação dos 
participantes que subsidiam o planejamento 
do tratamento pela equipe profissional, com 
base nas políticas públicas para o tratamento 
do Tabagismo conforme o Ministério da 
Saúde e INCA (Instituto Nacional do 
Câncer)[2].  

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Oficina tem favorecido o acesso à 

diversidade de narrativas e aos dados 
relevantes sobre a dependência e a cessação 
do tabagismo, abrangendo toda a 
complexidade das variáveis envolvidas, com 
ênfase na motivação para cessação e nas 
condições psicológicas que atuam 
adversamente. Do ponto de vista do ensino 
tutorial, os resultados da Oficina serviram de 
base para o projeto de pesquisa "Estudo 
Retrospectivo de Cessação de Tabagismo". 
Considera-se que a atividade extensionista, 
sob o enfoque tutorial, propiciou 
oportunidade única aos petianos de vivenciar 
as possibilidades de articulação em tríade 

sobre o tema de tabagismo, pouco discutido 
na graduação. 
4.  
5. CONCLUSÃO 

 
A inclusão do conceito de QV na 

prevenção e tratamento de tabagismo 
favoreceu a percepção da complexidade da 
questão no cotidiano da vida das pessoas, 
proporcionando oportunidade de acesso à 
informação sobre aspectos psicológicos 
envolvidos na dependência ao tabaco. 
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RESUMO

   Apresenta-se o relato do projeto petiano 
de  extensão  “Aliviando  estresse  em 
professores da rede pública”, que envolveu 
intervenção  junto  a  um grupo  de docentes 
contadores  de  histórias,  objetivando 
sensibilizá-los quanto à temática do estresse 
e  apresentar  técnicas  que  permitam a  sua 
prevenção.  Os  resultados  parciais apontam 
que  o  grupo  tem  alcançado  um  alívio 
momentâneo  do  estresse  por  meio  da 
aplicação das técnicas de relaxamento, com 
perspectiva de alcance duradouro e melhora 
dos resultados com o avançar dos encontros 
e da prática contínua das técnicas utilizadas. 
Indica-se a relevância do projeto,  visto que 
42,9% dos participantes, numa etapa de pré-
avaliação,  encontram-se  na  fase  de  quase-
exaustão.

1- INTRODUÇÃO

O estresse, apesar do que muitos pensam, 
é  essencial  à  sobrevivência,  podendo  ser 
definido  como  o  fenômeno  que  ocorre 
durante  a  adaptação  de  um  indivíduo  a 
mudanças  e  demandas  de  seu  meio  em 
diversos  setores  de  sua  vida[1].  Ele  é 
vivenciado  principalmente  no  ambiente  - 
mudanças  de  temperatura,  barulho 
excessivo,  exigências  interpessoais,  entre 
outros  -,  no  corpo  -  envelhecimento, 

acidentes,  doenças,  distúrbios  de  sono, 
nutrição  deficiente  etc  -  e  no  pensamento, 
através  da  maneira  como  interpretamos  e 
percebemos  experiências  atuais  e  futuras. 
Lipp[2] sugere que o organismo procura se 
adaptar  a  eventos  estressores  e  utiliza 
grandes  quantidades  de  energia  adaptativa. 
Desta forma, são descritas algumas fases do 
estresse:  na  primeira  fase,  a  do  alerta,  o 
organismo se prepara para situações de luta 
ou fuga, ou seja, visa a preservação da vida. 
Se  o  estresse  continua  presente  por  um 
tempo,  instaura-se  a  fase  de  resistência, 
momento  ao  qual o  corpo  tenta  encontrar 
uma homeostase interna, caracterizada pelos 
sintomas do cansaço e sensação de desgaste. 
A fase de quase-exaustão caracteriza-se pelo 
enfraquecimento  do  sujeito,  expondo-o  a 
doenças.  Por  fim,  na  fase  de  exaustão,  o 
estressor é contínuo e a pessoa não consegue 
criar  estratégias  para  lidar  com  ele, 
exaurindo  a  reserva  de  energia  corporal, 
manifestando doenças severas.

Algumas profissões são reconhecidas 
como  altamente  estressantes  e  a  do 
magistério é uma delas. A justificativa é que 
o  professor  depara-se em seu  ambiente  de 
trabalho com diferentes variáveis que podem 
contribuir  para  seu  processo  de  estresse, 
como:  orientar  alunos,  atender  aos  pais, 
fazer trabalhos administrativos, participar de 
reuniões e organizar atividades extra-classe, 
dentre  outras  atividades[3].  Quando  as 
demandas do trabalho excedem a habilidade 
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de  enfrentamento  do  profissional, 
desencadeiam  reações  negativas  no 
trabalhador,  levando  à  desmotivação  e  à 
diminuição do  desempenho deste.  No  caso 
dos professores, estas consequências podem 
influenciar  negativamente,  também,  o 
alcance  das  metas  da  instituição  escolar 
como um todo.

Considerando que, nem sempre estes 
profissionais contam com recursos próprios 
para lidar com as situações estressoras e que 
existe  uma  necessidade  de  realização  de 
trabalhos  preventivos,  que  amenizem  a 
tensão  ocupacional  e  torne  os  professores 
mais capacitados para enfrentar os desafios 
de  sua  atuação  profissional[4],  o  PET-
Psicologia/UFJF propôs,  pelo  segundo  ano 
consecutivo,  o  presente  projeto  de 
intervenção  intitulado:  "Aliviando  estresse 
com professores da rede pública".

2-  OBJETIVOS

 Objetivou-se  oferecer  um  espaço  de 
sensibilização  para  que  os  professores 
compreendam o que é o estresse e estejam 
cientes sobre suas consequências a partir da 
literatura  estudada  pelos  petianos, 
contribuindo para a prevenção do problema 
por meio de técnicas psicológicas. 

 Além disso,  do  ponto  de  vista  interno  e 
como  prevê  o  Manual  de  Orientações 
Básicas  do  Programa  de  Educação 
Tutorial[5],  destacam-se  como  objetivos 
complementares: a capacitação dos petianos, 
que  foi  realizada  por  meio  de  estudos  na 
temática  abordada  e  treinamento  na 
aplicação  da  técnica  do  relaxamento 
autógeno e o desenvolvimento de atividades 
que promovam o contato dos bolsistas com 
a  realidade  social  em  que  está  inserido, 
estimulando  o  desenvolvimento  de  uma 
consciência do papel do aluno e do curso de 
Psicologia perante a sociedade.

3-  METODOLOGIA

O projeto  contempla 10 professores 
membros  de  um  grupo  de  contadores  de 
histórias,  (9  do  sexo  feminino  e  1  do 
masculino).  Será  utilizado  como  forma de 
sondagem  inicial  do  nível  de  stress  dos 
docentes,  o  Inventário  de  Sintomas  de 
Estresse para Adultos, padronizado por Lipp 
e  Guevara[6],  que  é  um  modelo 
quadrifásico, baseado no modelo trifásico de 
Selye[7].  Este  instrumento  foi aplicado  no 
início  da  intervenção  com  o  objetivo  de 
sondar  as  demandas  e  características  do 
grupo de professores em relação ao estresse. 
Ao  final da  intervenção  será  aplicado  um 
questionário semi-estruturado avaliativo com 
o intuito de avaliar esses mesmos aspectos, 
juntamente  com  um  feedback  oral.  Será 
ainda  utilizado  um  diário  de  campo  para 
registro das atividades. Tais atividades serão 
realizados  por  meio  de  vídeos,  dinâmicas, 
exercícios  de  ginástica  laboral  -  parceria 
realizada  com  o  PET-Educação  Física  da 
UFJF  -  técnicas  de  respiração  e  de 
relaxamento que visam a redução do estresse 
e poderão ser autoaplicadas posteriormente. 
Quanto  aos  procedimentos,  a  atividade  foi 
composta  por  quatro  etapas,  sendo  elas: 
realização de um grupo de estudos entre os 
membros  do  PET-Psicologia/UFJF  para 
embasamento  teórico/metodológico  e 
visando  capacitar  os  petianos  para  a 
implementação do mesmo, que ainda está em 
andamento;  contato  com  o  grupo  e  seu 
coordenador para levantamento de interesse 
e convite aos professores; coleta e análise de 
informações  recolhidas  no  local  onde  o 
grupo  se  encontra  para  estruturação  dos 
encontros  de  acordo  com  a  demanda 
percebida; realização  de  encontros  com os 
professores interessados.  O projeto envolve 
cinco encontros semanais com duração de 60 
minutos  no  Centro  Educacional do  Menor 
Doutor Geraldo Moutin (CEM) na cidade de 
Juiz de Fora (MG). O primeiro encontro, já 
realizado,  abordou  a  definição de  estresse, 
além de contar também com a realização de 
uma dinâmica para  integração  do  grupo  e 
exposição  de  um vídeo  sobre  o  tema.  No 
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segundo  encontro,  será  focalizado  os 
sintomas  e  as  fontes  estressoras,  além da 
realização  de  uma  dinâmica  convergente 
com o tema. Já no terceiro, serão abordadas 
as formas de enfrentamento do estresse. No 
quarto,  o  PET-Educação  Física/UFJF 
realizará  a  ginástica  laboral,  ensinando 
técnicas e seus benefícios. Por fim, no quinto 
encontro será tratada a importância do apoio 
social para o  alívio e combate do  estresse. 
Em  todos  os  encontros  serão  aplicadas 
técnicas  de  respiração  profunda  ou 
diafragmática  e  o  relaxamento  autógeno, 
exceto no quarto, sendo este substituído pela 
ginástica laboral.

4- RESULTADOS ESPERADOS 
E DISCUSSÃO

O  projeto,  como  dito  acima,  ainda 
em  andamento,  teve  até  o  momento  seu 
primeiro  encontro,  no  qual  compareceram 
sete participantes.  Foram obtidos resultados 
referentes ao nível de estresse do grupo no 
ISSL  -  Inventário  de  Sintomas  de  Stress 
para Adultos - sendo coletados,  através do 
diário  de  campo,  alguns  relatos  dos 
professores referentes à temática abordada. 
Quanto ao  ISSL, verificou-se que 42,9% da 
amostra  não  apresentaram  sintomas  de 
estresse  e  57,1% apresentaram,  sendo  que 
quatro participantes apresentaram nível mais 
elevado de estresse na fase da resistência e 
os demais encontravam-se na fase de quase-
exaustão.  Desta  forma,  corrobora-se  a 
importância da implementação deste projeto, 
visto  que  nenhum  dos  participantes 
encontram-se  na  fase  de  alerta  e  42,9% 
encontram-se na fase de quase-exaustão.

É  importante  também  ressaltar  as 
falas dos  docentes  sobre  suas  experiências 
profissionais  que  estão  ligadas  aos  efeitos 
negativos  do  estresse. Ao  serem 
questionados quanto o porquê do magistério 
ser  uma  das  profissões  mais  estressantes, 
 uma  professora  relatou  “acredito  que  um 
dos  motivos  seja  o  fato  da  profissão  de 

professor lidar tão diretamente com pessoas 
e  ainda  ter  que  transferir  conhecimento.” 
Outra  docente  apontou  as  dificuldades  da 
profissão,  “atualmente  o  professor  deve 
exercer  diversos  papéis, temos que ser  um 
pouco  de  tudo,  um  pouco  médico, 
psicólogo,  enfermeiro  e  até  mesmo babá”, 
afinando-se com as informações encontradas 
na literatura as quais indicam que o acúmulo 
de  funções  é  uma  das  principais  fontes 
estressoras[8]. Além disso, os docentes, em 
sua maioria, ainda apontaram o cansaço e a 
falta de valorização como consequências do 
estresse. O registro permitem considerar que 
o grupo mostrou-se bastante interessado nas 
atividades propostas  e  no estudo  do  tema; 
foram participativos  e  solícitos.  Durante  o 
encontro,  os  participantes  frequentemente 
relacionavam,  de  maneira  interativa,  os 
conteúdos  expostos  com  experiências  já 
vividas.

No  que  se  refere  ao  manejo  da 
técnica  de  respiração  intitulada  Respiração 
Profunda, duas pessoas do grupo relataram 
tonturas  e  alguns incômodos,  porém todos 
seguiram com a  técnica  até  o  fim e  uma 
participante  afirmou  ter  sentido  alívio  das 
dores  pelo  corpo.  Já  na  aplicação  do 
Relaxamento  Autógeno  o  grupo,  em  sua 
maioria,  relatou  sentir-se  relaxado,  com 
exceção de uma participante que expôs não 
conseguir relaxar,  assim como em ocasiões 
em  que  teve  experiências  semelhantes. 
Portanto,  frente  aos  desafios  dos  docentes 
supracitados, das características do grupo e 
das expectativas dos  professores,  espera-se 
com  o  projeto,  ampliar  o  conhecimento 
sobre  o  que  é  o  estresse,  suas  causas, 
sintomas  e  como  evitá-lo.  Além  disso, 
também   espera-se,  a  curto  prazo, 
desenvolver  nos  docentes  o  senso  de 
pertinência  desse  assunto  e  prevenir  o 
estresse em sua rotina, bem como empoderá-
los  como  agentes  de  sua  saúde  mental  e 
corporal, de modo que, aplicando as técnicas 
ensinadas,  possam diminuir  seus  níveis  de 
estresse  ao  longo  do  tempo,  contribuindo 
não  somente  para  o  bem-estar  destes 
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profissionais, como também para o exercício 
da educação e promoção da saúde mental.  

5- CONCLUSÃO

Acredita-se que será possível inserir o senso 
de prevenção na rotina dos profissionais da 
educação  por  meio  das  técnicas  de 
relaxamento  e  respiração  focalizadas  nos 
encontros. Além disso, temos como objetivo 
distal  a  promoção  da  saúde  mental, 
sensibilizando  os  docentes  quanto  às 
precauções necessárias para que os sintomas 
relacionados  ao  estresse  não  se  instalem e 
causem  prejuízos  irreversíveis  à  saúde. 
Sendo assim, o grupo PET-Psicologia/UFJF 
constata  a  importância  de  continuar 
desenvolvendo atividades com esta proposta, 
direcionadas à comunidade,  tendo em vista 
que o objetivo principal do projeto tem sido 
atingido de forma plenamente satisfatória.
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RESUMO

Objetiva-se  apresentar  duas  atividades 
voltadas  para  a  graduação  realizadas  pelo 
PET-Psicologia  da  UFJF  no  ano  de  2015: 
“CinePET”  e  “Agenda  Cultural”.  O 
CinePET consiste na exibição de filmes ou 
documentários  com  mediação  de  um 
colaborador  voltada  para  a  área  da 
Psicologia.  A  Agenda  Cultural,  ocorre 
mensalmente e é lançada por meio de vídeos 
na  internet  divulgando  as  atividades 
culturais e acadêmicas que ocorrem em Juiz 
de  Fora  e  região.  Ambas  as  atividades 
possuem  como  objetivo,  enriquecimento 
cultural  e  acadêmico  dos  estudantes  da 
graduação.

 1- INTRODUÇÃO

Segundo  documento  da  UNESCO[1]  a 
integração da cultura com as outras políticas 
sociais  é  algo  recente  que  precisa  ser 
aprimorado, destacando-se que “o momento 
é  de  reconhecimento  dos  direitos  culturais 
como uma necessidade básica e  direito  do 
cidadão”.  O  referido  documento  apresenta 
contudo,  alguns  elementos  indicativos  de 
desigualdades no acesso à cultura, existindo 
uma minoria de brasileiros que frequentam 
cinema e uma porcentagem expressiva   que 
nunca  frequentaram  museus  ou  jamais 
compareceram a alguma exposição de arte. 
Diante  disso,  o  PET-  Psicologia  da  UFJF 
(MG), buscou viabilizar aos graduandos do 
curso  e  afins,  por  meio  da  atividade  - 

Agenda  Cultural,  -   informações  e 
incentivos  culturais  via  publicação  mensal 
de  eventos  ocorridos  em  Juiz  de  Fora  e 
região.  Ainda  seguindo  a  premissa  da 
UNESCO, o PET-Psicologia  utilizou-se de 
recursos cinematográficos, como a exibição 
de filmes, para promover cultura e fomentar 
discussões afinadas com a Psicologia.

O  cinema,  no  contexto  da  mídia-
educação,  Segundo  Fantin[2],  pode  ser 
entendido   a partir de diversas dimensões, 
como  estéticas,  cognitivas,  sociais  e 
psicológicas,  podendo  atuar  no  âmbito  da 
consciência do indivíduo e no campo sócio 
político cultural, configurando-se como um 
instrumento  relevante  de  intervenção, 
pesquisa, educação, comunicação e fruição. 
Nesta  direção,  o  grupo  PET-Psicologia 
ofertou  duas  edições  do  CinePET visando 
trabalhar  de  forma  diferenciada  temáticas 
como  a  perversão  e  a  interface  entre 
psicologia e oncologia.

2- OBJETIVOS

A Agenda Cultural objetivou fornecer aos 
alunos de Psicologia da UFJF informações 
sobre eventos culturais e acadêmicos locais 
e  regionais.  Busca-se  uma  constante 
atualização  dos  alunos  de  psicologia  em 
relação  ao  cenário  cultural  e  os  eventos 
acadêmicos  que  estão  acontecendo.  Já  a 
atividade  CinePET,  visa  promover  debate 
reflexivo e crítico sobre temas relevantes ao 
conhecimento  e  à  prática  do  psicólogo  de 
maneira lúdica e  mediada,  implementando, 
assim,  uma atividade  diferenciada  e  extra-
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curricular no cotidiano da formação. Ambas 
as atividades focalizaram a apresentação de 
novos  conteúdos  aos  graduandos, 
preenchendo  as  lacunas  existentes  na 
graduação  e  ampliando  seus  horizontes 
quanto  às  possibilidades  de  diálogo 
existentes com a psicologia.

Além destes, de acordo com o Manual de 
Orientações  Básicas  do  Programa  de 
Educação  Tutorial[3],  pode-se  destacar 
alguns  dos  objetivos  específicos  do  grupo 
PET, que seria a discussão de temas éticos, 
sócio-políticos,  científicos  e  culturais 
relevantes para o país e/ou para o exercício 
profissional, para a construção da cidadania 
e  também  a  estimulação  da  melhoria  do 
ensino  da  graduação  por  meio  de  novas 
práticas  e  experiências  pedagógicas  no 
âmbito  do  curso.  Almejou-se  com  tais 
atividades  incentivar  o  desenvolvimento 
global  do  aluno,  de  maneira  crítica  e 
contextualizada.

3- METODOLOGIA

A  Agenda  Cultural  é  confeccionada 
mensalmente  e  dirige-se  a alunos  da 
graduação e outros interessados. Quanto aos 
procedimentos, a atividade é composta  por 
quatro  etapas:  formação  de  uma  comissão 
grupo  de  petianos,  que  faz  pesquisas  por 
meio de internet, jornais e outros meios de 
comunicação  sobre  os  eventos  culturais  e 
acadêmicos que estão ocorrendo em Juiz de 
Fora  e  região;  reunião  do  material 
pesquisado; gravação do vídeo e publicação 
virtual  da Agenda pelas  redes  sociais  para 
todos os alunos, facilitando, desta forma, o 
acesso  ao  público  alvo.  A  atividade  é 
desenvolvida  em  todo  início  do  mês,  ao 
longo  do  ano.  Em  setembro  de  2015  o 
formato da Agenda Cultural foi modificado, 
uma  vez  que a  mesma deixou  de  ser 
divulgada  por  meio  de  material  escrito  e 
passou a ser exibida através da publicação 
de vídeos gravados pelos petianos na página 
do  PET Psicologia  UFJF,  no  Facebook,  o 
que  permitiu  maior  dinamismo,  interação 
virtual  com  outras  pessoas  e  alunos  da 
graduação. Com esse novo formato obteve-

se  um  maior  controle  do  alcance  da 
atividade e da satisfação do público alvo.

A atividade  Cine  PET foi  realizada  em 
dois  momentos  no  ano  de  2015,  com 
envolvimento  de  27  alunos  da  graduação. 
Foram utilizados dois filmes : “O cheiro do 
ralo”  e  “Uma  chance  para  viver”  e  um 
questionário  de  satisfação  para  avaliar  a 
qualidade e efetividade da proposta. Quanto 
aos procedimentos, a atividade foi realizada 
mediante  seis  etapas:  composição  de  uma 
comissão; escolha do filme e da temática a 
ser abordada, considerando-se o interesse do 
grupo  e  da  graduação;  contato  com  os 
mediadores;  organização  da  atividade, 
divulgação por  folders e inserção nas redes 
sociais; realização do Cine-PET e aplicação 
de  um  questionário  de  satisfação  com  os 
participantes  ao  final  da  atividade.  O 
primeiro Cine-PET ocorreu no mês de abril 
nas  dependências  do  Instituto  de  Ciências 
Humanas  da  UFJF  com  exibição  do  “O 
cheiro do ralo” com mediação psicanalítica 
de uma profissional que focalizou a temática 
da  perversão.  O  segundo  Cine-PET,  em 
parceria  com  o  Núcleo  Interdisciplinar  de 
Investigação  Psicossomática,  Saúde  e 
Organizações (Nuipso) da UFJF ocorreu no 
mês de maio também no ICH da UFJF onde 
foi  exibido  o  filme  “Uma  chance  para 
viver”,  mediado  por  psicóloga  especialista 
em  psicooncologia  e  por  um  médico 
cirurgião  plástico,  especialista  em  cirurgia 
de reconstrução de mama.

4- RESULTADOS ESPERADOS 
E DISCUSSÃO

No  antigo  formato,  as  atividades  da 
Agenda Cultural eram enviadas por e-mail e 
não  se  tinha  acesso  ao  número  de 
visualizações referente ao conteúdo enviado 
o que foi possível com o novo formato de 
vídeo postado na página do PET Psicologia 
no Facebook. No mês de setembro de 2015, 
o  vídeo  alcançou  cerca  de  1.049  pessoas, 
sendo que 343 efetivamente visualizaram o 
conteúdo  e  72  curtiram.  Já  no  mês  de 
outubro,  cerca  de  295  pessoas  foram 
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alcançadas, 46 visualizaram e 23 curtiram o 
vídeo.  Em  ambos  os  meses,  o  PET-
Psicologia  recebeu  comentários  positivos, 
indicando  a  satisfação  dos  graduandos  em 
relação à atividade e à efetividade da nova 
maneira  de  divulgarmos  os  eventos 
culturais.

Quanto à avaliação do Cine-PET, foram 
utilizados  questionários  de  satisfação  ao 
final  da  exibição  dos  filmes.  No  primeiro 
Cine-PET  -  filme  “O  cheiro  do  ralo”- 
estiveram  presentes  18  pessoas.  Uma 
parcela  expressiva  dos  participantes 
(55,5%), considerou a divulgação do evento 
como boa, tendo o quesito duração a mesma 
avaliação,  (44,5%)  avaliaram  como  ótimo 
para  ambos  os  aspectos.  Quanto  ao  filme, 
55,5%  dos  participantes  avaliaram  como 
ótimo e 44,5% como bom. A organização e 
acesso  aos  petianos  obteve  resultados 
similares.   Sobre  a  mediação  do 
profissional,  a  maioria  dos  participantes 
marcou  a  opção  “ótimo”  contabilizando 
55,5% dos votos, seguida das opções “bom” 
com 33,5% dos votos e regular com 11,2%.

No que tange ao segundo Cine-PET, com 
o  filme  -  “Uma  chance  para  viver”- 
participaram  de  9  alunos,  sendo  que  a 
maioria  (78%) considerou a  divulgação do 
evento e a  escolha do filme como ótimos. 
Quanto  à  organização  e  o  acesso  aos 
petianos,  67%  avaliaram  como  “ótimo”  e 
33%  como  “bom”.  No  que  se  refere  à 
mediação do filme, a quase totalidade (90%) 
avaliou  como ótima.  No  espaço  reservado 
para  críticas  e  sugestões  em  ambas  as 
atividades,  foi  sugerido  que  o  PET-
Psicologia  desenvolva  mais  eventos  desta 
natureza.

Constata-se,  de  uma  maneira  geral,  a 
satisfação  e  o  envolvimento  da  graduação 
com tais  atividades que buscam, por  meio 
de recursos e metodologias diversificadas e 
inovadoras,  contribuir  para  uma  formação 
mais ampla e qualificada.

5- CONCLUSÃO

Diante  da  importância  das  atividades 
culturais  no  âmbito  educacional,  torna-se 
necessário promover atividades e iniciativas 
que ampliem o universo cultural dos alunos 
de  graduação  e  que  contribuam para  uma 
fundamentação  teórico-prática  mais 
contextualizada.  As  avaliações  realizadas 
permitem  considerar  que  as  atividades 
petianas  aqui  apresentadas  atingiram  os 
objetivos  almejados  na  direção  de 
proporcionar aos graduandos a vivência de 
discussões  acerca  de  temas  não  abordados 
na  graduação  de  forma lúdica  e  reflexiva, 
bem  como  de  estimular  a  formação  de 
profissionais  inseridos  no  cenário  cultural 
do país.
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RESUMO 
 
Devido à importância do entendimento da 
química como uma ciência articulada que 
muito pode contribuir para melhorar nossa 
qualidade de vida, o grupo PET Química 
Ambiental procura desenvolver atividades 
experimentais junto aos alunos das escolas 
públicas. As atividades realizadas visam a 
integração da universidade com a 
comunidade e trabalhar o ensino de química 
contextualizado. 
Palavras Chave: ensino de química; 
contextualização; atividades experimentais. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Cientes da importância do conhecimento da 
química para o desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia no país e para o 
enfrentamento das questões ambientais, 
alunos do Grupo PET Química Ambiental 
desenvolveram atividades experimentais 
com alunos do segundo ano do ensino 
médio da Escola Estadual ETEC 
Philadelpho Gouvêa Netto. As atividades 
buscaram reforçar o ensino da química e 
contextualizar as transformações observadas 
no laboratório com os fenômenos 
ambientais presentes no cotidiano. As 
avaliações das ações de caráter educativo, 
que articulam ciência, tecnologia, sociedade 
e ambiente mostram que, no âmbito geral do 
conteúdo da química, os alunos detinham 
certo conhecimento, que foi melhorado após 

as atividades. A experimentação no ensino 
de química é uma ferramenta pedagógica 
que auxilia a compreensão de conceitos 
básicos da química, principalmente, quando 
contextualizada com a química do cotidiano 
e ajustada aos reais objetivos do ensino. 
Sendo assim, este trabalho procura trabalhar 
o conteúdo buscando agregar conhecimento 
e motivar os estudantes, de maneira a propor 
uma alternativa a partir de uma aula 
envolvendo um experimento simples e de 
baixo custo, promovendo a reflexão e a 
conscientização dos estudantes com respeito 
a assuntos ambientais.  
 
 
2. OBJETIVOS 

O presente trabalho visa auxiliar no 
processo de ensino e aprendizagem da 
química, fomentar a formação de cidadãos 
críticos e verificar quantitativamente o 
entendimento do conteúdo ministrado, 
juntamente com a aula prática. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Neste trabalho, as atividades foram 
desenvolvidas mensalmente durante o ano 
letivo junto aos alunos do 2º ano do ensino 
médio em que estas foram realizadas por 
três anos consecutivos, isto é, de 2013 até 
2015, totalizando em aproximadamente 600 
alunos. As atividades foram realizadas no 
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laboratório de química da E. E. ETEC 
Philadelpho Gouvêa Netto. Foram avaliadas 
as aulas onde foram trabalhados os 
conceitos de química orgânica, chuva ácida, 
estequiometria de reações e termoquímica. 
O trabalho foi desenvolvido em duas etapas, 
em que a primeira etapa consiste na 
discussão e elaboração, juntamente com o 
professor de química da ETEC, a respeito do 
material a ser utilizado, contendo referencial 
teórico, experimentação e questionário de 
avaliação da atividade. Já a segunda etapa 
compreende o desenvolvimento da atividade 
na escola em uma data pré-estabelecida pelo 
professor, respeitando, por conseguinte, o 
seu plano de ensino. 

No início de cada atividade foram 
passados questionários pré-aula, com 
questões relacionadas ao tema abordado. Em 
seguida, realizou-se uma explanação 
contextualizada dos conteúdos da química 
julgados importantes para a compreensão 
das transformações químicas a serem 
observadas. Após a discussão teórica, os 
alunos desenvolveram o experimento com 
discussão dos fenômenos observados 
chamando a atenção para a ocorrência, 
daquele evento, no cotidiano do aluno. Ao 
final da atividade, os alunos receberam o 
questionário pós-aula. Os questionários pré 
e pós-aulas tiveram como finalidade avaliar 
se a atividade atingiu o objetivo almejado. 
Além disso, permitiu que os alunos 
avaliassem a forma de apresentação do 
grupo e a relevância do tema escolhido e 
que os mesmos sugerissem temas para as 
próximas atividades. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como vem se avaliando ao longo dos anos, 
a partir da aplicação dos questionários pré e 
pós-aula, os dados destes foram tabulados 
com relação a porcentagem de acertos, pré e 
pós-aula, e estão apresentados na tabela 1. 
Pela análise dos dados observa-se que houve 
um melhor aproveitamento por parte dos 
alunos, sendo que, a porcentagem final dos 
acertos pós-aula é de aproximadamente 15% 

maior em relação ao pré-aula, podendo-se 
considerar que com a aplicação das aulas 
experimentais estes absorvem melhor os 
conteúdos de química abordados.  
Com os questionários e relatos dos alunos 
pode-se observar um grande interesse por 
parte dos mesmos pelas atividades 
experimentais que englobam experimentos 
simples, contextualizados com assuntos 
gerais do cotidiano. 
  
 
Tabela 1. Relação de acertos pré e pós-aula 
Conteúdos Pré-aula Pós-aula 
Chuva Ácida 60,76% 90,96% 
Estequiometria 67,35% 75,12% 
Orgânica 32,65% 55,25% 
Termoquímica 68% 69,6% 
Média 57,19% 72,73% 
 
Verifica-se que o trabalho realizado 
despertou o interesse dos alunos a partir das 
aulas experimentais e por mostrá-los a 
química que esta envolvida fora da sala de 
aula.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
De forma geral, os resultados alcançados 
foram bons considerando a diversidade das 
atividades desenvolvidas. Deve-se 
considerar também que o desenvolvimento 
das atividades enriquece a formação dos 
participantes do Grupo PET não apenas em 
conteúdo, mas também no quesito 
relacionamento humano. 
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RESUMO 

 
Ciência nas Férias é uma atividade 

desenvolvida pelo grupo PET Química 
Unesp Araraquara, cujo público alvo são 
alunos de Ensino Médio. A atividade visa 
mostrar aos participantes a química sob um 
aspecto diferente, dentro do contexto de 
uma Universidade, ao promover a interação 
com professores universitários, alunos e 
laboratórios, por um período de uma 
semana. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
O projeto surgiu através da 

reestruturação de uma antiga atividade 
realizada pelo grupo, denominada Um dia 
na Universidade (UDU). A atividade ocorria 
no período de uma semana, no qual 
diferentes grupos de alunos do terceiro ano 
do ensino médio visitavam o Instituto de 
Química – Unesp Araraquara. A cada dia, 
uma turma diferente tinha a oportunidade de 
conhecer uma IES e o contexto ali vivido, 
além de participarem de aulas teóricas e 
práticas, ministradas pelos próprios 
petianos. Para verificar a eficiência da 
atividade, ao final de cada dia, eram 
aplicados questionários abordando os 
conceitos ensinados. Baseando-se nestas 
avaliações, foi possível perceber que grande 
parte dos alunos davam pouca importância 
aos conteúdos apresentados, pois os 
questionários eram respondidos de forma 
desinteressada. Diante de tais resultados, 

ficou claro que os objetivos da atividade não 
estavam sendo satisfatoriamente atingidos, 
em virtude disso o grupo notou que uma 
reestruturação da atividade era necessária. E 
assim surgiu o Ciência nas Férias, no qual 
se planejava uma melhor distribuição dos 
conteúdos ao longo dos dias, uma 
associação destes com aulas práticas; 
realizadas pelos próprios alunos sob 
supervisão dos petianos e novas formas de 
abordagem destes conteúdos. 

O projeto continuou sendo desenvolvido 
em uma semana, porém foi mantido apenas 
um grupo de alunos, formado por estudantes 
de diferentes escolas de ensino médio, 
privadas e públicas.  

O cronograma foi constituído de aulas 
práticas e teóricas, sendo que elas eram 
ministradas pelos petianos, assim como 
coordenadas por professores universitários, 
aproximando ainda mais os alunos com a 
dinâmica da Universidade, mantendo o 
objetivo do UDU. 

 
2. OBJETIVOS 

 
O objetivo principal da atividade era 

esclarecer a dimensão da Universidade, 
como também mostrar a importância do 
desenvolvimento de outras atividades além 
da graduação, como os projetos de pesquisa 
e extensão, e a influência destes na futura 
vida profissional e acadêmica. 
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3. METODOLOGIA 

Após estabelecidos os objetivos da nova 
atividade, iniciou-se o planejamento da 
estrutura do projeto. Foi necessário definir 
um tema, selecionar escolas a serem 
convidadas para participar, estratégias de 
divulgação, elaboração do material didático, 
a comissão organizadora e verificar a 
disponibilidade do espaço do IQAr – Unesp. 

A comissão organizadora era formada 
por integrantes do grupo que possuíam 
disponibilidade e maior afinidade com o 
projeto, possuindo um total de seis alunos, 
em 2014, e cinco alunos, em 2015. Entre as 
suas responsabilidades, a comissão analisou 
a possibilidade de usar laboratórios 
didáticos, salas de aula e as demais 
instalações do Instituto, como diretório 
acadêmico e quadra de esportes. 

Em ambos os anos, procurou-se escolher 
um tema da Química que possibilitasse a 
abordagem de assuntos comumente 
abordados em provas de vestibulares, mas 
que ao mesmo tempo fosse interdisciplinar. 
Em 2014, o tema foi Produtos Naturais, 
abordando os seguintes assuntos: extração 
da cafeína, síntese da aspirina, 
cromatografia de camada delgada e a 
extração de flavonoides, antracênicos, óleos 
essenciais, entre outros. Em 2015, o tema 
foi Fotônica, já que 2015 foi escolhido 
como o Ano Internacional da Luz, e se 
tratou de conceitos como compostos de 
coordenação, fotossíntese, fluorescência, 
luminescência e conceitos de óptica 
geométrica. 

Com base no tema, iniciou-se a 
preparação do material didático. Realizou-se 
um levantamento bibliográfico, de modo a 
encontrar temas de fácil compreensão, 
porém sem se ater apenas ao que é 
ministrado no ensino médio; a intenção era 
transmitir assuntos de nível superior de uma 
forma didática e tentar suportá-los com 
aulas práticas. Na primeira edição, o 
material didático consistiu nos roteiros dos 
experimentos para os alunos e nas 

apresentações de slide, que serviram de base 
para as aulas teóricas; já na segunda edição, 
o material didático foi melhor elaborado e 
além dos roteiros, continha toda a 
fundamentação teórica dos conceitos que 
seriam abordados na atividade. 

Para avaliar o conhecimento adquirido 
pelos alunos foi realizada uma gincana, no 
último dia da atividade. Os alunos foram 
divididos em três grupos e tiveram que 
responder questões, dissertativas e de 
múltipla escolha, que mais tarde comporiam 
o placar final, juntamente com o desafio. Os 
valores das questões dissertativas diferiam 
das questões de múltipla escolha, porém 
todas elas estavam relacionadas às aulas 
práticas e teóricas. O desafio valia uma 
quantidade significativa de pontos e foi 
diferente em cada edição: em 2014, os 
alunos deveriam montar a tabela periódica e 
cada elemento correto valia uma 
determinada pontuação; em 2015, o desafio 
envolveu nomenclatura de complexos e o 
disco de Newton. Após a gincana, os alunos 
participantes responderam um questionário 
avaliando a qualidade da atividade, bem 
como dando sugestões ou fazendo críticas. 

Nas duas edições, a escolha das escolas 
levou em conta a viabilidade de acesso ao 
IQ e o quão interessadas estas se mostraram 
em receber o projeto. Priorizou-se as 
instituições que não possuíam laboratórios 
didáticos para as aulas práticas de Química. 

A divulgação se deu tanto por meios 
virtuais, quanto por visitas às escolas. 
Primeiramente, alguns integrantes do grupo 
dirigiram-se às escolas para explicar aos 
alunos sobre o projeto e convidá-los a 
participarem. Após este primeiro contato, 
foi iniciada a divulgação pelas redes sociais, 
e-mails e páginas da internet. Para realizar 
as inscrições, utilizou-se a plataforma 
Google Docs. Em alguns casos, a escola 
selecionou os alunos e realizou as inscrições 
destes; em outros, os próprios alunos se 
inscreveram. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados obtidos em ambos os anos 
foram satisfatórios e atingiram as 
expectativas do grupo.  Isso foi confirmado 
baseando-se nos dados obtidos a partir do 
questionário aplicado no encerramento da 
atividade, no fim da gincana. Os resultados 
aqui tratados são apenas da edição de 2015.  

O desempenho dos alunos foi avaliado de 
acordo com os resultados de cada uma das 
três equipes com relação ao questionário 
aplicado. Esses dados estão representados 
no Gráfico 1, e mostram que as equipes 
tiveram um grande aproveitamento. Duas 
delas pontuaram 77,5% das questões, 
enquanto uma pontou 80%. Esses números 
mostram como a atividade foi efetiva. 
 

 
Gráfico 1: Resultados obtidos a partir do 

questionário aplicado aos alunos. 
 

Um dos fatores que possibilitaram esse 
aproveitamento foi o  fato que conteúdos 
foram melhor distribuídos durante a semana 
e aplicados de forma didática e interativa. 
Foi possível observar que as aulas práticas 
tiveram grande influência no interesse que 
foi despertado nos alunos, assim como a 
gincana.  

Outro fator importante foi o contato 
direto, por meio virtual e divulgação nas 
escolas, com os alunos interessados em 
participar da atividade durante a etapa de 
inscrição. Os próprios alunos se 
inscreveram, o que, de certa forma, fez com 
que a maioria dos participantes fossem 
alunos realmente interessados em participar 

do projeto, o que também gerou maior 
repercussão para a atividade.  

Também no encerramento da atividade, 
foi aplicado um questionário a fim de que os 
alunos avaliassem a qualidade e a eficiência 
do evento. Da amostra de 50 alunos, 93% 
avaliaram a atividade como “ótima” e 7% a 
avaliaram como “boa”. 

Analisando os resultados obtidos em 
geral, foi possível perceber que o evento 
teve êxito em seus objetivos. Assim, tanto 
as metas fixadas para os alunos quanto para 
os petianos foram alcançadas. Estes últimos, 
por sua vez, obtiveram experiências 
relacionadas à transmissão de conhecimento 
(Ensino), ao contato com um público 
externo, difundindo o conhecimento da 
Universidade à comunidade (Extensão) e 
por fim à organização de eventos em equipe. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O Ciência nas Férias foi uma atividade 

inovadora à comunidade acadêmica e 
externa, ao proporcionar o intercâmbio de 
conhecimento cientifico, considerando a 
realidade dos alunos do ensino médio. Além 
disto, o projeto permitiu a desmistificação 
da Universidade e da Química, incentivando 
os alunos a buscarem o Ensino Superior e 
auxiliar na escolha da carreira acadêmica 
em áreas relacionadas à química.  Também 
mostrou a importância dos projetos de 
extensão desenvolvidos dentro da 
universidade.  
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RESUMO 

Levando em consideração a grande 
diversidade de metodologias disponíveis 
para a produção de sabão caseiro, o grupo 
PET-Química da UFTM analisou algumas 
teses e dissertações para encontrar 
parâmetros que classifiquem essas 
metodologias como adequadas ou 
inadequadas. Neste trabalho, foram 
determinados os Índices de Acidez e de 
Saponificação de óleo de fritura. 

 
1- INTRODUÇÃO 

Embora não existam fatos 
documentados, há especulações de que o 
sabão foi descoberto ainda em tempos pré-
históricos produzidos com cinzas e gordura 
animal. As primeiras evidências registradas 
na história de um material semelhante ao 
sabão datam 2800 a.C. na Babilônia. 
Posteriormente, na Itália e na França, no 
século XVI, a produção do sabão evoluiu de 
tal forma que ele passou a ser considerado 
um artigo de luxo. 

Desde então, sugiram outras maneiras 
de se produzir o sabão, utilizando gordura 
vegetal. Sendo assim, muitas pessoas 
passaram a reutilizar o óleo misturando 
hidróxido de sódio (NaOH) para a obtenção 
do mesmo. Essa reação ocorre entre o óleo 
e uma base (NaOH ou hidróxido de potássio 
- KOH), que denomina-se uma reação de 
saponificação. 

No Brasil a maioria das pessoas 
descartam o óleo de maneira inadequada, 
diretamente na pia podendo ocasionar o 
entupimento das tubulações, dificultando e 

encarecendo o processo de tratamento do 
esgoto. Pelo fato do óleo ser uma molécula 
apolar e de baixa densidade, quando o 
mesmo é descartado em corpos hídricos, ele 
cria uma camada superficial que acaba 
impedindo a oxigenação dos rios, causando 
a poluição e morte dos componentes 
bióticos que habitam o local.  

Pensando nisso, o grupo PET-
Química da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro-UFTM se propôs a 
elaborar um projeto que visa divulgar 
conhecimentos oriundos de pesquisas sobre 
a fabricação do sabão caseiro. Para isso, 
foram pesquisadas algumas metodologias 
na internet, as quais foram analisadas para 
encontrar métodos mais seguros no sentido 
de não conter excesso de NaOH no sabão 
produzido, pois esse excesso pode causar 
ferimentos ou irritações na pele. Essas 
informações estão sendo divulgadas para a 
sociedade no evento “Integração no bairro” 
que ocorre uma vez a cada trimestre. 

Com o intuito de saber mais sobre o 
assunto e levando em consideração que 
muitas das metodologias para a produção do 
sabão caseiro podem ser inadequadas, o 
grupo PET-Química analisou algumas teses 
e dissertações para encontrar procedimentos 
que indicassem quais as análises que 
deveriam ser realizadas a fim de obter dados 
para indicar se os sabões produzidos 
estariam dentro dos padrões de segurança 
estabelecidos pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária). Neste 
trabalho, foram realizadas medidas como 
forma de caracterizar o óleo de fritura 
originalmente utilizado para produzir o 
sabão, sendo testados o Índice de Acidez 
(IA) e Índice de Saponificação (IS).  
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O IA é um parâmetro importante para 
determinar o estado de conservação do óleo, 
considerando que diversos fatores (e.g., luz 
e temperaturas altas) podem gerar produtos 
ácidos, em geral ácido oleico. O IS 
relaciona a quantidade em miligramas de 
hidróxido de potássio necessária para 
saponificar completamente um grama do 
óleo. 

 

2- OBJETIVOS 
 

Determinar os Índices de Acidez e de 
Saponificação do óleo de fritura, afim de 
avaliar a qualidade dessa matéria prima e 
estimar a quantidade correta de hidróxido 
de sódio para a fabricação do sabão. 

 
3- METODOLOGIA 

Avaliando-se receitas retiradas da 
internet, pode-se observar que a grande 
parte apresenta erros na quantidade de 
reagentes utilizados e nos procedimentos 
propostos. Com base nisso, analisamos 
alguns trabalhos acadêmicos e escolhemos 
como trabalho base uma dissertação de 
mestrado (Andressa Pasini) [1], a qual 
descreveu melhor as metodologias 
utilizadas e apresentou referências 
confiáveis. 

O IA foi determidado de acordo com 
a metodologia descrita por ZENEBON, et. 
al. [2]: 2 g da amostra (m) foram 
dissolvidos em 25 mL de uma solução de 
éter-álcool (2:1 v/v). Essa solução foi 
titulada com NaOH 0,09982 mol/L (M). O 
IA foi calculado por meio da equação 1. 

 

𝐼𝐴(%) =
𝑉 ∙ 𝑀 ∙ 28,2

𝑚  (1) 

Os testes foram realizados com oito 
amostras para diminuir o erro 
procedimental. Para determinar o IS, foi 
utilizado o método Cd 3-25 da American Oil 
Chemist’s Society (AOCS) (1990) [3], que 
apresenta unidade em mg g-1. Pesou-se 
aproximadamente 2 g da amostra (m), em 
balão de fundo redondo. Adicionou-se ao 
balão 25 mL de solução alcóolica de 

hidróxido de potássio (KOH) 4% m/v. O 
balão foi conectado a um condensador e 
mantido em refluxo até a completa 
saponificação da amostra 
(aproximadamente 1 h). Simultaneamente, 
foi realizado o mesmo procedimento, porém 
sem a adição de óleo como teste em branco. 
Após o resfriamento dos balões, o 
condensador foi desconectado e a amostra 
titulada com ácido clorídrico (HCl) com 
concentração M = 0,5022 mol/L, utilizando 
fenolftaleína como indicador até o 
desaparecimento da coloração rosa. Para 
realização dos cálculos utilizou-se a 
equação 2. 

 

𝐼𝑆 =
28,06 ∙ 𝑀 ∙ (𝑉𝐵 − 𝑉𝐴)

𝑚  (2) 

 
VA e VB = Volumes de HCl gastos para titular a 

amostra (mL) e o branco, respectivamente. 
 

4- RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos na determinação 
do Índice de Acidez estão contidos na 
Tabela 1. 

Tabela 1. Determinação do IA. 

AMOSTRAS ÍNDICE DE 
ACIDEZ (%) 

1 1,3 
2 1,1 
3 1,4 
4 1,4 
5 1,3 
6 1,3 
7 1,3 
8 1,4 

 

A partir dos resultados obtidos, a 
amostra 2 apresentou-se bastante 
discrepante em relação às demais amostras. 
Assim, realizou-se o Teste Q para avaliar o 
grau de confiabilidade da análise utilizando 
a equação 3 [4].  
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𝑄 =
|𝑉𝑑 − 𝑉𝑝|

𝑓  (3) 

  
onde, Vd é o valor discrepante a ser testado, 
Vp é o valor mais próximo do valor 
discrepante e f é a faixa de valores obtidos. 
Caso o valor calculado para o Q da amostra 
discrepante seja maior que o valor de Qcrítico 
é possível descartá-lo [4]. 

Para esse trabalho, foi escolhido o 
valor de Qcrítico com índice de confiança de 
95%.  O valor calculado de Q para a amostra 
2 foi de 0,667, o qual é maior que o Qcrítico 
para oito amostras, Qcrítico=0,526 [4], assim, 
a amostra 2 foi desprezada, obtendo-se um 
Índice de Acidez de 1,3 % com desvio 
padrão de 0,05%. 

Para determinação do Índice de 
Saponificação obteve-se os seguintes dados 
da titulação: 
 
Tabela 2. Determinação do IS. 
 V*HCl (amostra) V*HCl (branco) 

IS 
(mg.g-1) 

1 14,40 26,00 81,12 
2 14,60 26,10 78,95 
3 14,40 25,70 80,11 

*Volumes em mL. 
 

Assim, o valor obtido da média do IS 
foi de 80,06 mg.g-1

. Isso indica que para 
cada 1 g de óleo é necessária essa 
quantidade de KOH em mg para total 
saponificação.  

O desvio padrão calculado foi de 1,09 
mg.g-1

. 

5- CONCLUSÃO 
 

A partir das análises realizadas, foi 
possível conhecer algumas características 
da matéria prima (óleo de fritura), sendo 
elas o IS e o IA, no qual determinou-se a 
quantidade correta de KOH que deve ser 
utilizado para saponificar todo o óleo.  

A próxima etapa do trabalho será 
determinar a validade em que o sabão 
começa a degradar-se, ou seja, perder suas 

características, e realizar alguns testes 
físico-químicos.  
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RESUMO 

 
O trabalho consiste na aplicação do 

minicurso “Química e Física Forense” para 
a aproximação Universidade / Escola. O 
projeto atingiu em seis meses 
aproximadamente 450 estudantes da Escola 
Pública e possibilitou a vivência do 
Licenciando com a realidade escolar. Além 
disso, forneceu um conteúdo diversificado, 
utilizando a contextualização.  
 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
Realizado durante todo o ano de 2015, o 

projeto foi aplicado em cinco escolas 
públicas da rede Estadual do Estado de São 
Paulo e também para os alunos do primeiro 
ano de Licenciatura em Química da FCT 
UNESP.  

O projeto não apenas interligou a 
Universidade às escolas como também 
viabilizou a vivência do educando com 
práticas laboratoriais, impactando não 
apenas escolas de grandes centros, mas 
também em uma escola rural, uma ETEC e 
o próprio curso de Licenciatura em Química 
da FCT UNESP.  

Apesar das orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (2012), mostrar-se 
favorável ao ensino contextualizado e a 
utilização de laboratórios no ensino de 
Ciências “merecem especial atenção no 
ensino de Química as atividades 
experimentais” [1], dentre as escolas 
atingidas apenas quatro apresentavam 
espaço físico de laboratório, e apenas a 

UNESP e a ETEC utilizavam este recurso 
durante as aulas de Química, Física e 
Biologia. 

 Criado pelos próprios Petianos com a 
supervisão da tutora, o projeto foi elaborado 
da seguinte maneira em sala de aula: 
primeiramente foi apresentada aos alunos a 
estrutura da universidade (UNESP) com o 
objetivo de tornar a universidade pública 
um atrativo para os alunos e incentivá-los a 
buscar o ensino superior. Após esta 
apresentação, foi ministrada pelos petianos 
uma aula envolvendo conteúdos que fazem 
parte da vida acadêmica do aluno e são 
aplicados na química e física forense tais 
como: balística, testes de pH, sublimação, 
adsorção, entre outros, assim os alunos 
poderiam compreender como tais ciências 
atuam para desvendar os crimes.  

Por fim os alunos receberam um “kit” 
contendo vidrarias para testes de 
laboratório, as provas do crime e uma 
apostila com o procedimento a ser seguido 
em cada prova para chegar ao verdadeiro 
“culpado”. Ao Final da atividade os alunos 
chegam á um veredito, nesta etapa eles 
devem escrever qual as provas que eles têm 
e o que aconteceu na cena do crime.  

O método aplicado em sala de aula não é 
o de apenas buscar o ensino da Física e da 
Química de forma contextualizada, mas 
também de incentivar a participação dos 
alunos durante a aula, o trabalho em grupo e 
o incentivo a criatividade.   Afinal,“ ensinar 
não é apenas transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua produção 
ou a sua construção” [2] 
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2. OBJETIVOS  

Os objetivos deste projeto vão desde o 
enriquecimento das características dos 
petianos, contribuição na formação do 
educando até da própria escola. Tais 
objetivos são:  

• Estimular a pró-atividade do petiano 
em sala de aula;  

• Apresentar aos alunos o dia-a-dia de 
um profissional da química forense; 

• Instigar a curiosidade e o interesse 
do aluno pelas disciplinas de Física e 
de Química.  

• Viabilizar a experiência laboratorial 
para escolas que não possuem 
estrutura física ou matérias que 
viabilizem a experimentação no 
ensino de Ciências em sala de aula. 

 
3.  METODOLOGIA  

 
A metodologia utilizada em sala de 

aula é a expositiva dialogada, onde 
conhecimento prévio real do aluno é 
levado em consideração.  

Uma das inquietações de Paulo Freire 
em pedagogia da autonomia (2012) foi 
“Porque não discutir com os alunos a 
realidade concreta a que se deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se 
ensina” [3]. 

No caso deste projeto, ao indagarmos 
sobre conceitos de Química e Física 
Forense, simultaneamente os alunos se 
lembram de filmes e seriados famosos 
como CSI: Crime Scene Investigation, 
além de casos que repercutiram nacional 
e internacionalmente como o caso 
“Isabela Nardoni”. Partindo de casos 
famosos como o envenenamento de 
Napoleão Bonaparte e o caso Isabela 
Nardoni construiu-se uma sequência 
didática de aproximadamente uma hora 
onde estão interligados conceitos de 
Física e Química de forma 
contextualizada.  

Com foco principal no terceiro ano 
do ensino médio, os experimentos e 
conceitos físicos expostos durante a aula 
envolvem conceitos distribuídos em 
toda a formação do educando. 

Em química os conceitos ensinados 
são, pH para identificação de veneno; 
teste de chama e reações de 
precipitação, para identificar pólvora na 
mão de suspeitos; sublimação e 
adsorção do iodo, para revelação de 
impressões digitais e como os 
complexos atuam para revelação de 
sangue. 

Os conceitos físicos impressos nesta 
sequência didática são basicamente 
lançamentos de projétil e leis de 
Newton. Presentes no primeiro ano do 
Ensino Médio, estes conceitos estão 
intrínsecos na cena do crime como 
gotejamento de sangue e projéteis 
disparados por arma de fogo. 

A intenção não é de que os alunos 
apenas aprendam os conceitos das 
disciplinas, mas como recomentada 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
+ Física (2012): “Mesmo os jovens que, 
após a conclusão do ensino médio não 
venham a ter mais qualquer contato 
com o conhecimento em Física, e outras 
instâncias profissionais ou 
universitárias ainda sim terão a 
formação necessária para compreender 
e participar do mundo em que vive.” [3] 

 Ao envolver casos do dia-a-dia, o 
cuidado com o ensino neste caso torna-
se maior, a preocupação é que o 
educando possa também ser autor de sua 
aprendizagem. Por isso a participação 
do aluno se torna de suma importância, 
pois ao interagir com os conceitos em 
laboratório o aluno deixa de ser 
dependente do professor e torna-se 
sujeito de seu próprio aprendizado. “É 
com ela a autonomia, penosamente 
construindo-se que a liberdade vai 
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preenchendo o “espaço”
“habitado” por sua dependência

O crescimento do Petiano
este projeto é vasto, além de incentivar a 
docência em vista que são graduandos da 
das licenciaturas em Química e Física o 
projeto acrescenta a formação 
autonomia, a pró-atividade e organização.  
Atingindo assim não apenas os três pilares 
do PET (Ensino- Pesquisa e Extensão), mas 
também a formação diferenciada de 
graduando que obteve a oportunidade de 
participar do PET. 
 
4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A seleção da escola para a realização do 
projeto foi feita de forma a incluir al
uma instituição da rede pública na tentativa 
de privilegiar a diversidade cultural. Foram
montados cinco grupos, cada qual continha
entre 4 ou 5 alunos (dependendo do número 
total de alunos na classe). 
projeto com alunos do 2º e 3º ano do
médio da escola Municipal Anna de Mello 
Castriani, do município de
Feijó/SP. Após a apresentação teórica, os 
alunos tiveram acesso a um relatório
policial fictício, a partir do qual os alunos 
deveriam investigar as pistas e proceder às 
análises químicas que possibilitariam a 
identificação do criminoso e da arma do 
crime. 

Cada grupo tinha como objetivo realizar

- Teste para identificação de sangue;

- Teste comparativo de digitais;

- Teste para elementos presentes na pólvora;

- Teste para “veneno” em refrigerante
 
Além disso, os alunos deveriam propor um 
texto onde revelassem a trama na qual o 
crime foi arquitetado. A identificação do 
criminoso foi realizada com base no estudo 
de algumas impressões digitais previamente 

preenchendo o “espaço” antes 
or sua dependência”[2].  

O crescimento do Petiano em relação a 
este projeto é vasto, além de incentivar a 
docência em vista que são graduandos da 
das licenciaturas em Química e Física o 
projeto acrescenta a formação da 

atividade e organização.  
Atingindo assim não apenas os três pilares 

Pesquisa e Extensão), mas 
também a formação diferenciada de um 

que obteve a oportunidade de 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A seleção da escola para a realização do 
a incluir alunos de 

da rede pública na tentativa 
de privilegiar a diversidade cultural. Foram 

inco grupos, cada qual continha 
(dependendo do número 

. Realizamos o 
2º e 3º ano do ensino 

escola Municipal Anna de Mello 
do município de Regente 

Após a apresentação teórica, os 
lunos tiveram acesso a um relatório 

policial fictício, a partir do qual os alunos 
deveriam investigar as pistas e proceder às 

micas que possibilitariam a 
identificação do criminoso e da arma do 

Cada grupo tinha como objetivo realizar: 

Teste para identificação de sangue; 

Teste comparativo de digitais; 

Teste para elementos presentes na pólvora; 

refrigerante. 

Além disso, os alunos deveriam propor um 
texto onde revelassem a trama na qual o 
crime foi arquitetado. A identificação do 
criminoso foi realizada com base no estudo 
de algumas impressões digitais previamente 

selecionadas (peça chave para d
“crime”). 
 
  Figura 1. Porcentagem de aproveitamento 
do ensino médio 

 
  Figura 2. Porcentagem de aproveitamento 
do ensino médio 

 
É importante ressaltar que

resultado foi analisado nos
positivo, pois os mesmos
para fornecer esse resultado (positivo
cada teste). Testes que deram negativos 
foram negligenciados para a elaboração dos 
gráficos das Figuras 1 e 2 
por grupo. 

 
Apesar de todos os testes apresentados 

serem de fácil execução e compreensão
observamos algumas dificuldades
relação a interpretação do roteiro
disponibilizados para cada 
este que acompanhava 
intuito de facilitar a realização dos

Notamos também que dois 
destacaram pelo acerto unânime
tantos para os do 2º quanto para os do 3º 
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Porcentagem de aproveitamento – 3º ano 

 

É importante ressaltar que cada 
nos testes que deram 

os mesmos foram elaborados 
esse resultado (positivo para 

). Testes que deram negativos 
negligenciados para a elaboração dos 

1 e 2 - Aproveitamento 

testes apresentados 
execução e compreensão, 

observamos algumas dificuldades em 
interpretação do roteiro de apoio 

disponibilizados para cada grupo (roteiro 
este que acompanhava cada “kit” com o 
intuito de facilitar a realização dos testes).  

Notamos também que dois testes se 
caram pelo acerto unânime dos grupos, 

uanto para os do 3º 
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ano; esses foram, o teste para 
envenenamento (mudança brusca na 
coloração de uma solução incolor) e as 
comparações das digitais (auxiliados com a 
ajuda de uma lente de aumento), este 
resultado era esperado por se tratar de 
análises muito sensíveis tanto quimicamente 
quanto fisicamente. Os outros dois testes 
não apresentaram um resultado tão 
satisfatório quanto esperávamos, talvez isso 
se deva à percepção dos próprios alunos a 
mudanças muito sutis de coloração 
(coloração de uma chama) ou algum erro na 
ordem da execução de um experimento 
(reagente de Kastler-Meyer). Outros fatores 
podem ter contribuído para a dificuldade em 
realizar alguns testes, como por exemplo a 
falta de uma chama adequada para o teste de 
chama (já que a escola não possuía um 
laboratório de química), desde fatores 
diversos como manuseio inadequado do 
material pelos próprios alunos 
(contaminação). 

Mesmo levando em consideração tudo o 
que já foi posto, foi notável um melhor 
desempenho na realização da maioria dos 
testes pelo 3º ano comparado com o do 2º 
ano.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
Através desta atividade, pôde-se observar 

que os alunos foram capazes de recorrer ao 
seu conhecimento demonstrando 
competências e habilidades relacionadas à 
sua aprendizagem. Dentre estas 
competências destacam-se: resolução de 
situações problemáticas; trabalho em grupo; 
desenvolvimento da linguagem oral e 
argumentação crítica; raciocínio lógico, 
desenvolvimento da habilidade de escrita, 
entre outros [4]. A constatação da efetividade 
das reações no processo de análise 
despertou nos alunos a conscientização da 
utilidade do conhecimento químico em 
situações reais que vão além do simples 
conhecer teórico dos livros didáticos e da 
sala de aula. Esta descoberta fomentou nos 
alunos o interesse pela química enquanto 

ciência detentora de um conhecimento 
específico capaz de promover a solução de 
situações intrigantes. 
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RESUMO 
 
Este trabalho relata as habilidades 

adquiridas e/ou aprimoradas pelos 
petianos do grupo PET Química 
Supramolecular, Nanociências e 
Nanotecnologia  (PETNANO), 
graduandos do curso de Licenciatura em 
Química do IFRJ-CDUC, durante a 
produção de materiais didáticos 
voltados para o ensino de química.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
  A Nanotecnologia é a ciência que 

estuda materiais com dimensões de 1 a 
100 nm1. É uma área de pesquisa muito 
ampla e interdisciplinar, que vem 
recebendo destaque nos últimos anos 
em função dos seus benefícios em 
várias áreas e setores da sociedade 
como eletrônica, medicina, cosméticos, 
meio ambiente, aeronáutica, 
biotecnologia, agricultura e segurança 
de trabalho, atribuindo importantes 
propriedades aos materiais como 
polímeros, cerâmicas, metais, semi-
condutores, compósitos e biomateriais2. 

 Tendo em vista esse contexto, 
destaca-se a importância dos alunos de 
Ensino Médio e Fundamental tomarem 

conhecimento sobre esta ciência e suas 
aplicações.  

 Embora o Grupo PET Química 
Supramolecular, Nanociências e 
Nanotecnologia tenha iniciado suas 
atividades em 2010, a partir de 2015 o 
grupo passou a focar suas atividades no 
desenvolvimento de materiais didáticos 
que auxiliem no ensino de química. Este 
foco foi pensado com o intuito de 
aproximar os petianos, licenciandos em 
química, da realidade que terão após 
formados. As atividadess desenvolvidas 
tem como função preparar e qualificar 
os licenciandos à criarem suas próprias 
ferramentas de trabalho além de ter 
como foco despertar e desenvolver 
comportamentos como, saber trabalhar 
em equipe, organização, 
comprometimento, ética, 
posicionamento critico e prosperidade 
da criatividade. E como a temática do 
grupo é a nanotecnologia, os materiais 
desenvolvidos envolvem esta ciência. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Capacitar os petianos no 

desenvolvimento de materiais didáticos 
que auxiliem no ensino de química. 
 

3. METODOLOGIA 
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As atividades do grupo foram 
baseadas no desenvolvimento de 
materiais didáticos, sendo eles jogos, 
vídeos, materiais interativos e histórias 
em quadrinhos. Para tal optou-se por 
trabalhar com subgrupos de 2-3 
petianos para a criação de cada um dos 
materiais e todos deveriam ter como 
tema nanotecnologia, associado ao 
ensino de química. Embora divididos 
em subgrupos, todos os petianos se 
envolviam no desenvolvimentos de 
todos os materiais em reuniões 
semanais. Antes da criação de cada 
material fez-se necessário uma vasta 
pesquisa bibliográfica em artigos e 
livros que abordavam nanotecnologia e 
materiais didáticos no ensino de 
química. 

Para criação do jogo determinou-se o 
objetivo, o desafio, o tipo de jogo, o 
público alvo e os assuntos relacionados 
à nanotecnologia e ao ensino de 
Química. A etapa seguinte envolveu o 
design do tabuleiro e o das cartelas do 
jogo seguidas da elaboração de 
perguntas classificadas em: falso ou 
verdadeiro, múltipla escolha e resposta 
direta.  
     A criação da história em quadrinhos 
foi inspirada em cartoons e mangás 
(animações televisivas e histórias em 
quadrinhos japonesas), contudo 
abordando o tema Nanotecnologia de 
forma lúdica e criativa. Para a 
elaboração desta história os petianos 
envolvidos nesta atividade realizavam 
encontros semanais para o debate sobre 
o enredo, o conteúdo, os recursos e 
materiais que seriam utilizados na 
elaboração do material.  

O grupo responsável pela elaboração 
de materiais interativos criaram 
estruturas representativas de compostos 
nanoestruturados como fulerenos e 
nanotubos. Esses modelos foram feitos 
utilizando-se tubos de jornal e cola, e 
acabamento em verniz.  

O grupo criou um vídeo a partir de 
imagens próprias ou de direito livre, que 

tivesse uma linguagem de fácil 
compreensão e que estivesse associado 
à temática. Inicialmente foi realizada 
uma vasta pesquisa sobre o tema, 
nanotecnologia, através da leitura de 
artigos científicos para balizar a criação 
do roteiro, alem da procura de 
programas de fácil acesso e uso.  
 

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
O jogo criado, denominado 
“Nanopista”, introduz a temática 
nanotecnologia de maneira divertida e 
lúdica, auxiliando no ensino e 
compreensão desta ciência associada 
aos conteúdos básicos de química. A 
criação do jogo propiciou aos petianos 
envolvidos nesta atividade a capacidade 
de adaptar o conteúdo trabalho em uma 
determinada série do ensino médio a 
um jogo, sendo necessário uma vasta 
pesquisa bibliográfica, utilização de 
programas de edição de texto e imagem 
e dedicação. E mesmo depois de criado 
eles observaram a necessidade de 
revisar, testar, modificar, revisar 
novamente, até sua conclusão final. 
As petianas envolvidas na criação de 
histórias em quadrinhos desenvolveram 
a história intitulada “Supernano em: 
aventura em uma galáxia 
desconhecida”, que narra a viagem de 
super herói (Supernano) pelo corpo 
humano cuja missão é derrotar um 
vilão. Durante a criação da história fez-
se necessário pensar e confeccionar de 
maneira lúdica e com uma didática 
diferenciada, devido as imagens e 
linguagem mais informal e possibilitou-
lhes conhecer um novo método de 
ensino-aprendizado para que os alunos 
pudessem compreender melhor o 
conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Para a confecção dos materiais 
interativos usou-se jornal e cola. Foram 
construídos nanotubos e fulerenos em 
tamanho grande o suficiente para que 
fossem manipulados pelos alunos. A 
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criação destes materiais interativos 
ampliou o conhecimento dos petianos, 
sobre as estruturas nanoestruturadas e 
suas geometrias, proporcionando o 
manuseio de materiais não tão usuais 
na construção de estruturas químicas tal 
como foi o jornal.  

O vídeo criado, que tem 
aproximadamente cinco minutos de 
duração, explica de maneira didática o 
que é nanociência e suas aplicações em 
diversas áreas como química, medicina, 
física, biologia, matemática, eletrônica. 
Além de aprenderem a trabalhar com 
programas de edição de imagens, áudio 
e vídeos, os petianos envolvidos nesta 
atividades relatam o aprendizado 
adquirido com a pesquisa necessária 
para criação de um roteiro capaz de 
explicar a temática de forma didática. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Com a criação dos materiais 

didáticos no ano de 2015 pelo grupo 
PETNANO os petianos adquiriram 
maior compreensão da temática do 
grupo, visto se tratar de alunos e tutora 
novos no programa. Além disso, os 
petianos desenvolveram e aprimoraram 
suas habilidades técnicas, como 
pesquisa bibliográfica, uso de 
programas de edição de texto e 
imagens, elaboração de roteiros e 
cronogramas de trabalho, além de 
propiciar o trabalho em equipe. Estas 
habilidades, aprimoradas ou 
desenvolvidas vão auxiliá-los na sua 
formação profissional. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho discute o uso de 

ciclo de palestras como forma de introduzir 
novos assuntos aos graduandos na tentativa 
de melhorar sua formação e desenvolver sua 
cidadania. O grupo PETNANO realizou 3 
ciclos de palestras com temáticas bem 
variadas e enriquecedoras: “Desvendando a 
Nanociência e a Nanotecnologia”, 
“Inovando no Ensino de Química” e “Hoje 
é dia de Cultura!”.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Educação Tutorial-  

Química Supramolecular, Nanociências e 
Nanotecnologia (PETNANO) do IFRJ 
campus Duque de Caxias tem como uma de 
suas atividades a organização de ciclo de 
palestras voltadas para a conscientização, 
informação e ampliação dos conhecimentos 
dos licenciandos em Química. 

O primeiro ciclo de palestra, 
intitulado “Desvendando a Nanociência e a 
Nanotecnologia” teve o intuito de divulgar a 
nanociência e suas aplicações através da 
explanação de pesquisadores da área sobre 
pesquisas que estão em andamento ou que 
já foram finalizadas e também sobre as 
vantagens dos produtos nanotecnológicos. 
O tema foi proposto devido a carência de 

informação sobre este assunto entre os 
graduandos e sua importância crescente no 
desenvolvimento de novos materiais1,2. 

O segundo ciclo de palestras, 
“Inovando no Ensino de Química”, teve 
como objetivo levar aos alunos de 
Licenciatura em Química diferentes 
metodologias para serem aplicadas no dia-a-
dia em sala de aula. Todos os palestrantes 
demonstraram novas ferramentas que 
podem ser aplicadas no ensino de química, 
como preparar materiais didáticos 
correlacionando o conteúdo ao cotidiano e o 
uso de estruturas químicas tridimensionais, 
a fim de estimular o interesse científico dos 
seus futuros alunos, por exemplo. 

O terceiro ciclo de palestras, “Hoje é 
dia de Cultura!”, em parceria com o NEABI 
(Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas), que está em andamento, tem 
como função fazer com que os alunos 
interajam com a comunidade do entorno e 
com os palestrantes e tem enfoque na 
contemplação social com a inserção de 
diversidades culturais, principalmente pela 
elaboração das Leis 10.639 (obrigatoriedade 
da temática “história e cultura afro-
brasileira”) e 11.645 (obrigatoriedade da 
temática “história e cultura afro-brasileira e 
indígena”).  

 
2. OBJETIVO 
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O ciclo de palestras do grupo 
PETNANO - Química Supramolecular, 
Nanociência e Nanotecnologia, têm como 
objetivo promover o conhecimento 
científico, social e pedagógico, visando o 
desenvolvimento crítico e a inclusão desse 
indivíduo na sociedade, ou seja, 
desenvolver sua cidadania. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O primeiro ciclo de palestras fo i 

pensado de modo a explicar a temática 
central de trabalho do grupo PETNANO aos 
novos petianos, mas também a todos os 
alunos da instituição. Para isso o ciclo foi 
composto por cinco palestras. As duas 
primeiras dando uma ideia geral do tema, 
explicando como se caracteriza um 
composto como sendo nano e suas 
aplicações comerciais e possíveis riscos 
para a saúde e meio ambiente. E as demais 
palestras trazendo trabalhos recentes na 
área. 

O segundo ciclo foi organizado com 
o objetivo de levar aos licenciandos 
metodologias inovadoras para serem 
utilizadas por eles, quando formados, no 
ensino de química, especialmente no ensino 
médio. O ciclo contou com a participação 
de 8 professores conceituados na área e as 
palestras ocorriam 1 vez por semana, tendo 
uma duração média de 2 horas. 

Já o terceiro ciclo de palestras teve a 
função de trazer temas polêmicos, como 
preconceito, e pouco abordados, como a 
cultura indígena para ampliar o 
conhecimento dos alunos para além da sua 
área de formação.  

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
 

O primeiro ciclo de palestras contou 
com 5 palestrantes que abordaram a 
temática proposta de diferentes formas: 
enquanto alguns palestrantes focaram em 
trazer o que tem sido feito nos laboratórios 
de pesquisa para o desenvolvimento de 

novos produtos na área de catalisadores 
químicos a produtos descartáveis, outros 
focaram nas propriedades que os materiais 
com dimensões nanométricas possuem, 
quais são os produtos comerciais que já 
utilizam esta tecnologia, seus benefícios e 
possíveis riscos. O ciclo contou com a 
participação de licenciandos, além de alunos 
dos cursos técnicos e alguns ouvintes de 
outras instituições de ensino. Obteve-se uma 
média de 60 ouvintes nas palestras. Com 
este ciclo de palestras “Desvendando a 
Nanociência e a Nanotecnologia” foi 
possível que os discentes pudessem 
conhecer um pouco a nanociência e 
nanotecnologia, que são áreas pouco 
abordadas em sala de aula. Os ouvintes 
puderam perceber que a nanociência já está 
inserida no nosso dia-a-dia visto que uma 
série de produtos industrializados possui 
esta tecnologia.  

O segundo ciclo de palestras, fo i 
voltado para a melhoria das práticas 
pedagógicas dos alunos do curso de 
licenciatura. O ciclo contou com 8 palestras 
de professores renomados na área, que 
levaram propostas de inovação da disciplina 
de química no ensino médio, por exemplo, 
com o uso de estruturas químicas 
tridimensionais, experimentos, entre outros. 
Os ouvintes eram majoritariamente 
discentes do curso de licenciatura em 
química e docentes da instituição. 

No terceiro ciclo, “Hoje é dia de 
Cultura!”, foram expostas imagens, 
documentários de curta duração de assuntos 
diversos, como a cultura indígena e 
preconceito, onde os alunos podiam 
interagir diretamente com os palestrantes e 
com os documentários passados e 
abordados. Neste ciclo obteve-se um 
público mais heterogêneo. Além dos 
licenciandos, também contou com alunos 
dos cursos técnicos e funcionários da 
instituição. 

O ciclo estimulou a cidadania dos 
discentes e eles puderam entender a 
importância da inserção de todos os gêneros 
na sociedade, a inserção das diversas 
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religiões e a não só tolerar, mas sim aceitar 
a diferença do outro como ser humano e 
cidadão. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Os ciclos de palestras organizados 

pelo grupo PETNANO tem propiciado aos 
licenciandos e demais alunos do 
IFRJ/CDUC o contato com assuntos 
diversos e diferentes do que é abordado em 
sala de aula. Desta forma eles têm 
contribuído para a formação de 
profissionais mais bem informados e 
formados. Especialmente, o segundo ciclo 
de palestras, trouxe aos discentes uma 
amostra de que há diversas formas de se 
trabalhar com alunos do ensino médio. E 
certamente eles serão profissionais mais 
conscientes das mudanças necessárias para 
despertar o interesse nos seus futuros alunos 
pelo conhecimento. Devido ao retorno 
positivo dos discentes ouvintes destes ciclos 
de palestras, pretende-se organizar novos 
ciclos com novas temáticas de interesse dos 
discentess do IFRJ campus Duque de 
Caxias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  TABELAS E FIGURAS 

 
Fig. 1- II ciclo de palestras - “Inovando o Ensino 

de Química”. Com o Prof. Ricardo Cunha Michel 
(IMA/UFRJ). 

 

 
Fig. 2- III ciclo de palestras - “Hoje é d ia de 
cultura!” 
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RESUMO 
 

Este trabalho relata a organização e 
desenvolvimento de experimentos de 
Química em uma Feira de Ciências pelo 
grupo PET Química USP/RP e a 
comunidade escolar de uma Escola da Rede 
Pública de Ribeirão Preto. O evento 
propiciou diferentes oportunidades de 
interação entre alunos e público visitante, 
além de oportunizar e estimular o trabalho 
cooperativo e a competência comunicativa. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo Ferraz Neto [1], a primeira 

Feira de Ciências foi realizada, no início do 
século XX, por um grupo de professores 
americanos que incentivou seus alunos a 
desenvolverem projetos científicos 
individuais e os exporem depois para seus 
colegas. No entanto, foi somente após a II 
Guerra Mundial que elas começaram a ser 
disseminadas, ganhando notoriedade e 
atraindo um número cada vez maior de 
expositores. A idéia ganhou o mundo e 
surgiram as primeiras Feiras Científicas 
Internacionais. 

No Brasil, as primeiras feiras de ciências 
aconteceram na década de 60 nas 
instalações da Galeria Prestes, em São 
Paulo, sob coordenação do Instituto 
Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 
(IBECC). Logo em seguida, elas 
“pipocaram” em várias cidades do interior 
desse Estado [2]. Esse movimento 
paulistano também se espalhou para os 
demais estados, cabendo destacar o Rio 

Grande do Sul onde as feiras atingiram seu 
apogeu. 

Desde sua criação, o conceito de feira de 
ciências vem se modificando e acumulando 
novos interesses. De acordo com Pereira 
[3], “As feiras de ciências constituem a 
expressão máxima real e palpável do 
produto de um ensino objetivo, de uma 
atividade criativa, fundamentada na Técnica 
de Projetos e que há muitos anos vem 
produzindo bons trabalhos escolares e 
contribuindo para a educação cientifica dos 
jovens”.  

A ideia geral de uma feira é a 
conglomeração de diversos experimentos ou 
demonstrações de algumas ou muitas áreas 
de interesse, tanto do publico alvo quanto 
dos organizadores, de forma a divulgar e 
construir o conhecimento.  

Nos dias de hoje, o movimento das feiras 
continua muito vivo em todo o Brasil e no 
mundo. As Feiras de Ciências fazem parte 
da educação não formal e podem contribuir 
para a construção do conhecimento nas mais 
distintas áreas, além de incentivar modos de 
superar a idéia da ciência como 
conhecimento estático, para atingir uma 
ideia de ciência como processo, ciência 
como modo de pensar e ciência como 
solução de problemas.  

Desta forma, uma feira de ciências pode 
se tornar um espaço de trocas e 
amplificação de aprendizagens. 

 
2. OBJETIVOS 

Incentivar o desenvolvimento da ideia de 
ciência como processo, modo de pensar e 
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solução de problemas entre alunos do 
Ensino Médio e a comunidade de um bairro 
periférico da cidade de Ribeirão Preto. 

Conscientizar os petianos quanto à 
importância da elaboração e participação 
em Feiras de Ciências para sua formação 
inicial no Bacharelado e na Licenciatura em 
Química. 

 
3. METODOLOGIA 

 
O projeto Feira de Ciências foi 

organizado por dois alunos do curso de 
Licenciatura em Química da USP de 
Ribeirão Preto em conjunto com 
professores, diretor e coordenador 
pedagógico de uma escola de Ensino Médio 
da rede pública, localizada em um bairro 
periférico da cidade. O evento ocorreu no 
período da manhã do dia 02 de outubro de 
2015. 

O PET Química da USP de Ribeirão 
Preto foi convidado para coordenar os 
trabalhos na área de Química. A 
participação do grupo foi organizada em 
três etapas. A primeira envolveu o contato 
com os organizadores da Feira e o professor 
de Química da Escola de Ensino Médio para 
discussão e planejamento das atividades. Na 
etapa seguinte, os petianos interagiram com 
os alunos dos segundo e terceiro anos do 
Ensino Médio selecionados em vários 
encontros realizados na Universidade para 
apresentação e discussão dos experimentos, 
elaboração de cartazes e dicas sobre 
estratégias para apresentação dos 
experimentos na Feira. A última parte 
refere-se à participação do grupo no dia de 
realização da Feira de Ciências na Escola. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na etapa de planejamento, os 

experimentos a serem realizados na feira 
foram escolhidos pelos petianos, juntamente 
com a tutora, dois alunos do curso de 
Licenciatura em Química que estavam 
organizando o projeto e um dos professores 
de química da escola envolvida. A partir de 

critérios como a importância para a 
sociedade e relação com o dia-a-dia, os 
experimentos selecionados foram: 
x Testes com luminol - Reação de 

luminescência do luminol com 
compostos ferrosos como o sangue;  

x Papiloscopia - revelação de digitais em 
papel com iodo;  

x Tratamento de Água - tratamento de 
água suja por meio de filtração simples 
e com carvão ativado; 

x Saponificação - fabricação de sabão a 
partir de óleos e gorduras usados; 

x Descoloração de Refrigerante - retirada 
da cor do refrigerante de laranja de 
baixa qualidade com hipoclorito;  

x Quase lâmpada de lava - Montagem de 
uma “lâmpada” de duas fases contendo 
óleo e água com corante, as quais 
adiciona-se um comprimido 
efervescente. 
Esta relação foi apresentada para onze 

alunos de segundo e terceiro ano do ensino 
médio, selecionados pelo professor de 
Química da escola, para que os mesmos 
pudessem escolher qual deles gostaria de 
realizar (em dupla), no dia da feira.  

Foram então combinados três encontros 
entre os alunos de Ensino Médio e os 
petianos, para que os experimentos fossem 
testados, discutidos e explicados. Os alunos 
também foram incentivados a fazer um 
breve levantamento sobre os conteúdos 
abordados nos experimentos e a elaborar 
suas próprias explicações, em diversos 
níveis de profundidade, tendo em vista que 
eles teriam que explicar para um público 
variado, desde colegas mais novos, a 
professores, pais e educadores. Além disso, 
com o apoio dos petianos, eles elaboraram 
cartazes ilustrativos acerca de cada 
experimento e do conteúdo envolvido e 
discutiram estratégias para apresentação dos 
mesmos. Essa etapa contribuiu para os 
alunos terem maior domínio sobre o 
assunto, além de facilitar a apresentação do 
experimento.  

No dia 02 de outubro, dez integrantes do 
grupo, incluindo a tutora, foram até a escola 
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e levaram reagentes, jalecos e todos os 
materiais previamente preparados pelos 
alunos do Ensino Médio. No pátio da escola 
foram montados estandes nos quais os 
experimentos ficaram expostos para todos 
os participantes da feira que teve como 
público-alvo os alunos e os integrantes da 
comunidade à qual a escola pertence.  

Os alunos expositores estavam 
confiantes, pois eram supervisionados pelos 
petianos quanto ao manuseio das vidrarias e 
reagentes bem como quanto às explicações. 
Assim, realizaram as apresentações com 
segurança e conseguiram compartilhar os 
conceitos químicos com um público de 
todas as idades e níveis de conhecimento. 
Nesta interação, cativaram o ouvinte, 
despertaram o interesse e a curiosidade dos 
participantes e fizeram o evento acontecer, 
mostrando a ciência de forma “natural”, 
divertida, simples e contagiante.  

Na opinião dos participantes, a maioria 
deles estava bem preparada para a 
exposição e o material estava claro e com 
aspecto visual atraente.  

Ao longo da Feira, os petianos do grupo 
também demonstraram a extração de fios de 
seda mergulhando em água fervente casulos 
do bicho da seda disponibilizados pelo PET 
Zootecnia da UNESP de Jaboticabal. 

 
5. CONCLUSÃO 

A Feira de Ciências propiciou diferentes 
oportunidades de interação entre os alunos e 
o público visitante, constituindo-se assim 
num espaço de trocas e amplificação de 
aprendizagens. Além disso, oportunizou e 
estimulou o trabalho cooperativo e a 
competência comunicativa tanto dos alunos 
do Ensino Médio como dos petianos. O 
evento tornou-se ainda uma ótima 
oportunidade de atuação da escola na 
comunidade ao possibilitar levar e gerar 
desenvolvimento cultural.  

Estes resultados reforçam a constatação 
de muitos educadores de que a educação 
não pode mais ater-se ao contexto 
estritamente escolar e enfatizam o papel de 

espaços de educação não formal como esta 
feira de ciências. 
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RESUMO 
 

Este resumo reporta a organização e 
desenvolvimento do Projeto PET Estudos, 
com a temática Química das Cores, pelo 
grupo PET Química da USP/RP. Analisa 
ainda os impactos dessa atividade a partir 
do ponto de vista dos participantes e dos 
petianos que organizaram a atividade. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O anseio por conhecimento tem 

ampliado a participação de graduandos nas 
atividades extracurriculares com o intuito de 
complementar e aprimorar suas 
competências, habilidades e capacidades 
por meio da análise de conteúdos 
importantes na área de formação no qual 
são pouco aprofundados durante o curso de 
graduação. 

O mérito de tais atividades está em 
auxiliar o estudante a definir um futuro 
profissional. A diversidade e especificação 
necessárias ao Currículo proporcionam 
experiências com uma gama de 
possibilidades para a sua inserção no 
mercado de trabalho. Além, de dispor do 
conhecimento dos precursores que 
estabelece uma motivação aos ingressantes 
ao direcionar as atividades extracurriculares 
de maior impacto nos objetivos 
profissionais [1]. 

Partindo deste crescente interesse dos 
estudantes, nesse trabalho apresentamos a 
temática química das cores, tendo em vista 

o grande potencial do país no setor 
tintureiro, apresentando-se entre os cinco 
maiores no mercado mundial sendo também 
grande fornecedor de matéria prima e 
insumos para tintas, uma demonstração da 
importância desta temática segue no nome 
do país, este faz referência à madeira de 
Pau-brasil importante fonte de corante 
vermelho no século XVI. 

Baseado em registros encontrados na 
literatura, o tingimento é uma arte milenar 
que antecedeu até mesmo aos registros 
escritos [2]. O primeiro corante a ser 
conhecido pela humanidade foi o Negro-de-
Fumo.  Após este, muitos outros corantes 
naturais foram sendo descobertos, como o 
Murex, extraído de um caramujo marinho, 
era utilizado para o vermelho das capas dos 
centuriões romanos. Outro corante também 
muito utilizado era o índigo natural.  

Os corantes eram objeto de grande 
demanda e muito valiosos, um dos reflexos 
de sua importância provem de seu uso para 
caracterizar e distinguir as classes sociais, 
como o purpura que designava à classe 
nobre e o marrom a classe popular. 

Além dos corantes naturais também são 
utilizados corantes sintéticos, o Mauve 
(Púrpura de Tiro), foi o primeiro a ser 
sintetizado, em 1856, por William H. 
Perkin, mas de forma acidental. 
Posteriormente a tal descoberta, os químicos 
empenharam-se em sintetizar outros 
corantes surgiram então corantes orgânicos 
sintetizados com uma técnica mais apurada, 
levando assim a criação e a expansão das 
indústrias químicas. 
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2. OBJETIVOS 

Analisar os impactos do Projeto PET 
Estudos, com a temática Química das Cores, 
a partir da opinião dos participantes e dos 
petianos que organizaram a atividade. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Como trajetória metodológica, optou-se 

pela utilização dos pressupostos da análise 
de conteúdo [3] e da análise documental [4] 
tendo como corpus a programação, as 
entrevistas aplicadas e os questionários de 
opinião respondidos pelos participantes no 
PET Estudos 2015. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nesta atividade buscou-se desenvolver 

tema de grande relevância não somente para 
a comunidade acadêmica, como também 
para a sociedade em geral, procurando 
abordar sempre o Ensino CTSA (Ciência, 
Tecnologia, Sociedade e Ambiente), a 
temática Química das Cores foi bastante 
oportuna, onde a ciência e da tecnologia 
estão aplicadas na sociedade e no ambiente.  

O Grupo PET Química busca com o 
projeto PET Estudos complementar a 
formação dos alunos do curso de Química 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto, com os conteúdos 
elaborados pelos próprios petianos 
utilizando diferentes metodologias (estudos 
de caso, resolução de situações problema, 
atividades práticas, debates e viagem à 
fábrica de toalhas para observar um dos 
processos abordados em um dos encontros 
de acordo com a temática abordada) de 
forma a tornar os temas mais atraentes para 
o público alvo. 

O projeto foi trabalhado em 3 encontros 
semanais, durante os quais foram discutidos 
os seguintes subtemas: Breve Histórico 
sobre as cores, Corantes na Indústria Têxtil 
e Corantes na Indústria Alimentícia. Ao 
longo desses encontros, os integrantes do 
grupo PET apresentaram os subtemas, 

promovendo reflexões conjuntamente com 
os participantes, como debates, atividades 
práticas (dinâmicas) e desenvolvimento de 
“projetos”. 

Os petianos responsáveis por cada 
encontro desenvolvem sua criatividade e 
senso crítico, pois é necessário traçar uma 
linha de pesquisa sobre seu tema, 
verificando assim, a metodologia que é a 
mais aplicável ao mesmo, e que consiga 
desenvolvê-la, buscando sempre integrar a 
questão ambiental nas discussões realizadas. 

O grupo PET Química buscou 
desenvolver atividades nos encontros que 
possibilitassem maior interatividade dos 
participantes com os petianos, assim como 
viabilizar a conexão entre os conhecimentos 
prévios dos alunos com os novos 
conhecimentos adquiridos.  Desta forma, no 
primeiro encontro foi feita uma 
apresentação breve da história dos corantes, 
como extrair o pigmento, apresentou 
também uma breve explicação sobre o 
histórico dos corantes e curiosidades, por 
exemplo, como as cores eram utilizadas 
para classificar a sociedade por meio das 
vestimentas. Após esta breve apresentação 
os participantes realizaram uma dinâmica de 
RPG (Role-Playing Game), onde os 
participantes se dividiram em dois grupos 
para enfrentarem uma situação problema no 
jogo em que eles eram personagens 
medievais. 

No segundo encontro, a temática 
abordada foi os corantes na indústria têxtil 
neste empenhou-se para abordagem química 
em relação à estrutura e aplicação dos 
corantes. Também foi abordado o impacto 
causado no ambiente pelo seu uso 
desenfreado desconsiderando as 
consequências. Após a apresentação os 
participantes seguiram para oficina de Tie 
Dye, onde puderam tingir pequenos pedaços 
de tecidos por meio desta técnica 
tradicional. O terceiro encontro buscou 
enfatizar a utilização dos corantes na 
indústria alimentícia, onde se explicou a 
diferença entre corantes naturais e 
artificiais, suas utilizações e 
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regulamentações perante a lei, bem como 
seu impacto na saúde da sociedade. O 
encontro foi baseado na exposição do 
conteúdo com a participação ativa dos 
participantes e por fim, foi realizada uma 
dinâmica dos brigadeiros, onde os 
participantes se dividiram em pequenos 
grupos e cada grupo degustou diferentes 
sabores de brigadeiros com corantes. Esta 
dinâmica teve como intuito demonstrar o 
impacto das cores nos alimentos, associados 
diretamente à visão e ao paladar. 

Para uma analise sob a perspectiva dos 
participantes, foram realizadas entrevistas e 
fichas de avaliação, sobre as quais foram 
indagados sobre 5 aspectos dos encontros,  
dentre eles relevância do tema, 
metodologia, discussão, conteúdo e  a 
dinâmica, dessas avaliações 100% 
responderam que os encontros atenderam as 
expectavas, dentre os requisitos, nos 
parâmetros de regular ou bom sendo ainda 
que mais  de 75% dos avaliadores 
classificaram como bom. Quando 
questionados sobre os assuntos relevantes 
abordados as respostas foram variadas; “Foi 
interativo, pega a expectativa de todos, 
teoria e aplicação. Importante para aplicar 
no dia a dia, trazer a ciência para o dia a 
dia”. Ou ainda, “Aprendemos sobre a 
química os corantes, a história da coloração, 
além de praticar do Tie Dye” e 
“aprofundamento no estudo de corantes que 
é um diferencial na minha formação”.  

Quanto às entrevistas algumas perguntas 
foram realizadas, uma delas, quais foram as 
contribuições deste evento para sua 
formação acadêmica/profissional e para sua 
vida? Onde uma das respostas foi: 
“Contribui para o conhecimento em geral, 
temas que não estudamos na graduação, fica 
aplicado a teoria com a prática. 
Conhecimento sobre corantes alimentícios 
que é muito importante porque as empresas 
usam. Academicamente posso utilizar na 
futura profissão”. (graduanda, 20 anos, 2° 
ano de graduação, Licenciatura em 
Química).                                                       

Nesse sentido, é evidente a relevância 
dos encontros realizados no PET estudos 
para complementação da formação dos 
graduandos em química. 

 
5. CONCLUSÃO 

De acordo com as respostas dos 
participantes, o evento atuou de forma a 
aprimorar os conhecimentos acerca da 
temática corantes e demostrou 
aplicabilidade, destacando que a mescla de 
teoria e pratica facilita a assimilação do 
conteúdo abordado.  

Segundo os petianos, a organização e 
participação no PET Estudos revelou a 
importância da cooperação de cada 
indivíduo dentro de um grupo para alcançar 
um objetivo em comum, além de ter 
incentivado o trabalho em diferentes 
abordagens metodológicas de ensino e suas 
influências na formação acadêmica. 
Contribuiu, ainda, para o desenvolvimento 
dos petianos nas áreas cognitiva, social e 
afetiva, com ganhos nas habilidades 
intelectuais, domínio de conhecimentos 
específicos e nas dimensões atitudinal, 
psicossocial e moral. 

De modo geral, o evento contribuiu para 
enriquecer os currículos, sendo um 
diferencial frente ao proposto nos cursos de 
graduação. Vale destacar que, além da 
complementação curricular, as atividades 
propiciaram atualização didático-
pedagógica uma vez que foram usadas 
estratégias de ensino diferenciadas como o 
RPG. 
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RESUMO 
 

O Sistema de Comunicação PET 
(SICOM-PET) é um núcleo de 
Comunicação interna e externa do Grupo 
PET Interdisciplinar em Rádio e TV, da 
Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC) da UNESP de Bauru. 
SP. Trata-se de uma atividade extracurricular 
e multidisciplinar. 

O SICOM-PET reproduz algumas 
características profissionais do jornalismo 
escrito, sonoro e audiovisual, modalidades 
informativas que atualmente estão agregadas 
à internet e aos dispositivos digitais 
utilizados para produção e difusão 
multimidiática de conteúdos e linguagens de 
comunicação e de cultura informativa. O  
Sistema de Comunicação PET é um espaço 
para ensino, pesquisa, extensão e 
experimentação de recursos tecnológicos, de 
produção de conteúdos, formatos e 
linguagens para meios de comunicação. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O Sistema de Comunicação PET 
(SICOM-PET) é um núcleo de 
Comunicação interna e externa, um projeto 
de aplicação em ensino, pesquisa e extensão 
para Jornalismo, Relações Públicas e Rádio 
e Televisão e Design, quatro cursos de 

 
 

graduação da Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação (FAAC), da UNESP 
de Bauru, São Paulo. O SICOM-PET está 

integrado ao Grupo PET Interdisciplinar de 
Rádio e Televisão (PET-RTV), um projeto 
integrado de comunicação audiovisual 
convergente e transmidiática, destinado ao 
aprimoramento dos alunos de graduação. 
 O portal é responsável pela produção 
e difusão de conteúdos diversificados de 
jornalismo multimídia, de atividades 
culturais e de utilidade pública para a 
comunidade universitária e também para o 
público externo. A equipe do SICOM tem 
procurado ampliar o alcance de suas 
divulgações e recentemente incluiu pautas 
sobre política, atualidades e eventos 
organizados pelo PET-RTV ou em parceria 
com outros projetos e também abriu espaço 
para as publicações de alunos que não 
participam do PET-RTV, como forma de 
aproximá-los do projeto, além de difundir e 
compartilhar diferentes opiniões e atividades 
individuais e coletivas. 
 

OBJETIVOS 
 

A principal finalidade do SICOM-
PET é criar meios e processos que permitam 
desenvolver métodos, teorias e tecnologias 
para subsidiar os alunos bolsistas, os 
voluntários e os alunos participantes de 
atividades ocasionais na construção e no 
desenvolvimento de projetos e produtos 
comunicativos adequados aos diversos 
públicos, veículos e suportes físicos e 
digitais. O Sistema de Comunicação PET é 
um espaço para ensino, pesquisa, extensão e 
experimentação de recursos tecnológicos, de 
conteúdos, formatos e linguagens para 
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meios de comunicação multimidiáticos, 
convergentes, interativos, colaborativos e 
transversais. 

Os alunos participantes das 
atividades do SICOM-PET realizam 
divulgação noticiosa factual e especializada, 
enquanto estudam e experimentam o 
desenvolvimento de gêneros, os formatos e 
as linguagens adequadas para a produção e 
difusão de conteúdos audiovisuais e escritos, 
tanto no campo jornalístico, quanto no 
artístico e educacional. Outra finalidade do 
grupo é estudar e experimentar com  
recursos tecnológicos de comunicação 
digital, aplicações e modelos para ensino e 
aprendizagem multimidiática, em 
modalidades educacionais presenciais e 
remotas, além de pesquisar a cadeia 
produtiva, as políticas e as estratégias dos 
sistemas e veículos de comunicação e de 
cultura contemporânea. 
 

METODOLOGIA 
 

O SICOM-PET trabalha com o 
método de planejamento participativo, no 
qual são realizadas reuniões entre os 
participantes do Portal–PET e o tutor do 
grupo. Nesta reunião é constituída uma 
agenda que norteia as atividades imediatas e 
também o cumprimento daquelas previstas 
no planejamento anual do Grupo. Também 
são realizadas reuniões semanais com os 
responsáveis do Portal para sua manutenção 
e proposição de melhorias e novos recursos. 

O tutor do grupo incentiva e 
direciona o levantamento de alguns assuntos 
para discussão, que poderão gerar pautas e 
produções, além de apontar as tarefas 
prioritárias a serem realizadas pela equipe 
do SICOM. A ideia central é que os 
responsáveis pelo Portal do SICOM-PET 
adaptem os conteúdos discutidos no Grupo 
PET-RTV para a plataforma de notícias 
online. Além disso, também é papel dos 
responsáveis pelo Portal a cobertura dos 
eventos realizados pelo grupo, ou por 
parceiros e outras atividades que relacionem 

pesquisa, ensino ou extensão. Semanalmente 
é realizada uma reunião de pauta entre os 
responsáveis pelo SICOM-PET e o tutor, 
para discutir os assuntos relevantes 
relacionados à Rádio e TV, Jornalismo, 
Relações Públicas e Design. Todos os 
repórteres do Núcleo são livres para 
indicarem temáticas que serão utilizadas no 
Portal. 

O SICOM-PET também utiliza a 
rotatividade de atividades entre os bolsistas 
e voluntários; a cada semana um 
representante de cada curso escreve uma 
matéria para o Portal, com temática  
relacionada à área de estudo, à 
interdisciplinaridade de cursos ou aos vários 
grupos de estudos do PET–RTV. 

Os estudantes que produzem o Portal 
SICOM-PET também procuram abordar 
assuntos e atividades de interesse dos 
estudantes de graduação da UNESP. Todas 
as produções realizadas por Oficinas, 
Grupos de Estudos, Bolsistas e 
Colaboradores possuem espaço no Portal 
para divulgação dos trabalhos acadêmicos 
ou assuntos de interesse coletivo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Atualmente coordenam o SICOM-
PET cinco alunas bolsistas de Jornalismo da 
Unesp, que são responsáveis pela produção 
de conteúdo diário para o portal. Além do 
conteúdo anteriormente relacionado, alguns 
resultados satisfatórios vêm sendo 
alcançados a partir da divulgação de 
conteúdos informativos nas redes sociais nas 
quais o portal está presente e ativo. São 
canais da internet com boa visibilidade  para 
o material jornalístico produzido pela 
redação. Assim, graças a alguns 
instrumentos de mensuração, é possível 
perceber o alcance de um público crescente 
entre a comunidade universitária e também 
há público externo. 

Neste sentido, o portal é uma 
ferramenta estratégica para o projeto, visto 
que proporciona experiência de produção de 
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conteúdo jornalístico, escrito, sonoro e  
audiovisual para todos os integrantes do 
PET-RTV, atividades que são bastante 
valorizadas na formação profissional dos 
alunos. Além disso, a página digital também 
está aberta para colaborações dos demais 
integrantes do PET-RTV, estudantes que 
cursam Jornalismo, Relações Públicas, 
Rádio e Televisão e Design. Além disso, 
estudantes colaboradores do PET-RTV e de 
seu Núcleos de Produção também podem 
produzir matérias especiais para o portal, 
desde que as suas temáticas sejam de 
interesse coletivo. 

O SICOM tem sido a principal 
ferramenta de comunicação do grupo PET-
RTV com a comunidade interna e externa à 
universidade. O Portal também é utilizado 
como assessoria de comunicação e realiza 
coberturas de eventos produzidos pelo PET-
RTV ou por outros projetos parceiros. 

O portal e a página nas redes sociais 
são eficientes para a divulgação do que há 
de mais recente e estratégico nas áreas de 
estudo que o grupo abrange, como produção 
audiovisual, games e financiamento coletivo. 
As atividades do SICOM contribuem com a 
efetiva INTEGRAÇÃO entre o ensino-
aprendizagem, a pesquisa e extensão Ao 
divulgar e dar visibilidade às atividades 
realizadas pelo PET-RTV e aos grupos de 
estudos que nele se articulam; também tem 
servido para convidar a comunidade para 
participar das muitas atividades realizadas 
no Campus, que são abertas e gratuitas. 
 

CONCLUSÃO 
 

O portal tem permitido aos alunos 
pensar e experimentar novas formas de 
expressão e estética para os meios 
audiovisuais, ao mesmo tempo em que 
promove a viabilização de exercício das 
habilidades técnicas aprendidas nos cursos 
de graduação, enquanto são desenvolvidos 
repertórios teóricos e possibilidades 
didático-pedagógicas relacionados a suas 
carreiras profissionais. Além disso, o 

SICOM-PET vem possibilitando o contato 
com as plataformas online e o uso da 
linguagem adequada para cada uma delas, 
abrangendo também o processo de criação 
de pautas, redação e produção de textos 
jornalísticos e produtos audiovisuais. 

O Grupo PET tem sido elogiado pela 
iniciativa de criar um laboratório 
multimidiático que busca a modernização e 
adequação às mudanças que a Era Digital  
impõe nos modos de produzir conteúdo e 
informação midiática. Os resultados têm 
sido satisfatórios, o que demonstra que o 
portal é um meio eficiente de comunicação e 
divulgação do PET-RTV. 

Assim, o Sistema de Comunicação 
PET (SICOM-PET) possui extrema 
importância para o projeto do PET-RTV, na 
medida em que assume a responsabilidade 
da comunicação interna e externa de um 
grupo que trabalha com a interseção e os 
contatos entre os cursos de Jornalismo, de 
Relações Públicas, de Rádio TV e Design. 

Além disso, o SICOM-PET divulga 
notícias factuais, desenvolve textos dentro 
dos mais diversos gêneros, formatos e 
linguagens, visando a produção e difusão de 
conteúdos sonoros, audiovisuais e escritos 
relacionados aos produtos comunicativos 
desenvolvidos pelos grupos de trabalho 
dentro do PET-RTV. 

Na medida em que o tutor debate 
com os participantes os temas e assuntos  
que serão registrados e divulgados e os 
estudantes de Jornalismo organizam a 
produção e orientam petianos de outros 
cursos na edição de conteúdos, formatos e 
linguagens, concretiza-se a integração 
interdisciplinar  PET-RTV. 

Assim, concluímos que o SICOM-
PET contribui com as atividades de 
aprendizagem, pesquisa e extensão do PET-
RTV, além de assegurar visibilidade ao   
Grupo ao alcançar os públicos interno e 
externo. Além disso, as atividades do  
Núcleo proporcionam mais produção de 
conteúdos jornalísticos e colaboram para 
agregar aos petianos bolsistas e voluntários,  
a experiência de uma assessoria profissional, 
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uma formação crítica e atualizada pautada 
por novas formas e possibilidades de 
atuação crítica diferenciada em suas áreas. 
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RESUMO 
 
Este trabalho aborda a atividade “Oficina 

de Stop Motion”, que é promovida pelos 
bolsistas e voluntários do PET 
Interdisciplinar em Rádio e TV da 
Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da FAAC-UNESP/ 
Universidade Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, Campus de Bauru. No artigo, 
analisamos alguns resultados das Oficinas 
realizadas periodicamente com diferentes 
objetivos: 1) como ferramenta lúdica de 
“integração estudantil”, na Semana de 
Recepção de Calouros da FAAC-UNESP; -
2) como recurso audiovisual de “educação 
ambiental” para crianças e adolescentes 
alunos da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Lydia Alexandrina Nava Cury 
-Núcleo de Ensino Renovado (NER), 
localizada em Bauru, no bairro Geisel, que é 
próximo ao campus da UNESP. 

  
1. INTRODUÇÃO 

 
 As tecnologias audiovisuais digitais 

passaram a ser usadas por diversos 
profissionais de educação, para produzir 
recursos didáticos de ensino-aprendizagem 
escolar, do ensino infantil ao universitário. 
Também é preciso apontar o abundante uso 
pedagógico de materiais audiovisuais nos 
cursos institucionais e empresariais para 
formação, atualização e gestão de recursos 
humanos. As diversas técnicas e linguagens 
comunicativas derivadas do campo 
audiovisual, a partir da digitalização das 
tecnologias de informação e da 

popularização da internet, se tornaram 
recursos didático-pedagógicos fundamentais 
para a formação das diversas faixas etárias 
que compõe o grande público brasileiro 
ainda em idade de escolarização. No atual 
contexto de crescente tecnificação dos 
processos de ensino-aprendizagem, 
entendemos que o uso de diversos recursos 
de animação em Stop Motion é uma das 
atividades mais bem aceitas pelas diversas 
idades escolares, além de ser uma 
modalidade audiovisual amplamente 
difundida. 

 O Stop Motion é uma forma de 
animação que utiliza a exposição sequencial 
de fotogramas para dar ao público, a 
sensação de movimento. É uma técnica de 
narrativa visual utilizada desde os 
primórdios do cinema. George Mélies, o 
genial ilusionista e cineasta francês, usou 
repetidamente o recurso na produção de 
suas obras-primas audiovisuais. Durante a 
era analógica, a produção em Stop Motion 
era um pouco mais trabalhosa e custosa.  
Depois do desenvolvimento das pequenas e 
potentes câmaras para captação de imagens 
e da difusão dos programas de edição e 
montagem digital de conteúdos audiovisuais, 
o uso da antiga técnica de animação se 
tornou muito mais fácil, ágil e com uma 
qualidade final extraordinária, tanto, que ela 
tem sido aplicada em filmes, de grande 
orçamento, em videogames, em vídeos 
educacionais ou até mesmo em vídeos 
caseiros despretensiosos. 

 A expressividade inerente a esta 
técnica pode ser atribuída às inúmeras 
possibilidades que ela oferece. O Stop 
Motion brinca com a imaginação dos 
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produtores e do público, estimula a 
criatividade ao permitir a montagem de 
truques visuais, o uso de diversos tipos de 
bonecos articulados ou de atores reais. É 
uma técnica que pode misturar diversos 
recursos e com a vantagem de não 
apresentar grande complexidade para a sua 
execução, basta compreender a sequência de 
movimentos que se pretende animar. 

  
 

1. OBJETIVOS 

 O objetivo geral da oficina de Stop 
Motion produzido pelo PET – RTV é 
apresentar aos seus participantes, seja aos 
novos ingressantes do curso de Rádio e TV, 
como aos alunos participantes do grupo 
NER, as técnicas e etapas de produção do 
formato audiovisual, que utiliza bonecos 
articuláveis e mini-cenários, que são 
fotografados para compor a sequência 
narrativa dos vídeos. Assim, todos 
exercitam todas as etapas, frame a frame,  
da montagem do produto audiovisual 
escolhido. Para além da produção específica 
de Stop Motion, o grupo busca inserir os 
estudantes no universo criativo do 
audiovisual e no domínio conceitual, 
tecnológico, processual e logístico que tais 
produções exigem, apresentando-lhes 
resumidamente os passos necessários para 
se conseguir a confecção dos trabalhos 
audiovisuais planejados. 

 Tratando de objetivos mais 
específicos, as oficinas são dedicadas à 
criação de narrativas. A ferramenta 
audiovisual do Stop Motion tem servido 
para fomentar a discussão sobre temáticas 
relevantes e pertinentes à cultura de 
informação, e também de entretenimento, à 
comunicação informativa e também 
educativa, que nos dias atuais têm nas 
narrativas audiovisuais, os principais 
repertórios de transmissão. No grupo NER, 
utilizamos o formato audiovisual de Stop 
Motion para estabelecer narrativas como  
meio de conscientização acerca da 
importância da reciclagem e de não despejar 

o lixo em local inapropriado. Da mesma 
forma, os alunos acabam aprendendo, por 
sua vez, a confeccionar cenário e 
personagens para interagirem e participarem 
da história a ser contada por meio de fotos 
alinhadas. 

 Aos ingressantes do curso de Rádio 
e TV, esta atividade tem como função 
elementar introduzir a dinâmica do formato 
alternativo para a produção de trabalhos 
audiovisuais. Neste contexto, os alunos têm 
de produzir histórias curtas de caráter 
ficcional criando e desenvolvendo cenários 
e personagens, enquanto aprendem sobre 
questões relacionadas aos movimentos de 
câmera, além de estudarem a edição como 
parte fundamental da produção do Stop 
Motion. 

2. METODOLOGIA 
 
 As oficinas de Stop Motion são 

trabalhadas, prioritariamente, em quatro 
partes. 

 Na primeira parte, os alunos são 
apresentados aos conceitos teóricos básicos 
sobre o funcionamento desta técnica de 
animação, de forma que o processo se torne 
mais claro e objetivo. 

Na segunda parte, em grupos, os 
alunos são incentivados a criarem uma 
história, e a partir disso, a construir um 
cenário e modelar os personagens com 
plastilina escolar. 

Com o processo de criação 
finalizado, a terceira parte consiste em tirar 
as fotos necessárias para que a animação 
seja produzida, atentando-se ao modelo de 
24 fotos por segundo, comumente adotada 
na prática cinematográfica. 

Na última parte, são trabalhados com os 
participantes conceitos básicos de edição, 
por meio da utilização do editor de vídeos 
Adobe Première, como suporte de ensino 
para que em seguida cada grupo sinta-se 
apto a editar e finalizar seu produto 
audiovisual. 
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3. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 

 
 A atividade tem se mostrado eficaz 

no processo de recepção dos calouros do 
curso de Rádio e TV, uma vez que lhes 
proporciona um primeiro contato na 
graduação, com a execução de uma obra 
audiovisual que trabalha além dos conceitos 
técnicos da produção, as aptidões que 
envolvem o trabalho em grupo e a pró-
atividade de cada aluno. 

 Do mesmo modo, a oficina 
ministrada para os alunos do Núcleo de 
ensino renovado (EMEF-NER) trabalha as 
aptidões supracitadas em conjunto com a 
conscientização sobre a importância da 
conservação da higiene nos espaços 
coletivos e a preservação ambiental. 

Ao fim da atividade, os alunos 
discutem a necessidade de preservar o meio 
ambiente e a responsabilidade de cada um, 
enquanto agentes transformadores da 
realidade. Os micro-curtas de animação em 
Stop Motion tem o intuito de conscientizar 
outras pessoas sobre as temáticas discutidas 
pelos grupos. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
   Além dos objetivos que são 

apresentados pelos grupos no início das 
atividades, e que são cumpridos durante a 
realização das oficinas de Stop Motion, as 
atividades têm demonstrado aos bolsistas e 
voluntários do PET Interdisciplinar em 
Rádio e TV, a importância da construção de 
um ambiente democrático para o trabalho 
em grupo. Assim, há a promoção de debates 
e incentivo aos participantes pela busca de 
soluções, ao exercício da criatividade 
individual (bem como a coletiva). Tais 
espaços de convivência e de discussão se 
tornam instrumento de concretização de 
ideias e transmissão de valores e de 
matrizes conceituais e também vocacionais.
 Além disso, ao abordar conceitos 
técnicos, em nível teórico e prático, as 
Oficinas têm se mostrado completas em 

diversos âmbitos, permitindo trabalhar 
múltiplos e complexos enfoques utilizados 
na elaboração de suas produções, provando 
que o Stop Motion segue como uma das 
linguagens mais versáteis do meio 
audiovisual. 
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RESUMO
O  PET  Saúde  da  Criança  utiliza

estratégias  de  metodologias  ativas  como
características  de  suas  atividades.  Portanto
analisa-se a importância da 'oficina de pintura
facial'  como  estratégia  de  ensino  e
aprendizagem  no  desenvolvimento  de
competências  para  a  formação  em  saúde.
Realizou-se  uma  oficina  de  pintura  facial
com a participação dos petianos. Conclui-se
que as metodologias ativas são eficazes para
o desenvolvimento de diversas competências.

1. INTRODUÇÃO
O  PET  Saúde  da  Criança  da

Universidade  Federal  de  São  Paulo-
UNIFESP/Baixada  Santista,  foi  criado  em
2010 e tem como objetivo propor estratégias
de  intervenção,  estimulando  o
desenvolvimento  de  ações  de  promoção  da
saúde e prevenção de agravos nos âmbitos da
Saúde,  Educação  e  Social.  Constituído  por
uma  equipe  interprofissional,  com  seis
diferentes  profissões  (educação  física,
fisioterapia,  nutrição,  psicologia,  serviço
social e terapia ocupacional) busca elaborar e
executar ações dentro do ambiente hospitalar
da Santa Casa de Santos, voltadas às crianças,
acompanhantes  e  profissionais  do  serviço
proporcionando  maior  integração  ensino-
serviço-comunidade, qualidade no tratamento
e  cuidado  humanizado.  As  ações  do  PET
Saúde da Criança são elaboradas de forma a
fortalecer  o  tripé  do  ensino,  pesquisa  e
extensão  oferecendo  formação  profissional
em  consonância  aos  princípios  do  Sistema

Único  de  Saúde  (SUS)  e  ao  Projeto
Pedagógico  do campus Baixada  Santista,
pautado  no  trabalho  em  equipe
interprofissional, na interdisciplinaridade e na
integralidade no cuidado.

O modelo tradicional, ainda presente
em muitas instituições de ensino superior, do
ensino centrado na figura do professor como
detentor  do  conhecimento,  utilizando
estratégias  repetitivas  nos  processos  de
ensino e aprendizagem, geralmente com aulas
expositivas priorizando somente os aspectos
cognitivos,  cria  um  fluxo  unilateral  de
comunicação,  dificultando  o
desenvolvimento  do  pensamento  crítico  por
parte do estudante, que na maioria das vezes
assimila  o  que  lhe  é  imposto,  sem  muitos
questionamentos (HADDAD, 1993).

Segundo  Barbosa  (1980)  educar  é
desenvolver a potencialidade plena da pessoa,
tornando-a criativa, competente para resolver
problemas e capaz de se ajustar facilmente às
novas  situações.  Para  que  isso  aconteça  é
preciso  que  haja  diferentes  e  reais
oportunidades  de  aprendizagem.  É  preciso
que se criem oportunidades  de experiências
que  permitam,  aos  estudantes,  praticar
atividades  para  o  desenvolvimento  de
diferentes competências. 

Pensando  em  ampliar  as
oportunidades  de  formação  acadêmica  dos
petianos,  o  PET  Saúde  da  Criança  utiliza
estratégias  de  metodologias  ativas  e
aprendizagem  significativa  como
características  no  planejamento  de  suas
atividades. Dentre as diferentes metodologias
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utilizadas  (roda  de  conversa,  dinâmicas
grupais,  palestras,  discussão  de  casos)
selecionou-se  a  estratégia  'oficina'  como
modalidade de ensino e aprendizagem a ser
apresentada neste trabalho.

A  oficina  caracteriza-se  como  uma
estratégia  do  fazer  pedagógico  em  que  o
espaço  de  construção  e  reconstrução  do
conhecimento  são  as  principais  ênfases.  É
lugar de pensar, descobrir, reinventar, criar e
recriar,  favorecido  pela forma horizontal  na
qual a relação humana se dá. Pode-se lançar
mão de músicas, textos, observações diretas,
vídeos,  pesquisas  de  campo,  experiências
práticas, enfim, vivenciar idéias, sentimentos,
experiências,  num  movimento  de
reconstrução  individual  e  coletiva.  Quanto
aos  momentos  de  construção  do
conhecimento numa oficina, a mobilização, a
construção e a síntese do conhecimento estão
imbricadas. Das categorias da construção do
conhecimento a significação e a práxis são de
terminantes numa estratégia como a oficina.
No  final  das  atividades  os  estudantes
materializam  suas  produções.
(ANASTASIOU e ALVES, 2004).

Segundo Ferreira (1978) a prática das
oficinas é fundamental, pois quando se engaja
em  atividades  dessa  natureza  ele  observa,
manuseia  e  vê  com  seus  próprios  olhos  a
ocorrência  de  determinado  fenômeno.
Consequentemente,  construirá  seu  próprio
conceito  a  partir  da  realidade  concreta,
podendo também comparar os conteúdos que
lhe  são  propostos  a  partir  da  experiência
vivenciada.

Com base no referencial teórico, que
aponta  as  vantagens  da  oficina  como
estratégia  de  ensino  e  aprendizagem,  este
trabalho  dará  ênfase  a  oficina  de  pintura
facial,  pois  esta  é  uma  prática  comum  no
cotidiano  da  equipe  do  PET  Saúde  da
Criança. Os estudantes pintam o rosto com o
objetivo  de  (des)caracterizar  a  associação
entre a pessoa do profissional de saúde e os
procedimentos  invasivos  e  dolorosos  da
rotina  hospitalar.  Esta  associação  está

presente  no  imaginário  das  crianças  que
relacionam  a  figura  do  profissional  com
situações  desconhecidas,  dolorosas  e
ameaçadoras.

2. OBJETIVO
Analisar a importância da 'oficina de

pintura  facial'  como  estratégia  de  ensino  e
aprendizagem  no  desenvolvimento  de
competências para a formação em saúde.

3. METODOLOGIA
Realizou-se  uma  oficina  de  pintura

facial  em  uma  sala  ampla  e  iluminada  do
campus Baixada  Santista  da  UNIFESP.  O
ambiente  foi  preparado  com  cadeiras  em
círculo,  permitindo  que  cada  um  dos
participantes  pudesse  observar  todos  os
outros.  Participaram  da  oficina  os  20
componentes  da  equipe  do  PET  Saúde  da
Criança, estudantes dos seis diferentes cursos
de  graduação:  educação  física,  fisioterapia,
nutrição,  psicologia,  serviço social  e terapia
ocupacional.

Uma equipe com 5 integrantes ficou
responsável  por  preparar  os  materiais
necessários, organizar e coordenar a dinâmica
da  oficina que teve  duração  de duas  horas.
Como  disparador  foram  utilizados  um
computador e  datashow, como recursos para
apresentação  de  imagens  de  diversas  faces
pintadas,  preparadas  em  Power  Point.   Em
seguida,  solicitou-se  aos  participantes  que
indicassem a preferência pessoal, a qual seria
pintada  em  seu  rosto.  Tendo  realizado  a
escolha  da  imagem,  cada  participante
escolheu um colega para formar a dupla. O
desafio  apresentado  foi  que,  em  duplas,  o
colega deveria pintar a face do parceiro com
o desenho por ele selecionado.

Foi  estabelecido  um  tempo  máximo
de  15  minutos  para  que  cada  participante
pintasse a face do outro e depois, realizassem
a  troca  –  o  colega  pintado  iria  pintar  o
parceiro. 
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Na  dinâmica  da  oficina  todos
participaram. Destaca-se que os autores deste
trabalho  participaram  ativamente  de  toda  a
dinâmica  e,  também,  responderam  o
questionário  com  as  percepções  sobre  o
momento vivenciado, o que contribuiu para a
construção da análise. 

Após  a  oficina  solicitamos  que  os
petianos  respondessem  a  um  breve
questionário.  O  questionário  continha
perguntas  norteadoras  acerca  do  desafio  de
pintar a face do outro, de permitir a pintura
da  própria  face  e  habilidades/competências
desenvolvidas a partir da oficina. 

Os  depoimentos  foram  coletados,
digitados, organizados em quadros sinópticos
e  submetidos  à  análise  de  conteúdo,  na
modalidade temática. 

Os passos estabelecidos para a análise
temática  consistiu  na  identificação  das
unidades  de  contexto  com  suas  respectivas
unidades de registro.  Durante o processo de
análise  temática,  a  leitura  e  releitura  das
unidades  de  contexto  identificaram  as
respectivas  unidades  de  registro.  As
categorias  foram  identificadas  após
exaustivas leituras das unidades de contexto e
suas  respectivas  unidades  de  registro.  Um
exercício  longo,  de  imersão  na  temática  e
raciocínio intelectual foi altamente desafiador
para a identificação das categorias. 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir  dos  dados  coletados  com o

questionário,  levantou-se  os  principais
aspectos citados pelos participantes, os quais
apontam para pontos positivos da oficina. 

Nos depoimentos coletados aparecem
descrições  relacionadas  aos  sentimentos  e
comportamentos vivenciados e percebidos na
experimentação. 

Em relação a proposta de pintar a face
do  colega  destacaram-se  aspectos  como
diversão,  interação  e  responsabilidade.  A
diversão aparece como produto da interação
dos  componentes  da  equipe.  E  a

responsabilidade  surge  a  partir  do  medo,
insegurança e desafio de agradar o outro. 

“Pintar o  rosto de outra pessoa
foi  desafiador,  pois  é  um
momento de “entrar” no espaço
do outro, porém foi extremamente
divertido e é uma forma de gerar
uma maior proximidade entre os
membros  da  equipe.
”(Participante 5) 

Em relação a proposta de ter  a  face
pintada  por  outra  pessoa,  os  principais
aspectos  levantados  foram  curiosidade,
receio,  empatia.  A  curiosidade  esta
relacionada ao que se espera como resultado,
muitos relataram até mesmo certa ansiedade e
receio em ver a pintura finalizada. A empatia
foi reconhecida como um sentimento gerado
pela interação entre os participantes no qual,
muitos  descreveram  reconhecer  no  outro,
sensações que também sentiram em relação a
inversão dos papeis (ora pintando, ora sendo
pintado).

“Eu  me  senti  a  vontade,  mas
percebi no outro o mesmo receio
que eu tive. Foi bom, através da
dinâmica trocar risos, falas e nos
conhecer  um  pouco  melhor.”
(Participante 1)

Sobre  as  habilidades  e  competências
que a oficina possibilitou desenvolver estão:
criatividade, confiança, paciência, capacidade
de superação, além das habilidades artísticas. 

“A  partir  da  oficina  acredito
desenvolver  a  habilidade  de
improviso,  criatividade,
paciência,  confiança  no  outro  e
de superar desafios/obstáculos. A
pintura facial parecia algo muito
difícil,  mas no final  deu certo e
fiquei  muito  satisfeita.”
(Participante 18)

 Atualmente  no  Brasil,  tem-se
discutido  muito  a  respeito  da  formação  em
saúde  frente  à  necessidade  de  formar
profissionais que atendam ao novo modelo de
saúde proposto pelo SUS. A atenção à Saúde
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aparece  como  uma  proposta  de  ação
estratégica  para  contribuir  para  a
transformação e a qualificação das práticas de
saúde,  a  organização  das  ações  e  dos
serviços,  dos  processos  formativos  e  das
práticas  pedagógicas  na  formação  e  no
desenvolvimento dos trabalhadores de saúde.

As  metodologias  ativas  têm  sido
apontadas  como  valioso  recurso  a  ser
utilizado  na  formação  profissional.  O
processo de educação de adultos pressupõe a
utilização de metodologias ativas de ensino-
aprendizagem,  que  proponham  desafios  a
serem superados pelos participantes, que lhes
possibilitem  ocupar  o  lugar  de  sujeitos  na
construção  dos  conhecimentos  e  que
coloquem  o  professor  como  facilitador  e
orientador  desse  processo  (BATISTA  E
GONÇALVES, 2011).

Neste contexto, os resultados obtidos
e a análise dos relatos  com a percepção da
vivência  da  oficina  de  pintura  facial,
reforçam  a  intencionalidade  da  formação
diferenciada dos profissionais de saúde. 

Formar  profissionais  para  atuar  no
sistema  de  saúde  sempre  foi  um  desafio.
Trazer o campo do real, da prática do dia a
dia  de  profissionais,  usuários  e  gestores
mostra-se fundamental  para a resolução dos
problemas encontrados na assistência à saúde
e para a qualificação do cuidado prestado aos
sujeitos (BATISTA e GONÇALVEZ, 2011).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se a partir deste trabalho que

as  metodologias  ativas  são  eficazes  para  o
desenvolvimento  de  diversas  competências
(conhecimentos,  habilidades  e  atitudes).
Pensando na  formação  em saúde,  a  oficina
torna-se um recurso valioso para desenvolver
profissionais  sensibilizados,  desenvoltos,
reflexivos e críticos. 

A proposta desta estratégia de ensino
vai ao encontro da demanda do novo perfil
profissional  exigido  pelo  modelo  de  saúde
vigente  no  país  e  que  o  Programa  de

Educação  Tutorial  prioriza  no  sentido  de
complementar  a  formação  acadêmica
tradicional. 
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Resumo 
Na tentativa de desviar a atenção dos aspectos relacionados à doença e ao sofrimento físico e 
emocional, provocados pela hospitalização, o PET Saúde da Criança oferece a oportunidade 
às crianças e seus acompanhantes de se envolverem em atividades lúdicas. Neste sentido, a 
música pode ser utilizada como um recurso adicional em um processo terapêutico. O objetivo 
deste estudo foi analisar a influência da intervenção musical para as crianças e seus 
acompanhantes.  Esta atividade é realizada no espaço externo da ala pediátrica, onde crianças 
e acompanhantes se reúnem para participar, tocando instrumentos simples e cantando músicas 
a partir de palavras-chave que estão presentes no Guarda-Chuva musical. Os resultados 
apontaram que a influência da música no espaço hospitalar proporciona relaxamento, 
interação, resgate de lembranças, descontração e alegria. Evidenciando a importância dessa 
atividade, a intervenção se mostrou uma fonte que permite expressões emocionais e a troca de 
vivências, através de uma maior sensibilização. 
 
Introdução 

O Programa de Educação Tutorial 
(PET) é um programa acadêmico destinado 
a estudantes de cursos superiores públicos 
e privados, tendo como requisito a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão com atividades articuladas e 
orientadas por um professor tutor 
(MARTINS e KETZER, 2008).  

O grupo PET articula os 
princípios da indissociabilidade na 
perspectiva de integrar ações 
desenvolvidas para a formação 
profissional do estudante e pela 
produção e difusão de conhecimentos 
provenientes da experiência vivenciada, 
de modo a possibilitar espaços e 
oportunidades de conhecimento e 
aprendizagens que ultrapassam os 
limites físicos da estrutura acadêmica 
universitária.  

O Projeto Pedagógico do campus 
Baixada Santista da Universidade 
Federal de São Paulo-UNIFESP está 
voltado à formação de um profissional 
da área da saúde apto para o trabalho em 
equipe interprofissional, com ênfase na 
integralidade do cuidado; numa 
formação técnico-científica e humana de 
excelência em uma área específica de  

 
 

atuação profissional de saúde e uma 
formação científica, entendendo a 
relação com a comunidade como 
propulsora do ensino e da aprendizagem.  

O PET Saúde da Criança da 
UNIFESP baseia suas ações nos 
princípios da educação interprofissional 
valorizando o trabalho em equipe e a 
integração no processo de ensino e nas 
atividades de pesquisa e extensão, 
respeitando a especificidade da 
formação de cada profissão. Barr (1998) 
refere-se à educação interprofissional 
como a inversão da lógica tradicional da 
formação em saúde - cada prática 
profissional pensada e discutida em si - 
abrindo espaços para a discussão do 
interprofissionalismo. Refere, também, 
que esta é uma proposta onde profissões 
aprendem juntas sobre o trabalho 
conjunto e sobre as especificidades de 
cada uma, na melhoria da qualidade do 
cuidado ao paciente. 

Os conceitos e dispositivos da 
Política Nacional de Humanização 
(BRASIL, 2004) visam à organização 
dos processos de trabalho em saúde, 
propondo transformações nas relações 
sociais que envolvem colaboradores e 
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gestores, assim como transformações 
nas maneiras de produzir e prestar 
serviços à população. Neste sentido, as 
instituições que envolvem o trimônio 
assistência-saúde-ensino devem abordar 
a humanização no processo de formação 
em saúde, valorizando as relações 
interpessoais e desenvolvendo 
habilidades para a escuta, o diálogo e ao 
acolhimento. 

O adoecer é um dos fatores que 
alteram os sentimentos e os 
comportamentos dos sujeitos e a 
hospitalização restringe ainda mais esse 
aspecto devido à rotina hospitalar. 
Normalmente o sujeito é quem decide 
sobre sua vida, mas ao deparar-se com 
uma doença vê-se obrigado a transferir sua 
individualidade aos cuidados do 
profissional de saúde. A hospitalização 
afeta a vida da criança, podendo ser 
irremediável e deixar marcas que o 
acompanharão para o resto da vida 
(GORAYEB, 2002). 

A aproximação do aluno a 
ambientes que demandam a atuação de 
equipes interprofissionais, potencializa a 
aprendizagem ao mesmo tempo em que 
contribui para a melhoria da qualidade dos 
serviços de atenção às necessidades da 
população e a prestação de serviços à 
comunidade. A percepção e a análise da 
multi causalidade dos processos de 
adoecimento e dos fatores que influenciam 
o desenvolvimento infantil, tornam-se alvo 
de ensino, pesquisa e extensão. 

Na tentativa de desviar a atenção 
dos aspectos relacionados à doença e ao 
sofrimento físico e emocional, provocados 
pela condição de hospitalização, para uma 
situação mais agradável e interessante, o 
PET Saúde da Criança oferece a 
oportunidade à crianças e seus 
acompanhantes de se envolverem em 
atividades lúdicas durante algumas horas 
do período de internação. A atuação no 
espaço hospitalar auxilia na mudança de 
comportamentos dessa população e 
proporciona benefícios para além da 
atenção à doença. 

Neste sentido, a música pode ser 
utilizada como um recurso adicional em 
um processo terapêutico.  

Segundo Petrovsky (2015), a 
intervenção musical é diferente da 
musicoterapia. A primeira utiliza música 
ao vivo ou gravada, tem como objetivo a 
promoção de um sentimento de bem-estar, 
melhorar o humor e alcançar o 
relaxamento e não necessita de um 
profissional musicoterapeuta. Já a segunda 
exige a presença do 
profissionalmusicoterapeuta, que utiliza a 
música como seu principal instrumento, 
para atingir metas individualizadas dentro 
de uma relação terapêutica.   

Evidencia-se a tendência crescente, 
onde o espaço hospitalar busca incluir a 
música como valor social e terapêutico, na 
tentativa de minimizar o afastamento do 
cotidiano, medo, apatia ou ainda 
sentimentos de fuga, culpa e tristeza. 
(FERREIRA, 2006).  

As interações musicais em 
ambiente hospitalar têm contribuído para a 
humanização destes espaços podendo criar 
momentos de prazer e bem-estar, 
sensibilizando os pacientes para novas 
experiências artísticas e culturais (LEÃO, 
2006, apud CUNHA, 2008). 

Assim,a utilização da música como 
um recurso de intervenção, poderá deixar o 
ambiente mais descontraído e agradável, 
trazendo um relaxamento físico e mental, 
já que reduz o stress, a tensão e a 
ansiedade (BERGOLD, 2004, adaptado).   
 
Objetivo Geral 

x Analisar a influência da 
intervenção musical para as 
crianças e seus acompanhantes. 
 

Objetivos Específicos 
x Verificar a relação entre a 

intervenção musical e as sensações 
e sentimentos provocadas nas 
crianças hospitalizadas; 

x Analisar as percepções dos 
acompanhantes na atividade acerca 
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dos seus sentimentos, lembranças e 
emoções; 

x Identificar a interação entre 
crianças e acompanhantes no 
decorrer da atividade. 

Metodologia  
O PET Saúde da Criança da 

UNIFESP campus Baixada Santista conta 
com a participação de 19 estudantes, um 
co-tutor e um tutor. A formação 
interprofissional dos estudantes de 
educação física, fisioterapia, nutrição, 
psicologia, serviço social e terapia 
ocupacional, é um dos aspectos 
fundamentais para que possam aprender a 
trabalhar juntos em equipe 
interprofissional. Pensar em novas 
interações no trabalho em equipe 
interprofissional, configura-se as trocas de 
experiências e saberes numa postura de 
respeito à diversidade e cooperação para 
efetivar práticas transformadoras. 
(UNIFESP, 2006). 

O objeto de análise desta pesquisa é 
o Guarda-Chuva musical, atividade 
realizada na Pediatria/SUS da Santa Casa 
da Misericórdia de Santos-SP, como uma 
das ações desenvolvidas pelo PET Saúde 
da Criança.   

As ações realizadas visam a 
promoção e prevenção da saúde da criança 
hospitalizada. Esta atividade musical é 
realizada no espaço externo da ala 
pediátrica, onde crianças e acompanhantes 
se reúnem para participar, tocando 
instrumentos simples e cantando músicas a 
partir de palavras-chave que desencadeiam 
a lembrança de diferentes canções. 

Um guarda-chuva colorido com as 
cores do arco-íris é utilizado como recurso 
visual para a atividade. Os petianos 
prepararam o recurso, confeccionando 
palavras e figuras que são penduradas 
ealeatoriamente escolhidas pelos 
participantes. Alguns instrumentos 
musicais de uma bandinha infantil, como 
triângulo, tambor, chocalho, guizos,entre 
outros, são distribuídos e utilizados como 
acompanhamento às músicas.  

Como procedimento, solicita-se que 
um participante (criança ou acompanhante) 
escolha uma palavra ou figura, e em 
seguida, cante uma música que contenha o 
respectivo nome. Caso o participante não 
recorde uma música, solicita-se a 
colaboração das demais pessoas presentes. 
As músicas são acompanhadas pela 
“bandinha”.   

Ao final da atividade, alguns 
participantes escolhidos aleatoriamente, 
são convidados a relatar percepções e 
sensações que emergiram a partir da 
atividade de cantar, tocar ou apenas ouvir 
as músicas. Estes dados foram coletados no 
segundo semestre de 2015, analisados e 
categorizados.   
 
Resultados e Discussão  

Embora o hospital ainda considere 
científico, somente o que pode ser 
mensurável, relegando a subjetividade, o 
grupo PET presencia de perto a tendência 
crescente que o espaço hospitalar possa 
incluir a música, como valor social, 
terapêutico e inclusivo, na tentativa de 
minimizar a ruptura e o afastamento do 
cotidiano, medo, culpa e tristeza. A 
intervenção musical que realizamos na 
Santa Casa de Santos-SP, visa propiciar 
um espaço dinâmico e acolhedor, que 
busca a expressão e a qualificação do 
cuidado às crianças hospitalizadas e seus 
acompanhantes, sendo uma intervenção de 
baixo custo, não-farmacológica e não-
invasiva. Existem poucas referências 
bibliográficas que comprovem os 
benefícios que a intervenção musical 
proporciona, assim surge a necessidade de 
se elaborar pesquisas, no qual se somem 
aos atributos técnicos outros que valorizem 
a subjetividade (FERREIRA et al., 2006).  

 Destaca-se que a 
interdisciplinaridade, caracterizada pelas 
ações interprofissionais e 
interinstitucionais, com consistência 
teórica e operacional configura-se como 
um diferencial na formação do estudante 
– técnico-científica, pessoal e social - 
em consonância com as metas 
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estabelecidas pelo Projeto Pedagógico: 
integralidade no cuidado, formação 
interprofissional, metodologias ativas de 
ensino, aprendizagem colaborativa e 
significativa, trabalho em equipe. As 
experiências vivenciadas pelos 
estudantes possibilitam aprendizagens 
para além do espaço físico da estrutura 
universitária, gera produtos e/ou 
processos de publicação e apresentação 
pública dos resultados.  

A pesquisa ainda está em 
andamento e outros resultados estão em 
processo de análise e a pesquisa estará 
finalizada e os resultados serão 
apresentados no evento do Sudestepet, 
em São Carlos-SP. 
  
Conclusão  

Evidenciando a importância 
dessa atividade no contexto hospitalar, 
onde o sofrimento e a angústia podem 
estar  presentes no cotidiano das 
crianças e acompanhantes, a intervenção 
musical mostrou-se como um recurso 
que permitiu expressões afetivas 
significativas para um melhor bem estar 
na internação, pois é uma ferramenta 
que interfere no cuidado tanto à criança 
como aos acompanhantes, que 
potencializa as emoções e a troca de 
vivências através da sensibilização e da 
espontaneidade. 
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RESUMO 
 

O presente artigo é fruto da sistematização 
das atividades do projeto de extensão 
intitulado “Oficina de Instrumentalidade 
em Serviço Social", que se apresenta como 
uma atividade de caráter de ensino e 
extensão, realizada pelo Programa de 
Educação Tutorial/Serviço Social. Trata-se 
de atividade voltada para estudantes e 
profissionais de Serviço Social no 
município de Domingos Martins, interior 
do Estado do Espírito Santo.  
 

INTRODUÇÃO 
 

A presente atividade se justifica diante da 
carência do debate da instrumentalidade 
junto aos profissionais de Serviço Social. 
Identificamos essa demanda a partir de 
uma visita técnica aos espaços sócio-
ocupacionais no município de Domingos 
Martins, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social.  
O debate sobre a instrumentalidade e 
Serviço Social embora, nos últimos anos, 
se consolide na formação profissional 
como um tema extremamente relevante, 
ainda carece de espaços para tal 
aprofundamento. Particularmente, os 
profissionais de Serviço Social em vários 
fóruns de debate sinalizam tal fragilidade, 
no cotidiano do trabalho profissional, 
muitas vezes reduzidos a respostas 
imediatistas. Nessa perspectiva, segundo  
 
 

 
os Parâmetros para Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Assistência Social  

O Serviço Social como profissão, em 
sete décadas de existência no Brasil e 
no mundo, ampliou e vem ampliando 
o seu raio ocupacional para todos os 
espaços e recantos onde a questão 
social explode com repercussões no 
campo dos direitos, no universo da 
família, do trabalho e do “não 
trabalho”, da saúde, da educação, 
dos/as idosos/as, da criança e dos/as 
adolescentes, de grupos étnicos que 
enfrentam a investida avassaladora do 
preconceito, da expropriação da terra, 
das questões ambientais resultantes 
da socialização do ônus do setor 
produtivo, da discriminação de 
gênero, raça, etnia, entre outras 
formas de violação dos direitos. Tais 
situações demandam ao Serviço 
Social projetos e ações sistemáticas 
de pesquisa e de intervenção de 
conteúdos mais diversos, que vão 
além de medidas ou projetos de 
Assistência Social.(CFESS, 2011, 
p.10) 
 

Numa perspectiva que se opõe a essa razão 
puramente instrumental, que reduz a ação 
profissional ao atendimento da produção e 
reprodução da ordem burguesa, nossa 
proposta volta-se para a ênfase do debate 
teórico-metodológico da instrumentalidade 
e no uso do instrumental técnico-operativo 
pelo Serviço Social, a partir da razão 
dialética. 

[...] a intervenção profissional na 
política de Assistência Social não 
pode ter como horizonte somente a 
execução das atividades arroladas nos 
documentos institucionais, sob o 
risco de limitar suas atividades à 
“gestão da pobreza” sob a ótica da 
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individualização das situações sociais 
e de abordar a questão social a partir 
de um viés moralizante. (CFESS, 
2011, p.7) 

Conforme orienta Guerra (2012), a 
necessária suspensão do cotidiano nos 
possibilita refletir sobre o trabalho 
profissional através de várias mediações, 
onde a análise crítica da totalidade das 
relações sociais sugere a criação de 
alternativas na perspectiva das 
necessidades humanas. Não podemos 
negar que as respostas profissionais dos 
assistentes sociais, neste contexto, são 
permeadas pelas determinações histórico-
sociais do atual padrão do modo de 
produção capitalista, onde estes 
profissionais são requisitados. Porém, a 
partir da apreensão dos fundamentos 
teórico-metodológicos e ético-políticos a 
dimensão técnico-operativa que a profissão 
vem forjando nos últimos anos tem 
contribuído para que os assistentes sociais 
elaborem respostas onde o trabalho está 
direcionado para o atendimento das 
necessidades da classe trabalhadora. 
Embora essas respostas sejam marcadas 
por limites e desafios.  
A atividade tem contribuído para 
potencializar a ação profissional dos 
assistentes sociais no sentido de apreender 
o significado e funcionalidade dos 
instrumentais técnico-operativos 
manuseados no trabalho profissional, 
dentre eles visita domiciliar, entrevista, 
laudo, parecer social, relatório social, em 
sintonia com os interesses e necessidades 
da classe trabalhadora, usuária dos serviços 
de assistência social e saúde do município 
de Domingos Martins.  
O serviço social atua diretamente na 
execução de políticas sociais públicas além 
de contribuir na formulação e gestão de 
políticas sociais. Desenvolvida desde abril 
de 2015 a atividade vem contribuindo 
através de palestras e oficinas/dinâmicas 
com subsídios teóricos e práticos acerca da 
questão da Instrumentalidade do Serviço 
Social. Nas oficinas são abordadas a 
importância, a concepção e os objetivos 
desta temática no exercício da profissão, 

bem como o exercício da mediação através 
do uso dos principais instrumentos técnico-
operativos, dentre eles: visita domiciliar, 
entrevista, parecer e laudo social. A 
atividade acontece uma vez por mês no 
próprio município, onde através de um 
ônibus disponibilizado pela UFES 
integrantes do PET e estudantes da 
graduação participam deste projeto. Assim 
a atividade vem proporcionando aos 
estudantes uma aproximação da realidade 
dos profissionais através do 
aprofundamento da dimensão da 
instrumentalidade em Serviço Social que 
se expressa em três dimensões: teórico-
metodológica, ético-política e técnico 
operativa. 
 

OBJETIVOS 
 

Oportunizar aos participantes subsídios 
teóricos e práticos acerca da questão da 
Instrumentalidade do Serviço Social, a 
partir da fundamentação teórica e troca de 
experiências no uso do instrumental 
técnico-operativo do cotidiano 
profissional; 
Fomentar a discussão teórica e prática 
acerca do tema, que constitui parte 
importante do trabalho profissional; 
Oportunizar aos profissionais de Serviço 
Social o aprofundamento e resgate teórico/ 
prático acerca da instrumentalidade em 
Serviço Social por meio da realização de 
oficinas onde será abordada a importância, 
a concepção e os objetivos desta temática 
no exercício da profissão, bem como o 
exercício da mediação através do uso dos 
principais instrumentos técnico-operativos 
da profissão; 
Proporcionar aos estudantes uma 
aproximação dos profissionais através do 
aprofundamento teórico-metodológico, 
ético-político e técnico operativo na 
dimensão da instrumentalidade em Serviço 
Social. 
Proporcionar uma troca de experiências 
entre unidade de ensino e espaços sócio 
ocupacionais. 
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METODOLOGIA 
 

A execução do projeto se divide em 8 
Módulos durante o ano de 2015. Os quatro 
primeiros a ênfase volta-se para o debate 
da instrumentalidade e instrumentos. Os 
outros 4 módulos tratam de temáticas 
específicas com base na demanda dos 
profissionais: debate sobre a Política de 
Assistência Social e Saúde; debate sobre 
Família e novos arranjos familiares, e por 
fim o debate sobre Álcool e outras drogas.  
Em cada módulo a condução é de 
responsabilidade de um/a palestrante que 
domine o tema. Nesta tarefa contamos com 
a colaboração de três petianos/as egressos 
do PET SSO. E um/a petiano/a fica 
responsável pela condução da dinâmica, 
contribuindo com a articulação do tema 
abordado e o trabalho profissional. A 
tutora do PET contribui na mediação dos 
debates. O local de realização da atividade 
é o auditório da Secretaria de Assistência 
Social de Domingos Martins.  
O público alvo são assistentes sociais que 
trabalham na prefeitura de Domingos 
Martins e região serrana, petianos/as e 
estudantes da graduação do curso de 
Serviço Social. O projeto se deu através da 
parceria entre a UFES, especificamente o 
departamento de Serviço Social com apoio 
da Pró-reitoria de Extensão e a Prefeitura 
de Domingos Martins. Ao final da 
atividade através de uma ficha os/as 
participantes avaliam a atividade, onde as 
informações coletadas subsidiarão a 
sistematização da atividade e elaboração de 
um artigo.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das experiências vivenciadas na 
execução dos módulos a atividade vem 
contribuindo de forma concreta na 
formação dos alunos, tanto da graduação, 
quanto os alunos do PET.  Isso pode ser 
observado nas falas e discussões postas nas 
salas de aula e nos debates internos do 
grupo. 

Em síntese: a fundamentação teórica e a 
troca de experiências entre estudantes e 
profissionais da área tem contribuído para 
avançar no uso do instrumental técnico-
operativo no cotidiano profissional, assim 
como tem fomentado a discussão teórica e 
prática de tais instrumentos, tanto na 
graduação quanto no cotidiano do 
exercício profissional. Nesse sentido, 
contribui também para compreensão da 
unidade entre teoria e prática para análise 
da realidade em sua totalidade. 
A partir dos módulos desenvolvidos foi 
elaborado um questionário no intuito de 
avaliar a atividade, a sua contribuição para 
os profissionais e o interesse na 
continuidade e no desenvolvimento de 
novos temas. Quanto à contribuição para 
formação profissional, cinco participantes 
avaliaram como "bom" e oito disseram ter 
sido "ótimo". Sobre o interesse em 
participar de novos módulos, todos os 
entrevistados se manifestaram 
positivamente, apontando como possíveis 
temas: articulação entre teoria e prática, 
abordagem acerca das políticas de saúde, 
de assistência, da atuação com famílias e 
de políticas de álcool e outras drogas. 
Tendo sido realizada a avaliação ao final 
do primeiro módulo, esses debates foram 
contemplados na execução do segundo 
módulo, dentro da perspectiva de 
relacionar a todo momento a dimensão da 
prática e a teoria. 
Dessa forma, a avaliação do grupo PET é 
que os objetivos foram atingidos, 
identificando, portanto, resultados 
positivos, mas também levantando diversos 
desafios a serem ainda alcançados para 
formação profissional comprometida com 
a perspectiva crítica. 
 

CONCLUSÃO  
 

Compreendemos que a extensão cumpre a 
importante tarefa de aproximar a 
universidade da sociedade, nesse caso, os 
estudantes de Serviço Social da UFES com 
o exercício profissional do Assistente 
Social. Dessa forma, nossa proposta com a 
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atividade de extensão é oferecer elementos 
para potencializar a ação profissional dos 
assistentes sociais no sentido de apreender 
o significado e funcionalidade dos 
instrumentais técnico-operativos 
manuseados no trabalho cotidiano; 
contribuir com a interiorização da 
capacitação continuada dos profissionais 
da área do Serviço Social, fortalecendo as 
discussões que interferem no cotidiano do 
trabalho profissional dos assistentes sociais 
nas diversas áreas de atuação, onde temos 
como horizonte a unidade entre teoria e 
prática.  
Neste sentido, o acesso e a socialização da 
produção de conhecimento do Serviço 
Social através de palestras, debates, 
oficinas, como está sendo proposto na 
referida atividade de extensão, são 
elementos que contribuem para a 
materialização do Projeto Ético Político do 
Serviço Social, ou seja, são esses 
instrumentos que possibilitam a viabilidade 
do Projeto Profissional Crítico na 
realidade, onde devemos avançar em 
relação às ações isoladas e assumir o 
Projeto Ético Político como uma projeção 
coletiva no trabalho profissional 
(TEIXEIRA; BRAZ, 2009). 
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RESUMO

 O  trabalho  pretende  apresentar  as

atividades desenvolvidas pelo Programa de

Educação Tutorial da Faculdade de Serviço

Social da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro ao longo do ano letivo, cumprindo

com  os  objetivos  do  Programa  e

demonstrando  como  tais  atividades

influenciam na formação crítica e cidadã, e

na vida acadêmica dos bolsistas PET.

1. INTRODUÇÃO

O PET Serviço Social,  é composto por

doze  bolsistas  e  uma  tutora.  Prioriza  o

desempenho de suas atividades divididas na

tríade:  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Todas

as  atividades  realizadas  são  baseadas  em

um  planejamento  anual,  elaborado  pelos

integrantes do grupo, junto à tutora, no qual

é escolhido o eixo temático a ser trabalhado

ao  decorrer  do  ano  letivo.  No  presente

trabalho  abordaremos  as  principais

atividades  realizadas,  para  a  melhor

compreensão delas. 

2. OBJETIVOS

O  PET Serviço  Social  –  UERJ  possui

como  objetivo  o  aperfeiçoamento  da

formação  acadêmica  dos  bolsistas,

estimulando o pensamento crítico e cidadão

através  da  construção  das  atividades

realizadas. Obtêm-se o desenvolvimento em

diversos aspectos,  tais  como: a autonomia

de cada membro do grupo, atribuindo-lhes

responsabilidades  pelas  distribuições  de

tarefas  do  Programa;  a  evolução  pessoal

adquirida  pelas  experiências  vividas  e

através  do convívio  entre  os  membros  do

grupo e de outros bolsistas PET; o estímulo

do desenvolvimento da formação cidadã e

profissional,  por  meio  da  análise  de

conteúdos  teóricos  e  dos  aprendizados

acadêmicos. 

Além  da  contribuição  do  PET  na

formação dos bolsistas, compreende-se que

o mesmo auxilia  na  formação  dos demais

alunos  da  Universidade,  através  de

atividades abertas ao público. Outro ponto

importante  é  que,  através  das  atividades

desenvolvidas,  os  bolsistas  do  Programa

possuem um diferencial no que diz respeito

à  dinâmica  de  apresentação  de  trabalhos,

convívio  com  a  pós-graduação,  além  do

desenvolvimento  prévio  do  tema  de

pesquisa  individual,  que  pode  vir  a  ser  o

futuro  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso

(TCC) do aluno.

3. METODOLOGIA

O  grupo  conta  com  o  auxílio  de

documentos  que dão orientação acerca  do

Programa,  sendo  eles,  o  planejamento

anual, as normativas e Portarias referentes

ao PET e o Manual de Orientações Básicas.

Seguindo o princípio da indissociabilidade

trabalhamos com a tríade ensino, pesquisa e

extensão,  garantindo  a  qualidade  da

formação acadêmica. Como exemplo de tais

atividades temos em:
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Ensino – Orientação Acadêmica, Grupos de

Estudo,  Seminário  Interno,  Oficina  de

Produção  de  Evento  e  Minicursos

Temáticos  para  alunos  da  Faculdade  de

Serviço Social.

Pesquisa  – Oficina de Pesquisa,  Pesquisa

Coletiva  Interdisciplinar  sobre  o  tema

“Movimentos Sociais e Urbanos na Cidade

do  Rio  de  Janeiro”,  Participação  com

apresentação  de  trabalho  individuais  e

coletivos em eventos científicos.

Extensão  –  Informativo  PET,  Murais

Informativos,  Rota  Cultural,  MOSTRA

PET,  Roda  de  Conversa  sobre  a  Atuação

Profissional,  Recepção  aos  Calouros  da

Faculdade de Serviço Social/UERJ.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As  atividades  realizadas  pelo  PET  de

Serviço  Social,  da  UERJ,  atendem  às

demandas  dos  bolsistas,  tanto  no

desenvolvimento  acadêmico,  quanto  nos

objetivos  do  Programa.  São  contempladas

todas as três áreas de formação acadêmica

através da indissociabilidade entre pesquisa,

ensino  e  extensão,  de  forma  equilibrada,

contribuindo  para  a  reflexão  e  autonomia

intelectual  do  estudante,  que  corroboram

com  o  trabalho  coletivo  e  individual  do

grupo.

As atividades de ensino contribuem para

o domínio e autonomia do grupo, através da

cotutoria  dos  alunos mais  antigos  com os

mais novos, além da orientação da tutora do

grupo, permitindo uma maior compreensão

dos temas em discussão dentro da categoria

profissional e na vida acadêmica.

As atividades de pesquisa proporcionam

o  desenvolvimento  na  construção  de  um

projeto,  onde  aprende-se  a  coletar  e  a

montar  os  materiais  de  forma  adequada,

através  dos  padrões  necessários.  Além

disso,  o  fato de existirem duas formas de

pesquisa (coletiva e individual) contribui de

forma ampla para a formação do aluno. A

pesquisa coletiva contempla o eixo temático

desenvolvido  pelos  bolsistas,  sendo  de

extrema importância para o aprendizado do

trabalho  em  grupo,  proporcionando  a

convivência  dos  bolsistas  com  diferentes

perspectivas e com a troca de experiências.

Após  concluírem a  pesquisa  coletiva  e

terem  adquirido  os  conhecimentos

necessários,  os petianos desenvolvem uma

pesquisa  individual.  Este  é  um  trabalho

mais  amplo,  onde cada  aluno escolhe  um

tema  de  interesse  e  desenvolve  uma

pesquisa  sobre  ele,  que  pode  vir  a

desencadear no Trabalho de Conclusão de

Curso.

As  atividades  de  extensão  são  abertas

para  a  comunidade  interna  da  Faculdade

e/ou  externa  à  Universidade,

proporcionando  aos  petianos  um  maior

contato com o público. As atividades deste

eixo  iniciam-se  com  a  apresentação  do

grupo  PET  aos  demais,  ressaltando  a

importância  da  atividade  a  ser  realizada.

Cabe  ressaltar  a  atividade  “Roda  de

Conversa sobre Atuação Profissional”, que

é  destinada  aos  alunos  da  Faculdade  de

Serviço Social e contribui amplamente para

o entendimento da profissão e as diversas

áreas de atuação.

Em  2015  nosso  eixo  temático  foi:

“Movimentos Sociais e Urbanos na cidade

do  Rio  de  Janeiro”,  que  desencadeou  na

atual  pesquisa  coletiva  e  permitiu  um

levantamento  socioeconômico  da  favela

Metrô  Mangueira.  Este  levantamento  foi

feito  a  pedido  da  Defensoria  Pública  do

Estado do Rio De Janeiro, no qual foi feito

um  cadastramento  das  famílias  residentes

na  favela  Metrô  Mangueira,  a  fim  de

garantir  o  direito  à  moradia,  contra

remoções recentes ocorridas no local.

5. CONCLUSÃO

A realização das atividades planejadas e
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desenvolvidas  pelo  grupo  PET  Serviço

Social da UERJ são elementos motivadores

para  a  formação  crítica  e  cidadã  dos

bolsistas  tanto no âmbito da universidade,

como  fora  dela.  Da  mesma  forma,  que

contribuiu  também  para  a  formação  dos

alunos da graduação em Serviço Social da

universidade,  em  especial,  e  em  alguma

medida, para os alunos de outros cursos e

universidades que vieram a participar destas

atividades.

Portanto,  as  atividades  realizadas  pelos

alunos  do  Programa  contribuem  para  a

elevação  da  qualidade  na  formação

acadêmica dos estudantes da universidade,

não só dos próprios petianos, mas também

dos demais alunos da graduação e permite

um  bom  relacionamento  com  toda  a

comunidade universitária.
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RESUMO

O presente artigo tem o intuito de expor a

atividade  “Aula  de  Voo”  realizada  pelo

Programa de Educação Tutorial do curso de

Serviço Social, o qual visa contribuir com a

formação  dos  estudantes  da  graduação.  A

atividade  é  desenvolvida  pelos  próprios

petianos/as  através  de  recursos  que

envolvem  a  arte,  música,  poesia,  vídeo  e

teatro  que  auxiliam  no  debate  de  temas

pouco abordados na graduação. 

1.INTRODUÇÃO

A Aula  de  Voo é  uma atividade que vem

sendo desenvolvida pelo grupo PET Serviço

Social desde 2011, e que propõe uma aula

diferenciada e com caráter lúdico retratando

diferentes  temáticas  como:  a  violência;  o

socialismo;  a  exploração  do  trabalho;  a

redução da maioridade penal.  O objetivo é

criar  um espaço  de  debate,  aberto  para  o

conjunto de estudantes da UFES, para temas

de interesse dos estudantes e que são pouco

discutidos na sala de aula. Visa proporcionar

espaços de discussão diferenciados do que

os/as estudantes estão habituados. O espaço

é direcionado aos estudantes de graduação

em  Serviço  Social,  porém  aberto  para

qualquer  pessoa  que  tenha  interesse  em

participar, como por exemplo, professores e

estudantes de outros cursos. 

A primeira  Aula  de  Voo  foi  realizada  em

2011, a partir de 2012 as edições das aulas

de voo foram realizadas após os grupos de

estudos  internos,  para  a  preparação  dos

bolsistas acerca do tema estudado. No ano

de 2014, a atividade passou a ser realizada

de  maneira  mais  ampla,  considerando  as

demandas  e  escolha  de  temática  dos/as

estudantes  de  graduação.  Em  2015,

manteve-se  o  mesmo  formato,  garantindo

que  o  espaço  fosse  ministrado  pelos

próprios  petianos/as,  os  quais  são

encarregados  de  organizar  a  atividade:

definição da temática; marcação do local e

horário;  divulgação  e  realização  da

atividade.

2.OBJETIVOS

Debater temas articulados ao eixo temático

de  formação  profissional  acordado  pelo

grupo  no  planejamento  de  2015,  no  qual

possibilite a construção de um diálogo com

a  graduação  e  demais  participantes.

Aprofundar o conhecimento e problematizar

sobre  as  temáticas  na  área  social,  de

maneira lúdica com a intenção de contribuir

com a formação crítica dos estudantes.

3. METODOLOGIA

A atividade  é  voltada  para  o  conjunto  de

estudantes  de  Serviço  Social  e  demais

interessados. Esta atividade é realizada duas

vezes  por  semestre,  com  a  duração

aproximada de uma hora e meia, de modo

que o grupo possa desenvolver o conteúdo

proposto.

Os  textos  e  recursos  utilizados para  a

atividade  são  geralmente  retirados  de

revistas,  jornais,  vídeos  disponíveis  na

internet, entre outros mecanismos que estão

em  destaque  na  mídia.   A escolha  pelos
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materiais  utilizados  na  aula  de  voo  são

primeiramente discutidos internamente pelo

grupo, e só após a aprovação a dupla ou trio

responsável inicia a construção da atividade.

Porém a indicação dos temas não é restrita

apenas ao grupo, podem ser aceita também

propostas de graduandos que, ao identificar

uma lacuna presente no curso, sugerem os

temas.  No  momento  da  atividade  cada

discussão é conduzida por uma dupla ou trio

de  petianos/as  que  também  se

responsabiliza com o momento anterior, ou

seja,  o  de  planejar  a  atividade,  além  de

reservar  a  sala,  fazer  o  contato  com  o

convidado e, se for o caso, disponibilizar o

texto a ser utilizado e preparar o ambiente.

4. RESULTADO E DISCUSSÃO

As discussões  realizadas  nas aulas  de voo

foram levantadas a partir do eixo temático

Formação  Profissional  e  Combate  as

Opressões  que  norteiam  as  atividades  do

PET  Serviço  Social.  Um  dos  temas

abordados foi o da internação compulsória,

questão  extremamente  abordada  na

realidade  do  Espírito  Santo  e  em sintonia

com  a  formação  profissional,  política  e

humana  dos  estudantes  de  Serviço  Social.

As discussões na atividade garantiu ampla

participação  dos/as  estudantes  da

graduação,  contribuindo  para  a

compreensão  sobre  as  diferenças

fundamentais  entre  o  senso  comum  e  a

perspectiva crítica. Além de representar um

espaço  de  extrema  importância  para  a

formação profissional dos/das petianos, pois

garante  que  estes/as  desenvolvam  a

oralidade,  a  escrita  a  elaboração  de

relatórios,  assim  como  a  apresentação  em

público.

5. CONCLUSÃO

Concluímos  que  o  presente  trabalho  tem

bastante  relevância  tanto  para  o  curso  de

Serviço  Social  quanto para os  petianos/as.

Esta  análise  tem como base  as  avaliações

realizadas ao final da atividade, na qual os

participantes  recebem  um  questionário.  A

partir  desta  avaliação  pode-se  ter  um

entendimento da opinião dos participantes,

no  que  tange  a  atividade.  Desta  forma,  o

grupo Pet Serviço Social,  desde 2011, ano

de início da Aula de Voo, analisa que esta

atividade  tem contribuído  para  o  acúmulo

do  conhecimento  sobre  determinadas

temáticas  identificadas  no  cotidiano

profissional.  Buscou-se  trabalhar  nas

edições  anteriores  com  temas  que

preenchessem  as  lacunas  presentes  na

graduação.  Com  isto,  avaliamos  que  este

espaço  será  mantido  enquanto

identificarmos  que a Aula  de Voo cumpre

um  importante  papel  na  construção  da

formação profissional dos/as estudantes.
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RESUMO 
 

É um relato de experiência de uma oficina 
realizada em uma ONG que atende crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. O objetivo foi 
trabalhar o senso critico das participantes 
acerca do modo de produção capitalista e 
seus rebatimentos na efetivação dos direitos 
humanos. A metodologia foi estudo  
bibliográfico, atividades vivenciais com a 
abordagem dialógica proposta por Freire. 
Os resultados obtidos foram significativos.  
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O PET Serviço Social da UFTM, 

desenvolve entre suas atividades o Projeto: 
Direitos Humanos e Cultura de Paz  que 
visa mobilizar adolescentes de uma ONG a 
refletir acerca dos direitos humanos e 
sociais, tendo como foco em 2015 a 
participação social, preconceito e 
discriminação. As reflexões expressam a 
realidade concreta das participantes e da 
sociedade brasileira. Por meio de vivências 
apresentadas nas oficinas as participantes 
poderão se reconhecer enquanto sujeitos de 
direitos ativos na construção de uma nova 
ordem societária e na efetivação dos direitos 
humanos. 

O presente trabalho irá relatar a 
experiência vivenciada em uma oficina,  
pelas participantes e extensionistas tendo 

como tema norteador a exploração da 
pessoa sobre outra pessoa. O  modelo 
capitalista de produção,  produz em alta 
escala oprimindo cada vez mais  pessoas 
que vivem do trabalho. 

Acredita-se que trabalhar com 
adolescentes (fase em que estão em 
construção de identidades) contribui para o 
rompimento do ciclo vicioso de alienação 
existente no cotidiano. 

 
2. OBJETIVOS   

 
Trabalhar o senso crítico de 

adolescentes, os quais vêm se tornando o 
principal alvo de uma mídia exploradora, 
alienadora e capitalista, a qual prega 
cotidianamente as mais diversas formas de 
desigualdade existentes na sociedade.  

 
3. METODOLOGIA   
 

O projeto Direitos Humanos e Cultura 
de Paz estará respaldado, durante todo o seu 
desenvolvimento, pela teoria e método 
dialógico de Paulo Freire, visto que a 
ausência de diálogo é a causa para a invasão 
cultural, da domesticação dos seres e a 
negação da autonomia dos mesmos em 
participar, tomando-lhes o poder de decisão. 
A ausência de diálogo não educa, ao 
contrário: “em vez de libertar o homem, 
escraviza, manipula-o, não permitindo que 
ele se afirme como pessoa, que atue como 
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sujeito, que seja autor da história e se 
realize nesta ação fazendo-se 
verdadeiramente homem.” (FREIRE, 1983 
p. 07). 

Assim, o referido projeto é composto 
de oficinas que são realizadas a cada 15 dias 
com três grupos de aproximadamente 25 
adolescentes. A cada encontro é 
desenvolvido um tema norteador. O relato é 
de uma destas oficinas.    

Inicialmente,  foi  realizado estudo 
bibliográfico sobre consciência de classe, 
discriminação, alienação, mundo capitalista, 
bem como a dimensão socioeducativa do 
Serviço Social.  

Após os estudos realizaram-se 
reuniões para organização da referida 
oficina. Uma das inquietações que surgiu 
entre os petianos foi: como conversar sobre 
um assunto relativamente denso com um 
grupo de adolescentes em formação de 
modo que as participantes pudessem 
vivenciar o cotidiano e refletir sobre ele.  

Entre vários debates, construções a 
equipe de extensionistas adaptou uma 
dinâmica vivencial denominada Fábricas de 
Envelopes: as participantes foram divididas 
em dois subgrupos. Cada um deles tinha 
como objetivo fabricar envelopes, com 
qualidade. Os dois grupos distintos  
concorreriam entre si, sendo que ambos 
desenvolveriam a mesma função. No final 
de um tempo determinado receberiam seu 
“salário” por esta produção e poderiam com 
ele adquirir materiais e pagar serviços 
presentes no cotidiano como água, energia, 
aluguel, entre outros.  

A ideia foi reproduzir de forma 
singela a maneira como o modo de 
produção capitalista encontra-se 
estruturado.  

Os extensionistas organizaram 
também os cargos que as participantes 
deveriam vivenciar: proprietárias, gerentes e 
operárias com funções distintas a serem 
desenvolvidas de acordo com uma escala 
hierárquica: operárias na linha de produção 
(molde, corte, dobradura, colagem, controle 
de qualidade e produto final); gerente com a 

responsabilidade de liderar e o proprietário 
de observar a movimentação de sua 
empresa. O material utilizado foi papel 
sulfite, cola, régua, tesoura, lápis e um 
molde de um envelope. 

Após a confecção dos envelopes, o 
pagamento foi efetuado simbolicamente 
para todas as participantes sendo R$ 70,00 
às operárias; R$ 150,00 às gerentes e o 
valor excedente, ou seja, o lucro da empresa 
às proprietárias. 

Os extensionistas propuseram as 
participantes que vivenciassem a realidade 
da classe trabalhadora, simulando um 
mercado em que elas deveriam realizar 
compras para satisfazer suas necessidades. 
Para tanto foi apresentado uma  variedade 
de produtos e serviços com valores fictícios, 
aos quais elas teriam acesso de acordo com 
a remuneração de cada função. 

Em seguida, os petianos fizeram uma 
roda de conversa sobre as vivencias, em que 
as participantes puderam expor suas 
opiniões e refletir sobre a sociedade 
capitalista desigual em que vivemos.  

No final do encontro foi solicitado as 
presentes que avaliassem a oficina.  

      

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 

A atividade proposta, possibilitou 
muitos estranhamentos, principalmente no 
segundo momento da oficina, em que a 
partir da remuneração simbólica as 
participantes tiveram que escolher e 
priorizar itens de bens e consumos, que 
necessitavam no mercado fictício. Nesse 
contexto surgiram algumas inquietações, 
tais como: algumas participantes por terem 
remuneração menor, solicitaram as suas 
companheiras empréstimos; por vezes 
pegarem o produto desejado escondido, pois 
o valor do mesmo era incompatível ao 
salário recebido; aconteceu de irem ao caixa 
com uma determinada quantidade de bens e 
o dinheiro não ser suficiente para a 
aquisição dos produtos desejados; surgiram 
também casos em que as participantes 
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pouparam dinheiro para utilizar em outros 
momentos.  

 A partir disso no terceiro momento 
vários questionamentos fomentaram a 
reflexão e o debate acerca da contradição de 
classes colocada pelo modo de produção 
capitalista. 

Podem-se elencar alguns 
questionamentos que surgiram ao longo das 
oficinas a exemplo: o valor da remuneração 
das operárias, pois o grupo que representou 
essa função questionou o porquê receberam 
tão pouco comparado as demais; houve 
colocações com relação a remuneração, pois 
não possibilitou adquirir todos os produtos 
no mercado fictício; o fato das proprietárias 
ficarem com a quantia maior de dinheiro foi 
motivo de indignação entre as 
trabalhadoras.  

Diante de todos esses elementos 
expostos no decorrer da atividade, as 
extensionistas relacionaram as experiências 
das participantes com as contradições 
vigentes no modo de produção capitalista. 
Explicitaram que as angústias vivenciadas 
por elas, ocorrem cotidianamente com a 
classe trabalhadora que, para sua 
subsistência necessita vender a sua força de 
trabalho por um valor aquém de suas 
necessidades. 

As reflexões propiciadas durante a 
oficina reafirmou as contradições entre a 
relação capital e trabalho e seus 
rebatimentos na sociedade de classe, ou 
seja, todas inquietações e questionamentos 
que apareceram são inerentes ao modo de 
produção capitalista. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O grupo de extensionistas concluiu, 

após  o término das oficinas (três turmas), 
que faz-se necessário explorar  mais a 
temática a partir das demanda apresentadas 
pelas adolescentes bem como aprimorar os 
estudos acerca das necessidades objetivas e 
subjetivas a partir do cotidiano das meninas. 

 A didática adotada pelos 
extensionistas foi significativa, sendo 

perceptível o envolvimento e apreensão das 
participantes nas atividades propostas e 
resultados obtidos. 
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RESUMO 
 

 O PET Serviço Social da UFTM 
realiza diversas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, tendo como pano de fundo a 
educação para os direitos humanos. Este 
trabalho traz a experiência do grupo nos 
“encontros de formação profissional” que tem 
subsidiado as ações desenvolvidas, bem como 
o fortalecimento das dimensões teórico-
metodológica e ética-política dos graduandos. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Na contemporaneidade o Serviço 
Social é uma das profissões que se coloca na 
defesa dos direitos humanos e sociais como 
uma possibilidade de emancipação dos 
sujeitos, de justiça social, cidadania plena e 
uma sociedade democrática. Sobretudo, o 
atual cenário político e econômico brasileiro 
exigem que a luta pela ampliação e defesa dos 
direitos humanos construa novas estratégias 
de enfrentamento perante a barbárie 
neoliberal, que tende a desvalorizar o ser 
humano em seu processo de sociabilidade em 
virtude do lucro e da valorização do capital. 
 Esse cenário exige que os 
profissionais de Serviço Social tenham uma 
formação profissional condizente com os 
desafios colocados à prática profissional, de 
modo que seja possível que o assistente social 
encontre possibilidades de construir frentes de 
trabalho em seu cotidiano coerentes com seu 
projeto ético-político. 
 O assistente social é um dos 
profissionais que atua diretamente no 
enfrentamento das expressões da questão 
social,  demandando ao mesmo uma 
capacidade teórico-metodológica capaz de 
desvelar as contradições societárias inerentes 
a ordem burguesa que produzem e 

reproduzem os fenômenos sociais que 
historicamente tem se tornado demandas 
profissionais. 
 Desde a sua criação na UFTM, o PET 
Serviço Social tem se pautado na educação 
para os direitos humanos, como estratégia de 
fortalecimento de uma cultura cidadã e 
democrática que respeite o ser humano em 
suas diversidades e singularidades. São 
realizadas com a comunidade acadêmica e 
com a comunidade em geral, projetos de 
extensão, pesquisas, e estudos, além de 
participação em eventos culturais e 
científicos, que visam à formação crítico 
reflexiva, teórico-metodológico, ético-político 
e técnico-operativo. 
 São realizadas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, a destacar: o programa 
“Movimentarte” que inclui 3 projetos, o 
“Papo Consciente”, “Politicarte” e 
“Semearte”; o projeto “Você na 
Universidade”; o projeto “Direitos humanos e 
cultura de paz na SUPAM”, “Maratona 
Cultural” dentre outras. Tendo em vista a 
relação teoria e prática, os extensionistas têm 
como subsídio teórico-metodológico das 
ações um encontro semanalmente para 
estudos de temáticas relacionadas às 
atividades desenvolvidas. 
 

2. OBJETIVO 

 Discutir a importância dos “encontros 
de formação profissional”  realizados pelos 
petianos como forma de subsídio às ações 
desenvolvidas pelo grupo. 
 

3. METODOLOGIA 

 Os encontros de formação profissional 
são realizados uma vez por semana na casa 
PET. As temáticas trabalhadas advém da 
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vivência das atividades desenvolvidas nos 
projetos e surgem de inquietações dos 
extensionistas sobre questões do cotidiano da 
prática que necessitam ser aprofundadas no 
plano teórico. 
 A teoria é para Marx, a reprodução 
ideal do movimento real do objeto pelo 
sujeito que pesquisa: pela teoria o sujeito 
reproduz em seu pensamento a estrutura e a 
dinâmica do objeto que pesquisa.” (NETTO, 
2008, p. 21) 
 Nessa perspectiva as categorias 
teóricas estudadas são definidas partindo da 
realidade da prática das oficinas, dos projetos 
e das ações, buscando extrair do movimento 
da realidade as questões e categorias a serem 
analisadas e aprofundadas teoricamente. 
 De acordo com Netto e Braz, (2009, p. 
54) as categorias teóricas devem ser 
entendidas num duplo sentido: ontológico e 
reflexivo (ou intelectivo). 

Elas são ontológicas na 
medida em que tem 
existência real, histórico-
concreta: elas são formas, 
modos de existência do ser 
social que funcionam e 
operam efetivamente na 
vida em sociedade, 
independentemente do 
conhecimento que tenham 
os homens a seu respeito 
[...] quando, enfim é 
possível reproduzi-las no 
seu dinamismo e nas suas 
relações, através de meios 
conceituais, então elas 
aparecem como produto do 
pensamento, tomando a 
forma de categorias 
reflexivas.  

 São algumas categorias teóricas 
estudadas pelo grupo nos encontros de 
formação profissional: “formação 
profissional”, “educação”, “educação para 
além do capital”, “educação libertadora”, 
“transformação social”, “discriminação”, 
“vulnerabilidade social”, “família”, dentre 
outras. 

As temáticas, que têm como pano de 
fundo a educação para os direitos humanos, 
são trabalhadas por meio de estudo 
bibliográfico, momento no qual os petianos se 
debruçam na leitura de artigos e livros e 
posteriormente socializam suas reflexões por 
meio de uma roda de conversa. As discussões 

são direcionadas pelas tutoras que contribuem 
para a sistematização dos conhecimentos 
produzidos coletivamente. 
 No último semestre (2015-1) o grupo 
optou por aprofundar o debate do método 
educativo de Paulo Freire, especificamente a 
partir do estudo das seguintes obras:  
“Pedagogia do Oprimido”, “Pedagogia da 
Esperança”, “Pedagogia da Autonomia”, e 
“Extensão ou comunicação”. 
 Optou se por este autor por 
corroborarmos com o direcionamento teórico 
e metodológico paulo freiriano, o qual 
permite uma abordagem dialógica e a 
construção de ações emancipatórias, a partir 
de uma compreensão crítica da realidade 
social e dos sujeitos sociais envolvidos no 
processo socioeducativo. 
  

4. RESULTADOS E 
DISCUSSÕES 

De acordo com “As diretrizes 
curriculares para o curso de Serviço Social”, 
propostas pela ABEPSS – Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 
Social (1996)  

A formação profissional 
deve viabilizar uma 
capacitação teórico-
metodológica e ético-
política, como requisito 
fundamental para o 
exercício de atividades 
técnico-operativas, com 
vistas à apreensão crítica 
dos processos sociais 
numa perspectiva de 
totalidade.  

 Nessa perspectiva, “falar em formação 
profissional implica acompanhar a dinâmica 
da sociedade e a trajetória histórica do próprio 
Serviço Social, procurando entender os 
condicionamentos que a sociedade impõe 
sobre a prática profissional” (SILVA, 1995, 
p.73) 
 Além disso as diretrizes apontam que 
a formação profissional em Serviço Social 
deve se sustentar em três núcleos de 
fundamentos: o da vida social, o do trabalho 
profissional e da formação sociohistórica da 
sociedade brasileira. 
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A formação profissional nessa 
perspectiva, extrapola os muros da profissão, 
se atentando para o movimento histórico e 
dialético da sociedade, para a luta de classes e 
as contradições que dela decorrem, para a 
relação do Estado com a sociedade mediadas 
por políticas sociais, enfim, para as 
determinações que perpassam e constroem a 
realidade social. 

Por outro lado, essa formação crítico-
reflexiva numa perspectiva generalista, 
defendida historicamente pela ABEPSS, tem 
sido fragilizada em decorrência do 
aligeiramento da formação profissional 
mediante a demanda por profissionais no 
mercado de trabalho. 

Frente ao contexto de crise e ajuste 
fiscal que marca a atual conjuntura brasileira, 
o acirramento das medidas neoliberais 
adotadas no âmbito da gestão das políticas 
sociais tem direcionado os serviços públicos, 
entre os quais a educação, para um cenário de 
precarização, focalização e privatização. A 
formação profissional em serviço social não 
fica isolada deste contexto, uma vez que é 
neste cenário de sucateamento da 
universidade pública que ela se desenvolve. 

No que tange à realidade do curso de 
Serviço Social da UFTM, o mesmo é advindo 
do programa REUNI, que tem como principal 
objetivo promover uma reestruturação do 
ensino superior no Brasil, na direção da 
democratização e ampliação do acesso. 
Entretanto, mediante o contexto político 
social que atravessa esse processo, percebe-se 
que esta proposta não vem sendo efetivada 
uma vez que são colocadas algumas 
contradições quanto à garantia da 
permanência estudantil e à qualidade do 
ensino, num quadro em que a maioria dos 
estudantes são também trabalhadores. 

Nessa conjuntura, o curso de Serviço 
Social da UFTM procura articular as 
atividades de ensino à pesquisa e à extensão, 
de forma a considerar as exigências do 
contexto sócio-cultural-político local e 
regional, e entendo que a formação não se dá 
apenas em sala de aula. Através dessa 
articulação busca-se criar um “ambiente de 
fomento às iniciativas, estudos, pesquisas, 
atividades e produção de conhecimentos 
científicos em diferentes áreas do 

conhecimento” (UFTM, 2010, p. 36). 
Nessa perspectiva o Programa de 

Educação Tutorial – PET Serviço Social da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – 
UFTM, Uberaba-MG, tem contribuído para a 
formação de profissionais crítico-reflexivos, 
que consigam analisar a partir da totalidade as 
expressões da questão social, bem com propor 
estratégias de enfrentamento com 
fundamentação ético-político, teórico-
metodológico que sustentem à dimensão 
técnico-interventiva. 

É fundamental evidenciar que em 
todos os projetos realizados pelos discentes 
do PET Serviço Social, o grupo se adentra 
primeiramente em leituras e discussões 
críticas-reflexivas acerca da atual conjuntura 
político-social e dos temas a serem 
trabalhados nas ações. Neste âmbito surge o 
“grupo de formação profissional” com o 
objetivo de criar um grupo de estudo e 
discussão entre os petianos e a tutora de temas 
contemporâneos que se relacionam com os 
eixos trabalhados nos projetos e programas 
realizados pelo grupo.  O estudo é essencial 
para a formação profissional e para o 
desenvolvimento das ações, pois se trata de 
um momento de aprofundamento teórico-
metodológico e ético-político. 

 
5. CONCLUSÃO 

As ações desenvolvidas pelo PET de 
Serviço Social da UFTM caminham na 
perspectiva “[...] da liberdade, democracia, 
cidadania, justiça e igualdade social.” 
(CFESS, 1993). Percebe-se que a construção 
de espaços de discussões e debates acerca de 
temáticas contemporâneas que assolam o 
cenário social, no qual estamos inseridos, à 
luz de um pensamento crítico-reflexivo, é 
capaz de contribuir para a formação de 
sujeitos livres, críticos, democráticos e 
participativos, capazes de estimular ações 
viabilizadoras de uma prática social 
transformadora e revolucionária. 
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RESUMO

Este  trabalho  apresenta  a  atividade
realizada  na  Favela  Metrô-Mangueira,  alvo
recente de remoção  pela Prefeitura do Rio de
Janeiro.  Foi  realizado  um  levantamento
socioeconômico  e  um relatório,  referente  a
população  local.  Este  foi  encaminhado  à
Defensoria  Pública  Geral  do  Rio  de  Janeiro
que intercedeu junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro pela permanência do
moradores na Favela. 

1.  INTRODUÇÃO

O  levantamento  socioeconômico  foi
desenvolvido  pelo  Programa  de  Educação
Tutorial  da  Faculdade  de  Serviço  Social
(PET/FSS) da Universidade do Estado do Rio
de  Janeiro  (UERJ),  em  parceria  com
professoras e alunos da Faculdade de Serviço
Social e a Defensoria Pública Geral do Estado
do Rio de Janeiro (DPGE/RJ), e constitu numa
atividade de  ensino,  da  pesquisa  e  extensão.
Conhecemos a  realidade  das  famílias
moradoras  da  Favela  Metrô-Mangueira,
ressaltando a ação arbitrária  da Prefeitura do
Rio  de  Janeiro,  que  demoliu  suas  casas  em
benefício  das  obras  olímpicas  para  2016.  A
partir  das  demandas  específicas  apresentadas
pelos moradores da Favela, refletimos sobre o
papel e função social da universidade quanto
ao  atendimento  das  demandas  sociais  da
população, e sobre o papel do assistente social,
enquanto  profissional  responsável  por
viabilizar  os  direitos  aos  cidadãos  de acordo
com o cumprimento do dever do Estado e suas
instâncias frentes a essas demandas.

2.  OBJETIVOS

O  objetivo  deste  trabalho  foi  realizar um
estudo  socioeconômicos  sobre  as  famílias
residentes  na  Favela  Metrô-Mangueira,
apresentando  as  características  da  população
envolvida, as condições sociais em que vivem
e suas estratégias políticas de enfrentamento e
resistência  na  Favela.  Este  estudo  foi
encaminhando à DPGE/RJ para posterior ação
judicial,  em  defesa dos moradores  sobre suas
casas e permanência pelo menos até ao final de
2015.  Esta  atividade  foi  realizada  com  base
nos  príncipios  da  cidadania  bem  como  no
fortalecimento das relações entre a Favela e a
Universidade, para que o espaço universitário
seja aberto aos trabalhadores. 

3.  METODOLOGIA

O estudo da Metrô-Mangueira partiu de um
diálogo  entre  bolsistas  do  PET/FSS  e  a
DPGE/RJ, em um evento realizado na UERJ.
Desde então, foi assumido o compromisso de
trabalho  em  equipe  entre  o  PET/FSS,  a
DPGE/RJ,  a  FSS  e  o  Centro  Acadêmico  de
Serviço Social, destacando-se a Favela Metrô-
Mangueira.  Inicialmente  realizamos  duas
visitas  às  famílias  moradoras  da  Favela  para
conhecer  o  espaço  físico,  os  moradores  e
convidá-los  a  participar  de  uma  roda  de
conversa  acerca  das  remoções  no  Rio  de
Janeiro.  Tivemos  ainda  a  reunião  de
esclarecimento sobre o trabalho que definiu as
metodologias a serem utilizadas na construção
do  mesmo.  Posteriormente,  realizamos
entrevistas semiestruturadas com os moradores
de cada família, para construir o levantamento
socioeconômico.  As  entrevistas  foram
realizadas  por  equipes  compostas  por
estudantes  e  professoras,  sendo  que uma
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pessoa  foi  a  responsável  pelo  questionário,
outra pelo relato, e ainda outra para cuidar das
cópias dos documentos  solicitados.  Prezamos
pelo  cuidado  para  que  os alunos  ainda  não
inseridos  em  campo  de  estágio,  não
assumissem a posição de entrevistadores. Estes
atuaram como observadores, relatores e ainda
como  responsáveis  pelo  manuseio dos
documentos.  Entendemos  que  era  necessário
ter outra  equipe  para  ficar  responsável  pelo
cuidado  com  as  crianças,  organizando
brincadeiras,  lanches  e  estimulando  a
criatividade através da realização de pinturas e
colagens,  narração  de  histórias,  uso  de
recursos  audiovisuais,  enquanto  seus
pais/responsáveis  realizavam  a  entrevista.
Realizamos um grupo de estudo, discutindo o
tema:  "estudos  socioeconômicos",  da  autora
Regina  Célia  Tamaso  Mioto,  para  refletir
sobre os condicionantes sociais que permeiam
o  cotidiano  dos  moradores,  e  sobre  a
construção  do  relatório  social.  Para  a
construção  do  relatório  social,  dividimos  a
equipe em grupos em cada eixo de interesse, e,
posteriormente, ,em conjuto, reunimos todo o
material  construído.  O  levantamento
socioeconômico  foi  estruturado  a  partir  dos
sujeitos  para  os  quais  a  ação  está  dirigida,
formas  de  abordagem  desses  sujeitos,  bem
como pela utilização dos instrumentos técnico-
operativos  e  pela  produção  de  documentos.
Todos  esses  procedimentos  foram realizados
de acordo com a garantia do sigilo e da ética
profissional.  Ao  todo  foram  realizadas  77
(setenta e sete) entrevistas entre os dias 25 de
agosto  de  2015  e  22  de  setembro  de  2015,
apresentando 234 (duzentos e trinta e quatro)
moradores  da  Metrô-Mangueira.  Essa
compilação  de  resultados  gerou  o  nosso
relatório  quantitativo  e qualitativo,  separados
pelos  seguintes  eixos:  Família;  Trabalho  e
Renda; Educação, Cultura e Lazer; Habitação;
Saúde e Assistência. 

4.  RESULTADOS E
DISCUSSÃO

A questão  da  moradia  situa-se  para  além
das  necessidades  materiais  básicas,  devendo
também  ser  considerados  aspectos  como
segurança,  saúde,  trabalho,  educação,  lazer  e
bem-estar. O direito à moradia é fundamental

na  vida  cotidiana  da  população moradora  da
Favela  Metrô-Mangueira,  inclusive,  para  a
promoção  de  sua  autonomia  e  efetivação  do
conjunto de direitos sociais. Observamos que a
população  residente  da  Favela  Metrô-
Mangueira não possuía as informações básicas
sobre  o  acesso  aos  seus  direitos,  e
necessitavam de orientações e de atendimentos
sociais, como: auxílio-reclusão, matrículas em
escolas,  encaminhamentos  a  serviços  e
equipamentos de saúde pública, solicitação de
documentos  de  nascido-vivo,  entre  outros.
Através  das  entrevistas  realizadas,  e  da
construção do relatório social,  nota-se que há
um  intenso  processo  de  precarização  das
condições  de  vida,  revelando  as  expressões
urbanas da questão social, que estão presentes
no cotidiano dos moradores da Favela Metrô-
Mangueira.  A  Favela  é  composta
predominantemente  por  mulheres,  crianças  e
adolescentes, da raça/etnia negra.  Analisou-se
que pouquíssimas  crianças  e  adolescentes  da
Favela  têm  acesso  à  cultura.  Os  moradores
relataram  dificuldades  de  acesso  de
atendimento aos serviços básicos de saúde e de
acesso à assistência social,  por não possuírem
documentação  básica,  que  é  um  direito
elementar  de  cidadania.  Apreendeu-se  que
essas famílias não tem informação quanto aos
serviços  públicos  prestados,  e  estão  em
situação  de  privação,  com  dificuldades  para
garantir os níveis de subsistência, e vivem em
condições  indignas  de  moradia.  Os  aspectos
habitacionais  expõem  a  ausência  de
infraestrutura básica como saneamento básico
de água e de esgoto, moradia com cômodos e
instalações sanitárias inadequadas e coleta de
lixo irregular.  Nota-se a dificuldade de gerar
renda, por isso, muitas delas têm como renda
regular apenas o Programa Bolsa-Família. Em
síntese,  trata-se  de  uma  população  que
necessita  de  apoio  do  poder  público  nas
diferentes  dimensões  de  suas  vidas,
especialmente  neste  momento,  quando  está
ameaçada  de  perder  a  moradia  em  face  da
iminência  de  remoção  da  Favela  Metrô-
Mangueira.  

5.  CONCLUSÃO

Ao final da atividade junto a Favela Metrô-
Mangueira,  ficou nítido o impacto gerado na
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vida de todos os envolvidos na pesquisa, tanto
moradores  quanto  acadêmicos.  Superou-se  o
paradigma, que é alvo de diversas discussões
no âmbito  acadêmico,  em especial  na  UERJ
quanto a  necessidade  de  diálogo  com  a
população  que  reside  no  entorno  da
Universidade e a importância de lutar para que
ela cumpra sua função social de estar a serviço
da  população. Devido  às  más  condições  de
vida  da  população  residente  nesta Favela,
evidenciada  após  o  levantamento
socioeconômico  realizado  a  partir  das
entrevistas,  constatou-se  que  foi  de  extrema
importância  o  mapeamento  dos  serviços
públicos da região, uma vez que a estes foram
realizados encaminhamentos de acordo com as
necessidades  do usuário e/ou  de sua família.
Com isso criou-se um vínculo de confiança e
de  credibilidade  conosco,  por  parte  da
população  da  Favela,  que  os  fez  retornar
demais vezes para esclarecimentos referentes a
outras  demandas.  Compreendemos  que  esse
vínculo não deve ser perdido, mas ampliado,
para  que  essa  troca  entre  a  população  e  a
Universidade ocorra de forma mais presente e
que  os  laços  sejam  estreitados,  até  que  a
mesma  cumpra  plenamente  a  sua  função
social. Em consonância com o Código de Ética
do Serviço Social, que discorre sobre o dever
dos  assistentes  sociais  quanto  ao
desenvolvimento  de  atividades  que  repassem
aos  as  informações  colhidas  nos  estudos  e
pesquisas aos usuários.  Realizamos  o evento:
“UERJ  de  Portas  Abertas:  Chega  aí  Favela
Metrô-Mangueira!” Quando  foram devolvidas
aos  moradores  as  informações  contidas  no
relatório.  Tivemos  a  presença  de
representantes  da  Secretaria  Municipal  de
Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, do
Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro, da Defensória Pública e do Centro de

Referência  de  Assistência  Social  responsável
pelo  atendimento  das  famílias  do  entorno.
Espera-se que essa pesquisa resulte na garantia
da  moradia  digna  e  dos  acessos  aos  demais
serviços públicos aos moradores da Favela.
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Alex G. J. Lan, Camila F. de Castro, Décio S. Oliveira Júnior, Giovani S. Leite,
Hellyan A. de Oliveira, Matheus S. Pavanelli, Miguel F. S. Vasconcelos, Vivian M.

Y. Pereira, Sarajane M. Peres, Luciano A. Digiampietri

Universidade de São Paulo
Grupo PET-Sistemas de Informação

Email: pet-si-each@usp.br

RESUMO
O BXCOMP é um campeonato de programação
organizado pelo grupo PET-SI para calouros do
curso de Sistemas de Informação da EACH-USP.
Realizada há cinco anos, a atividade conta com o
apoio da coordenação do curso e já se tornou uma
tradição. Neste artigo, o campeonato é apresentado
junto com a contribuição que ele traz para o ensino
de programação do curso de graduação.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, sistemas de informação (SI) são oni-
presentes. É imensurável a quantidade e diversi-
dade de organizações dependentes de SI e a base
para a construção desses sistemas é a programação.
Portanto, se antes o conhecimento sobre programa-
ção era visto como algo necessário em setores es-
pecı́ficos, hoje o aprendizado de programação se
faz indispensável globalmente. Há inclusive inici-
ativas, como a code.org, que propõem o ensino de
programação já em escolas de formação básica.

Com base nesse movimento, justifica-se a ne-
cessidade de propor novas formas de ensinar pro-
gramação de forma a beneficiar um número maior
de pessoas. Um campeonato representa uma es-
tratégia que pode inserir um caráter lúdico ao pro-
cesso de aprendizado, motivando principalmente

o aprendizado entre os jovens. Essa estratégia já
foi usada, por exemplo, para estı́mulo ao ensino
sobre o processo de desenvolvimento de sistemas
[1] e para avaliação do ensino de programação na
modalidade e-learning [2]. Essa ideia é reforçada
por iniciativas que têm o intuito, inclusive, de de-
senvolver tecnologia de informação que dê su-
porte à atividades desse gênero, como o sistema de
recomendação apresentado em [3], e o sistema cor-
retor BOCA [4]. O uso de métodos lúdicos para a
prática da programação está presente também fora
do ambiente acadêmico, por exemplo, na Campus
Party, evento anual de tecnologia, onde são realiza-
das várias sessões de Coding Dojo, uma atividade
de resolução de problemas colaborativa utilizando
lógica de programação.

O BXCOMP é um campeonato anual de pro-
gramação, concebido aos moldes da Maratona de
Programação, porém com caracterı́sticas diferen-
ciadas e dedicado a calouros do curso de SI. A
motivação principal para a criação do campeonato,
em 2011, foi a promoção de uma atividade que
incentivasse os calouros a estudar conceitos de
programação com maior intensidade e, assim, con-
tribuir para uma melhoria no processo de aprendi-
zagem desses alunos. Cinco edições do BXCOMP
já ocorreram e, em média, a atividade conta com a
participação de 63 competidores a cada ano.

588



O presente artigo descreve o BXCOMP, em ter-
mos de seus objetivos e detalhes de organização,
para que seja possı́vel então apresentar alguns re-
sultados referentes à avaliação da atividade e pro-
porcionar condições para fomentar uma reflexão
sobre as contribuições para a graduação.

2. OBJETIVOS

Em um primeiro momento, pode-se dizer que o ob-
jetivo do BXCOMP é criar um ambiente lúdico de
ensino e prática de programação. Entretanto, a ri-
queza desta atividade permite apontar outros obje-
tivos que norteiam a realização da atividade:

• Em relação ao competidor: contribuir para a
diminuição do número de evasões no primeiro
ano de curso e contribuir para o treinamento de
equipes para participação em maratonas oficiais
de programação;

• Em relação ao organizador (petiano): amadure-
cer o conhecimento sobre programação, aprender
como organizar eventos de longa duração e vi-
venciar situações em que é preciso analisar o que
é ético e moral na tomada de decisões.

3. MÉTODOS

De maneira geral, a realização do BXCOMP con-
templa a execução de atividades inerentes ao plane-
jamento do campeonato, execução das etapas e pos-
terior análise dos impactos promovidos na evolução
intelectual e pessoal dos participantes.

A fase preparatória é iniciada com o levan-
tamento de empresas que possam oferecer apoio
cultural para a atividade – trata-se de uma forma de
mostrar que a atividade é bem vista também pelo
mercado de trabalho. Então, planejam-se tarefas
associadas à divulgação do campeonato e execução
das etapas, com a definição dos responsáveis e
cronograma para cumprimento das tarefas. Define-
se, ainda, o cronograma de realização das eta-
pas já dando inı́cio à elaboração dos desafios de
programação (enunciado, soluções em linguagem

Java e casos de teste) com apoio dos professo-
res do curso, sempre que necessário. Nessa fase,
cada petiano é responsável por elaborar seis desa-
fios de diferentes nı́veis de dificuldade, seguindo-
se padrões pré-definidos. Todos os petianos são
também responsáveis pela elaboração do regula-
mento do campeonato.

Quando da execução do campeonato, escolhem-
se os desafios a serem aplicados em cada etapa a
depender do desempenho das equipes na etapa an-
terior e também ouvindo as empresas apoiadoras,
sempre que possı́vel. Os desafios escolhidos pas-
sam por revisão e por uma fase de simulação da
etapa para verificação da adequação dos nı́veis de
dificuldade e identificação de erros. Em todas as
simulações e também durante as etapas, o sistema
de correção automática BOCA1 é utilizado.

Antes de cada etapa, verificam-se as condições
de funcionamento dos computadores no laboratório,
visando a identificação de possı́veis problemas
técnicos. No dia de realização da etapa, organiza-se
a infraestrutura do laboratório conforme ilustrado
na figura 1 e, após o término da mesma, reorganiza-
se o laboratório em suas condições originais.

Fig. 1. Etapa do BXCOMP - Edição 2015

Após cada etapa, realiza-se uma reunião para
discussão das impressões dos petianos quanto às
dificuldades dos competidores e problemas de
organização, deliberando-se, ao fim desta, sobre
a quantidade de desafios da etapa seguinte e res-
pectivos nı́veis de dificuldade. Por fim, publica-se
no website do evento2 um texto sobre a etapa com

1www.ime.usp.br/˜cassio/boca/
2www.each.usp.br/petsi/bxcomp2015
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um resumo dos desafios e suas soluções, os ran-
kings geral, por etapa, por equipe e algumas fotos.

Na primeira e última etapas são entregues aos
competidores questionários pré e pós atividade,
respectivamente, visando-se levantar dados es-
tatı́sticos que apoiem uma análise comparativa do
conhecimento dos competidores quanto à lingua-
gem JAVA e a autopercepção de suas habilidades
no inı́cio e fim do campeonato.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados históricos do campeonato
e do estabelecimento de sua identidade considerou
duas visões: a dos professores e a dos alunos. Sob
a perspectiva da coordenação de curso e dos pro-
fessores de programação, expressa por meio de res-
postas a um questionário, o campeonato amadure-
ceu em relação à organização, elaboração dos desa-
fios e processo de divulgação. Os docentes afirma-
ram ainda que o campeonato, desde sua criação, é
visto como uma atividade válida e importante, que
ganhou espaço entre as atividades da graduação por
sua regularidade e reconhecimento por parte dos
professores e por ser uma atividade que estimula
o trabalho em equipe e a competividade, sendo que
este último aspecto não era coberto em outras ativi-
dades regulares oferecidas aos alunos.

De forma similar, foi aplicado um questionário
aos antigos integrantes do grupo PET-SI que or-
ganizaram mais de uma edição do BXCOMP, in-
cluindo pelo menos uma das duas primeiras edições
(2011 e/ou 2012). De acordo com as respostas,
inicialmente a organização enfrentou dificuldades
devido, principalmente, à falta de experiência. Os
principais problemas relatados estavam associados
à elaboração dos desafios e à questão de promover a
visibilidade do BXCOMP. Com relação às edições
subsequentes, foram citadas melhorias referentes à
organização e à divulgação do BXCOMP entre os
alunos, com um uso mais efetivo do website do
campeonato e das redes sociais, e a padronização
dos enunciados dos desafios e demais aspectos do
campeonato. Também, a diminuição da quantidade
de etapas de dez (2011) para sete (a partir de 2012)

contribuiu para minimizar a evasão na atividade.
Ao final da quinta edição (2015), dois tipos de

mudanças na autopercepção das habilidades dos
competidores foram observados. O primeiro, em
relação à melhoria das habilidades, mostrou que
os alunos perceberam uma evolução significativa:
na experiência em programar em equipe (aumento
médio de 90%, considerando a gradação de 1 a
5 utilizada nos questionários); no entendimento
do código de terceiros (19%); na tomada de de-
cisões em grupo (15%); e no conhecimento em
Java (15%). Esses resultados indicam a eficácia
do campeonato na melhoria dessas habilidades
dos competidores. A figura 2 apresenta os valo-
res médios das respostas dos competidores antes
e após a quinta edição do BXCOMP. Nesta figura
são apresentadas apenas as respostas cujos valores
antes e depois da edição foram significativamente
diferentes.

Fig. 2. Valores médios das respostas dos ques-
tionários - Edição 2015

Na média, observou-se um aumento de 15% nas
seis competências avaliadas. Um fato interessante
foi a diminuição de cerca de 10% no valor médio
do desvio padrão nas autoavaliações dos competi-
dores – na média, os competidores evoluı́ram mais
as habilidades que tinham menos conhecimento.

O segundo tipo de mudança na autopercepção
dos competidores se refere à correlação entre as
respostas dadas aos questionários pré e pós ativi-
dade. Observou-se um significativo aumento na
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correlação entre duas habilidades (tomar decisões
em grupo e resolver problemas sob pressão) e o in-
teresse em participar de competições, confirmando
a intrı́nseca ligação entre tais habilidades e um bom
desempenho em competições de programação.

Ainda, observando o número de inscritos no
campeonato ao longo de suas cinco edições, nota-
se um expressivo interesse dos calouros pelo cam-
peonato, uma vez que, em média, há 63 competi-
dores inscritos, o que representa um pouco mais
de um terço do número de ingressantes anuais no
curso. Outras análises realizadas em outras edições
do campeonato são discutidas em [5]. Ainda, no
referido artigo, os autores fazem uma discussão
do BXCOMP em conjunto com outra atividade
regular do curso, pensada para melhoria do en-
sino de programação: as disciplinas de Desafios de
Programação. É interessante observar, nas análises
dos autores, a importância da realização do traba-
lho coordenado entre professores de programação,
coordenação de curso e grupo PET-SI.

5. CONCLUSÃO

Nesse artigo foi apresentado como a atividade BX-
COMP, desenvolvida pelo PET-SI, contribui no
curso de SI. De acordo com as análises realizadas,
destaca-se que a atividade apoia, com sucesso, o
aprimoramento de diferentes habilidades relacio-
nadas à programação e resolução de problemas,
tanto para o aluno competidor quanto para o peti-
ano. Constatou-se, ainda, que a atividade é posi-
tivamente vista pelos professores de programação
e pela coordenação de curso; e tem boa aceitação
entre os alunos da graduação em SI.

Para as próximas edições, é prevista a alteração
da dinâmica de algumas etapas para permitir o re-
fino do desenvolvimento de habilidades de trabalho
em grupo. Esse refinamento envolve a inserção
de etapas que funcionem de forma mais similar
às clássicas maratonas de programação, onde mui-
tos desafios são disponibilizados às equipes, de
maneira que os competidores tenham que se pre-
ocupar, com mais afinco, com a tomada de de-
cisão estratégica. Além disso, também está pla-

nejado trabalhar com mais de uma linguagem de
programação durante o campeonato, incentivando
as equipes a atuarem com diferentes estilos de lin-
guagem e paradigmas de programação.
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RESUMO

Este artigo apresenta o projeto de extensão COM-
PETEC promovido pelo grupo PET-SI em parce-
ria com Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo.
O projeto visa tanto promover o aprendizado de
programação para os alunos dos cursos técnicos em
Informática, quanto aproximar esses alunos do am-
biente universitário. As atividades realizadas no
projeto seguem o formato de Coding Dojos, uma
dinâmica cada vez mais utilizada tanto no âmbito
acadêmico quanto por empresas.

1. INTRODUÇÃO

Segundo as Diretrizes Curriculares do MEC, Pro-
gramação é parte da formação básica em Compu-
tação e abrange o ensino de linguagens de pro-
gramação, dos conceitos, princı́pios e modelos de
programação e o estudo de estruturas de dados e de
métodos para manipulação de dados. Contudo, as
linguagens de programação são apenas ferramen-
tas; o elemento central nesse contexto é a lógica de
programação. Entender problemas e gerar soluções
(codificáveis) para eles transcende o uso da lingua-
gem de programação. A importância da lógica de
programação fica clara quando se considera que a
resolução de problemas tem evidente relação com

uma variada gama de outras atividades, além das já
natural e diretamente relacionadas a ela [1].

Nesse conexto, é frequente o relato da difi-
culdade dos alunos iniciantes em cursos de pro-
gramação. Diversas causas têm sido apontadas
para essa dificuldade, mas o fato é que um alto
ı́ndice de reprovações nos cursos introdutórios con-
tinua sendo reportado por instituições de ensino
superior [2]. Muitas iniciativas vêm sendo aplica-
das para minimizar esse ı́ndice e tornar o ensino
de programação mais natural e envolvente. Uma
iniciativa que vem apresentando boa aceitação e
bons resultados, já que tem sido aplicada tando no
âmbito acadêmico quanto em empresas por todo o
mundo, é o Coding Dojo (dojo). Além de auxiliar
na aprendizagem, os dojos auxiliam ainda na me-
lhoria de habilidades e competências correlatas à
prática da programação.

No curso de Sistemas de Informação (SI) da Es-
cola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da
Universidade de São Paulo (USP), iniciativas que
envolvem dojos, uso de desafios de programação
na forma de competições e formalização do uso de
desafios de programação em disciplinas da grade
curricular, vêm apresentando, há seis anos, um grau
de sucesso bastante significativo no aprendizado da
programação. Esse sucesso têm sido reportado pela
coordenação de curso e pelos professores, e reco-
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nhecido pelos alunos [3].
Baseado nos bons resultados apresentados por

tais iniciativas e procurando um modo de auxi-
liar alunos de nı́vel técnico no aprendizado da
programação, o grupo PET-SI iniciou o projeto
de extensão aqui apresentado, denominado COM-
PETEC. Esse projeto de extensão universitária teve
inı́cio no segundo semestre de 2014, e é realizado
em parceria com as Escolas Técnicas Estaduais da
cidade de São Paulo (Etecs). O COMPETEC busca
apoiar os alunos participantes apresentando-os a
uma nova forma de exercitar a programação – com
a realização de dojos. Além disso, a atividade pro-
porciona a esses alunos a possibilidade de conhecer
o ambiente universitário, já que as sessões de dojos
ocorrem no campus da USP.

O restante deste artigo é organizado como se-
gue. Na seção 2, os objetivos do projeto são apre-
sentados. Os métodos usados para execução do
projeto e os resultados obtidos são apresentados nas
seções 3 e 4, respectivamente. Na seção 5, con-
clusões e trabalhos futuros são delineados.

2. OBJETIVOS

O COMPETEC tem por finalidade promover o
ensino de programação junto a alunos de esco-
las técnicas, por meio de dojos. De forma não
dissociada, o projeto também tem a intenção de
incentivar esses alunos a ingressarem em um curso
de graduação na área de Computação. Entre os
objetivos especı́ficos da atividade destacam-se:

• Promoção de um ambiente descontraı́do e fa-
vorável ao aprendizado. Esse ambiente nasce a
partir das interações promovidas pela dinâmica
do dojo, estimulando o trabalho cooperativo e
a troca de saberes entre os alunos de diferentes
escolas e os universitários.

• Promoção da aproximação dos alunos das es-
colas técnicas ao ambiente universitário, com
propósito de despertar o seu interesse no ingresso
no ensino superior. Tal aproximação é reforçada
pela motivação a diálogos informais por meio dos

quais os universitários explicam questões relaci-
onadas à universidade, aos cursos de graduação
da área de Computação e ao vestibular.

• Criação de uma ligação do aluno à USP, desmiti-
ficando a instituição e tirando-a do status errone-
amente atribuı́do a ela como algo inacessı́vel.

3. MÉTODOS

No inı́cio do semestre, os organizadores do COM-
PETEC visitam as escolas para uma apresentação
sobre a USP, a EACH, o curso de SI, e o projeto em
si, e convidam os alunos de nı́vel técnico a partici-
parem das sessões de dojo no campus da USP.

A partir da definição das datas das sessões,
entra-se em contato com os professores das Etecs
parceiras para organizar a participação dos alunos.
É importante gerenciar a quantidade de alunos par-
ticipantes, pois para a dinâmica de uma sessão de
dojo não é adequado um grupo muito grande de
alunos. A divulgação das sessões é também rea-
lizada diretamente ao alunos via email, grupo no
Facebook e pelo website oficial da atividade1.

O website do COMPETEC serve ainda como
uma complemento à atividade para os alunos que
dela participam ou para estendê-las àqueles que não
podem participar. Nele constam a programação da
atividade, as soluções codificadas para os proble-
mas trabalhados nos dojos, fotos e feedbacks rece-
bidos dos alunos participantes.

A construção dos desafios de programação se-
gue a estrutura usada nas outras atividades reali-
zadas no curso de SI (veja um exemplo em [3]).
Resumidamente, um desafio é composto por: uma
contextualização com elementos lúdicos ou curi-
osidades, para envolver o aluno no problema pro-
posto; uma tarefa relacionada ao contexto proposto
para ser solucionada usando algoritmos desenvol-
vidos durante o dojo; uma descrição das entradas e
saı́das que a solução deve atender; um conjunto de
casos de testes que permite a verificação da solução
construı́da. Geralmente, os problemas são de fácil
resolução algorı́tmica, porém os enunciados são

1http://www.each.usp.br/petsi/competec
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preparados de forma que o aluno precise exercitar
seu raciocı́nio para conseguir encontrar a solução.
Os desafios são elaborados pelos integrantes do
PET-SI e por bolsistas do projeto COMPETEC,
adaptando desafios existentes em repositórios es-
pecializados ou criando o desafio completo.

Cada sessão de dojo é realizada no campus da
USP, em uma sala de aula equipada com compu-
tador e projetor multimı́dia. O uso desse equipa-
mento possibilita que o código que está sendo cons-
truı́do seja exibido a todos os presentes (Figura 1).

Fig. 1. Uma sessão de dojo no COMPETEC

A solução dos desafios segue o modelo Ran-
dori, que prevê a existência de um piloto res-
ponsável por programar, e um co-piloto responsável
por auxiliar o piloto. Nesse modelo é permitido que
os outros participantes auxiliem o piloto e co-piloto
na resolução do problema. Há também mentores
(ou mestres) que auxiliam os participantes nos pon-
tos em que eles encontram mais dificuldade.

Com a intenção de colocar todos os partici-
pantes como atores no processo, há uma rotação
de alunos nas funções de piloto e co-piloto, a par-
tir de uma ordenação inicial. Cada piloto tem em
média cinco minutos para trabalhar na solução e,
após o término do tempo, o co-piloto assume a
posição do piloto dando continuidade à solução em
construção ou optando por alterá-la. Nesse mo-
mento o próximo aluno na ordenação assume a
posição de co-piloto. Esse processo continua até
que o problema seja resolvido corretamente.

No final do processo de resolução de cada desa-
fio, são reservados cinco minutos para que os alu-

nos escrevam em post-its o que acharam do desafios
e do processo de solução, referindo-se ao nı́vel de
dificuldade e aos problemas e dúvidas que tiveram
durante o processo. Grande parte dessas avaliações
indicam que os alunos sentem-se animados e desa-
fiados a exercitar seus conhecimentos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, foram realizadas 16
sessões do COMPETEC de outubro de 2014 a ou-
tubro de 2015, ocorrendo, em média, duas sessões
por mês (com exceção dos meses de férias es-
colares). Durante esse perı́odo, 102 alunos foram
beneficiados, com uma média de participação de 16
alunos por sessão. A quantidade de participantes
em cada sessão consta no gráfico da figura 2.

Fig. 2. Número de participantes por sessão

Na décima quinta sessão de dojo, foi aplicado
um questionário aos alunos de primeiro e segundo
anos do curso técnico. Esse questionário objetivou
colher dados sobre como os alunos avaliam os im-
pactos do COMPETEC sobre o seu aprendizado e
sua intenção quanto ao futuro de seus estudos.

Nessa pesquisa, a maioria dos alunos (8 em
10) indicaram que acreditam que o projeto tenha
contribuı́do bastante para o seu aprendizado. A
principal razão apurada nas respostas é a prática de
programação em si, intrı́nseca à dinâmica de dojo, e
a estreita relação do conteúdo trabalhado no COM-
PETEC e o conteúdo trabalhado nas respectivas
escolas técnicas, levando os alunos a uma sensação
de complementaridade entre os dois ambientes.

A visão de um dos educadores das escolas foi
obtida por meio de uma entrevista realizada via
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email. Nas respostas, ele informou que os alunos
apresentaram-se mais dispostos a participar das au-
las de lógica de programação após participarem do
COMPETEC; tal visão é corroborada pelos alunos
no questionário, os quais indicam que a atividade
ajudou a melhorar o aproveitamento do conteúdo
ministrado na escola. O educador afirmou ainda
que o ambiente informal dos dojos é favorável ao
aprendizado espontâneo e colaborativo, facilitando
a absorção do conteúdo.

Em relação ao conteúdo (Figura 3), grande
parte dos alunos relatou que a maior dificuldade,
principalmente no começo das dinâmicas, foi a lin-
guagem Java, pois ainda não a conheciam. Esse foi
um dos pontos que eles mais valorizaram ter apren-
dido e esteve presente em nove das dez respostas
sobre o que aprenderam na atividade. Além do
aprendizado da linguagem Java, os alunos sinaliza-
ram que aprenderam sobre lógica de programação
e boas práticas de programação e observaram me-
lhoria na competência de compreensão textual.

Fig. 3. Pontos de aprendizado.

Ademais, colocar os alunos em contato com a
universidade pública é também fortalecê-la na pers-
pectiva dos mesmos. Todos os alunos que participa-
ram da pesquisa supracitada indicaram interesse em
cursar uma graduação, emboram não tenham expli-
citado que esse interesse advém da participação no
COMPETEC. O interesse dos alunos consultados
pela área de Computação e pela USP ou universi-
dades públicas em geral é apresentado na figura 4.

5. CONCLUSÃO

Esse artigo forneceu uma visão geral sobre o pro-
jeto de extensão COMPETEC e como ele contri-

Fig. 4. Pretensões quanto ao ensino superior

bui para o ensino de programação para alunos de
escolas técnicas, considerando a especialidade de
técnico em informática. De forma geral, o primeiro
ano do projeto trouxe resultados positivos, confir-
mados por alunos e pelo professor entrevistado, no
que tange o objetivo de melhorar o aprendizado em
programação e desenvolver habilidades relaciona-
das à prática de programação.

Como próximos passos, é pretendido inserir
a dinâmica de competição de programação na
atividade e trabalhar com outras linguagens de
programação como C e Python.
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RESUMO 

 
O grupo PET Tecnologias avaliou o uso 

de problemas teórico-experimentais 
multidisciplinares como estratégia de 
ensino-aprendizagem interdisciplinar para 
alunos da graduação. Cinco alunos do 
programa foram desafiados a medir o 
potencial de membrana de um ovo de 
galinha através dessa abordagem. Os 
resultados confirmam o grande potencial 
dessa forma de abordagem, mas seu sucesso 
depende de um replanejamento dos cursos e 
da quebra de paradigmas institucionais. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O grupo PET Tecnologias da 

Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), formado por alunos de 
graduação dos Cursos Superiores de 
Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em 
Radiologia e Tecnologia em Informática em 
Saúde, busca com suas atividades uma 
formação ampliada e interdisciplinar em 
ciências exatas na área da saúde. 

Dentre seus objetivos está o de prestar 
suporte e contribuições aos cursos de 
graduação. Por isso o grupo se propôs a 
testar e avaliar uma estratégia teórico-
experimental do ensino que exigisse uma 
postura ativa do aluno e que integrasse 
conceitos de várias áreas como física, 
química, biofísica e bioquímica, com o 
desafio de romper com as barreiras do 
ensino segmentado e compartimentalizado, 

inspirado na Metodologia da 
Problematização [1]. 

Nos neurônios humanos, devido a 
diferença de concentrações de íons de Na+, 
K+ e Cl- nas regiões intra e extra celular, 
surge uma diferença de potencial de 
membrana  que pode ser estimado pela 
equação de Nerst [2]. Baseando-se nesse 
fato, os alunos foram desafiados a medir a 
diferença de potencial em uma membrana 
biológica de um ovo de galinha.  Mas como 
fazer isso? 

 
2. OBJETIVOS 

 
O objetivo foi avaliar esse modelo de 

ensino teórico-experimental como uma 
estratégia de ensino para a graduação, em 
relação a habilidades e competências, como: 
trabalho em grupo, autonomia, pró-
atividade, motivação, amadurecimento 
crítico, competência analítica e apropriação 
de conteúdos de forma interdisciplinar. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Para essa investigação, foram 

disponibilizados os laboratórios de física e 
química da Escola Paulista de Medicina 
(EPM), bem como equipamentos básicos de 
medição e reagentes para a realização dos 
experimentos, durante os quais houve apoio 
dos tutores. 

Os dados foram coletados através de 
relatos individuais do experimento, nos 
quais foram requisitadas uma descrição dos 
procedimentos, uma avaliação da atividade 
e uma auto-avaliação. 
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Os alunos e tutores analisaram esses 
relatos, e por meio de uma discussão 
coletiva avaliaram a contribuição desse 
método de ensino proposto. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os relatos e as avaliações permitiram 

avaliar o método aplicado através de uma 
inferência qualitativa. Os alunos 
descreveram suas participações no grupo, 
dificuldades encontradas, motivações, que 
competências puderam desenvolver e que 
conteúdos aprenderam.  

Inicialmente era esperado que a 
motivação despertasse o interesse pela 
atividade prática por parte do grupo fazendo 
com que a falta de experiência inicial fosse 
suprida no decorrer do projeto e desta 
forma, a autonomia fosse aos poucos sendo 
adquirida.  

Com a observação do relato, “... minha 
primeira impressão do projeto foi de pouco 
interesse, no entanto, começando a fazer a 
parte prática achei mais interessante e mais 
fácil de aprender.”, percebe-se o interesse 
inicial por essa abordagem dinâmica. 
Porém, no decorrer do projeto houve “... 
uma dificuldade enorme no envolvimento de 
outras pessoas no trabalho, pois sempre...” 
pareceu “... faltar um nivelamento no 
interesse.”. Sem momentos de discussão 
coletiva, não se concretizou a integração 
entre os participantes, prejudicando o 
trabalho em grupo. 

Além disso, a quantidade ampla de 
informações que “... envolvem uma 
quantidade de variáveis muito maior do que 
as estabelecidas para efeito de estudo, pode 
acabar causando uma sensação de 
frustração.”, somadas a dificuldades do 
aluno de ter autonomia, por estar 
acostumado ao método centralizado no 
professor e pela competição com as 
atividades da graduação priorizando a 
matriz curricular, como segue no relato: 

“... esse semestre tem muitas atividades, e, 
além disso, tem muitas provas e várias 
matérias nas quais eu não sou boa... Eu não 
li artigos/materiais que eram para serem 
lidos.”. 
 

A falta de participação, priorização, 
comprometimento e responsabilidade, 
autonomia acabaram prejudicando o  
amadurecimento crítico, competência 
analítica causando desmotivação 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O ensino baseado em problemas teórico-

experimentais multidisciplinares tem 
potencial promissor para cumprir os 
objetivos estabelecidos. Mas sua adoção 
depende de um planejamento que considere   
o funcionamento da graduação como um 
todo. O ideal é que houvesse períodos 
dedicados exclusivamente para esse tipo de 
atividade, com experimentos que 
relacionassem blocos de conteúdos já 
introduzidos, de tal maneira a diminuir a 
competição entre atividades e permitir um 
envolvimento pleno dos alunos.  A 
resistência dos alunos é esperada em um 
primeiro momento, mas tende a diminuir 
conforme eles desenvolvam sua autonomia. 

Além disso, é preciso que os professores 
e colaboradores sejam convencidos e 
capacitados para adotarem essa 
configuração de ensino, que rompe com 
paradigmas profundamente enraizados em 
nossa cultura universitária.  
 

REFERÊNCIAS 
 

[1] Berbel Neusi Aparecida Navas. A 
Problematização e a Aprendizagem Baseada em 
Problemas: Diferentes Termos ou Diferentes 
Caminhos? Interface – Comunicação, Saúde, 
Educação, v.2, no 2, p.139154, LondrinaPR, 1998. 
 
[2] Herman Irving P.. Physics of the Human 
Body. Biological and Medical Physicas, Biomedical 
Engineering. 
 

 

597



ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO DE PETIANOS: 
A EXPERIÊNCIA DO PET TECNOLOGIAS - UNIFESP 

 
Letícia L. Kameoka, Olusegun C. Akognon, Caroline V. Pereira, Ivan B. Heusi, Paula B.E. Silva, 

Yan J.A. Souza, Marcelo M. Silva, Raquel S.M. de Carvalho, Marcelo B. Freitas 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Escola Paulista de Medicina 

Grupo PET Tecnologias 
Email: pet.tecnologias@unifesp.br 

 
 

RESUMO  
 

A experiência do grupo PET Tecnologias na 
formação de seus petianos é apresentada neste 
artigo. Utilizando a abordagem interdisciplinar 
do corpo humano como motivação, o trabalho 
do grupo proporciona a seus integrantes o 
desenvolvimento de competências individuais 
e coletivas, contribuindo para a atuação futura 
do petiano na sociedade e para a melhoria da 
formação técnica, científica, tecnológica e 
acadêmica de seus integrantes. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Na Escola Paulista de Medicina (EPM) da 

Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP, os Cursos Superiores de Tecnologia 
em Informática em Saúde, Tecnologia 
Oftálmica e Tecnologia em Radiologia, 
referidos neste texto como cursos superiores 
de tecnologia em saúde (CSTS), apresentam 
grande caráter multidisciplinar, abrangendo os 
três grandes eixos de formação - Ciências 
Biológicas, Exatas e Humanas. Criado em 
janeiro de 2013, o grupo PET Tecnologias traz 
uma proposta inovadora na EPM direcionada 
principalmente aos CSTS, na medida que 
realiza atividades extracurriculares integradas 
e articuladas de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
sob a temática "Formação Ampliada e 
Interdisciplinar em Ciências Exatas para 
Estudantes da Área da Saúde". 

O projeto desenvolvido pelo grupo PET 
Tecnologias auxilia no enfrentamento dos 
desafios de ensinar, discutir, refletir e divulgar  
temas ligados às STEM [1] (do inglês Science, 
Technology, Engineering, and Mathematics) 
de maneira inovadora entre estudantes da área 
da Saúde e comunidade externa. A partir dessa 
proposta, o projeto procura desenvolver 
habilidades interdisciplinares, assim como a 

formação de cidadãos críticos, éticos e 
socialmente comprometidos. 

O grupo começou suas atividades com seis 
estudantes dos CSTS - quatro alunas bolsistas 
e dois voluntários, aumentando para oito 
bolsistas em 2014 e depois doze bolsistas em 
2015. Durante os três anos, o grupo contou 
com alunos de todos os três cursos de 
tecnologia, de calouros a formandos, sempre  
sob a mesma tutoria e com apoio de docentes e 
técnico-administrativos colaboradores do 
Grupo Interdisciplinar de Ciências Exatas em 
Saúde da EPM-UNIFESP. 

Ao longo desse período, foram empregadas 
técnicas direcionadas ao desenvolvimento 
individual e coletivo do aluno petiano, e no 
contínuo aprimoramento das metodologias 
empregadas nas atividades do grupo. Dentre as 
técnicas empregadas estão: a atribuição da 
responsabilidade pelo planejamento mensal; a 
elaboração, organização e realização de 
eventos voltados para a comunidade 
acadêmica e público externo; leitura de artigos 
científicos que contribuam com o tema de 
estudo; formulação de relatórios mensais 
individuais; seminários mostrando a 
interdisciplinaridade do tema e apresentando-o 
sob perspectiva inovadora.  

 
2. OBJETIVOS 

 
Apresentar estratégias empregadas pelo 

grupo PET Tecnologias para o 
desenvolvimento de habilidades e 
competências, as quais contribuem na 
edificação individual e social dos alunos 
petianos, analisando o impacto dessas 
estratégias na qualidade da formação dos 
integrantes e propondo uma reflexão acerca da 
importância dessas práticas na atuação futura 
na sociedade. 
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3. METODOLOGIA 
 

As atividades do grupo podem ser divididas 
de acordo com sua periodicidade e propósito, 
sendo algumas semanais e coletivas, como 
encontros para discussão de temas específicos, 
reuniões de planejamento e gestão das 
atividades, manutenção dos canais de 
comunicação na internet; e outras de caráter 
geral e abertas, normalmente mensais, como a 
realização de seminários temáticos realizados 
por convidados externos, exibições dos 
CinePETs, visitas a feiras de tecnologias e 
eventos de divulgação cientifica, além de 
atividades de apoio direto aos CSTS.  

As estratégias empregadas no planejamento 
e execução das atividades, e a contribuição das 
mesmas no desenvolvimento individual dos 
petiano e coletivo do grupo são descritas a 
seguir. 

3.1 Construção da autonomia do aluno e de 
sua capacidade de gerenciamento 

São realizadas duas reuniões semanais 
presenciais com todo o grupo com horários 
fixos e pré-definidos. Nessas reuniões são 
divulgadas e discutidas informações de 
interesse geral, sobre os CSTS, a Universidade 
e a sociedade, bem como definidos os 
encaminhamentos necessários para as 
atividades em andamento, alem do 
planejamento do grupo para o mês seguinte. 

O planejamento mensal é construído por 
dois alunos petianos, preferencialmente um 
aluno com mais tempo de grupo e outro com 
menos, havendo rodízio a cada mês, com o 
propósito de discutir e observar quais são as 
atividades de interesse comum a serem 
executadas e a quem compete as suas 
atribuições, podendo ser do grupo inteiro, de 
parte ou de um petiano. O planejamento prévio 
permite a discussão e a definição de quais 
serão as atividades e seus objetivos. Após essa 
discussão prévia entre tutor, colaboradores e os 
alunos petianos, o planejamento é então 
apresentado ao grupo, para discussão coletiva 
sobre os pontos positivos e negativos, sugestão 
de melhorias nas estratégias utilizadas nas 
atividades previstas e definição de quem serão 
os responsáveis por sua execução. 

Nas reuniões semanais, os diferentes níveis 
de formação e tempo de participação no grupo, 

assim como as experiências de vida e a 
personalidade de cada petiano são 
considerados. O grupo também promove uma 
avaliação mensal das atividades realizadas e 
do envolvimento de cada petiano, na qual 
todos os integrantes são estimulados à 
participação crítica e consciente, percebendo a 
importância do seu papel no funcionamento do 
grupo e para seu desenvolvimento individual. 

3.2 Práticas de organização individual e 
coletiva  

As atividades relacionadas à manutenção 
dos canais de comunicação na internet do 
grupo- divulgação das atividades via facebook, 
blog, canal do youtube -, a organização de 
eventos como seminários e CinePETs e a 
construção e organização  das produções do 
grupo - bibliotecaPET, Revista PET 
Tecnologias - são atribuídas a uma parte do 
grupo, de acordo com a motivação de cada 
participante e levando em consideração uma 
rotatividade pré-estabelecida. O uso de novas 
ferramentas para comunicação, como a 
videoconferência empregando a plataforma 
Big Blue Button [2], o uso de mapas 
conceituais para produção de material didático, 
além das participações nas reuniões do CLAA 
e congressos do PET (IntraPET, SudestePet, 
ENAPET), são constantemente estimulados 
para desenvolver as práticas de organização 
individual e coletiva do grupo. 

3.3 Desenvolvimento de habilidades para 
planejar e executar projetos  

O grupo incentiva a realização de projetos 
individuais e coletivos de pesquisa 
interdisciplinares, atividade esta que não 
possui duração definida. O planejamento e a 
execução do projeto são de responsabilidade 
dos petianos envolvidos e do tutor e/ou 
docente colaborador do grupo. Fazem parte 
dessa proposta projetos como a produção de 
material escrito sobre o pacote estatístico R e o 
sistema operacional Linux, a exploração 
teórico-prática do fenômeno da diferença de 
potencial em uma membrana biológica seletiva 
a íons, o emprego de um kit de óptica para o 
desenvolvimento de demonstrações/aplicações 
de fenômenos físicos em estudos na área da 
saúde e a produção de um catálogo sobre 
equipamentos oftalmológicos, suas aplicações 
clínicas e seus princípios físicos de 
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funcionamento.  

3.4 Desenvolvimento de habilidades 
acadêmicas 

O grupo promove Book/Journal Clubs 
(seminários) sobre temas associados ao 
funcionamento dos diversos sistemas que 
formam corpo humano, buscando abordagens 
diferenciadas em relação às práticas 
normalmente empregadas nos CSTS e nos 
outros cursos de graduação da área da saúde, 
como a construção e uso de mapas 
conceituais[3], a produção de material didático 
com o uso de recursos que facilitem o 
entendimento do tema estudado, procurando 
desenvolver suas habilidades de trabalho em 
grupo, estruturação, hierarquização e 
explanação de um tema de formas 
diferenciadas. 

3.5 Apoio a graduação 
Ao fornecer apoio aos alunos ingressantes 

dos CSTS, através da participação na semana 
de recepção dos calouros e da produção do 
Manual de Sobrevivência do Calouro, com a 
apresentação do grupo e da universidade, os 
alunos petianos aprofundam-se no 
entendimento acerca da universidade e sua 
complexa estrutura acadêmica. Durante a 
recepção aos novos graduandos é distribuído 
um questionário para estudo do perfil dos 
ingressantes nos CSTS, o qual posteriormente 
é utilizado na análise da evasão dos cursos. 

Ainda, os alunos petianos são estimulados a 
oferecer monitoria voluntária como auxilio aos 
alunos nas unidades curriculares de exatas, 
desta maneira desenvolve-se habilidades de 
didática e aprofundamento dos temas. 

3.6 Ampliação da formação do petiano  
A estratégia de Livros de Cabeceira tem 

como foco a leitura de um livro de escolha do 
petiano, sobre temas diversos, e sua 
apresentação para o grupo. A cada mês pelo 
menos dois petianos realizam essa atividade. 
Essa estratégia tem como intento não só a 
reflexão do leitor sobre o tema de leitura, mas 
também a transmissão das ideias e concepções 
do livro para o grupo, estimulando a difusão 
do conhecimento e o debate. Já os CinePETs 
tem como proposta a mesma reflexão e 
difusão, mas dessa vez a partir de filmes que 
promovam debates, como o financiamentos 

das universidades dos Estados Unidos (Ivory 
Tower), a complexidade sobre o direito ao 
próprio corpo (Mar Adentro) e as novas 
configurações das relações humanas com o 
desenvolvimento da tecnologia (Her). 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A associação das atividades propostas aos 
métodos empregados tem como consequência 
o desenvolvimento e o amadurecimento do 
aluno petiano sob diversos aspectos que 
contribuem tanto em sua vida particular quanto 
para o desenvolvimento coletivo. 

Os encontros semanais presenciais do 
grupo, assim como a avaliação e planejamento 
de atividades permitem aos alunos petianos 
envolvidos o desenvolvimento de práticas 
voltadas a organização individual e coletiva. 
As escolhas das atividades a serem realizadas, 
em acordo com a divisão das tarefas para sua 
execução, demonstram a valorização do 
trabalho coletivo e o incentivo à construção da 
autonomia do aluno sobre seu processo 
formativo e avaliativo. O planejamento e a 
responsabilidade de garantir a execução das 
atividades propostas promove o auto 
gerenciamento do grupo e a gestão dos 
projetos/atividades pelos alunos responsáveis. 

O estímulo dado pelo grupo na formulação 
e andamento dos projetos de pesquisa 
impactam  no desenvolvimento de habilidades 
do petiano para organizar e executar projetos 
acadêmicos  interdisciplinares, enquanto que 
os seminários temáticos sobre o 
funcionamento do corpo humano propiciam ao 
petiano a construção do compromisso com a 
graduação, seja com os CSTS o em outros 
cursos da área da saúde, além de 
desenvolverem uma visão interdisciplinar e 
aprofundada sobre o tema. A produção e 
distribuição do Manual de Sobrevivência do 
Calouro contribui de forma significativa na 
consolidação da compreensão da universidade. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
O grupo PET-Tecnologias estimula a auto-

liderança e a autonomia por meio de 
estratégias, como a divisão de atividades, onde 
cada petiano, ou grupo, fica responsável por 
uma tarefa pré-determinada com uma 
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rotatividade de modo que todos possam 
desenvolver essas habilidades. Atividades 
como o CinePET e Livro de Cabeceira são 
desenvolvidas para ampliar a formação do 
petiano sobre conhecimentos gerais, 
permitindo discussões e reflexões individuais e 
coletivas que contribuem para a formação de 
cada integrante.  

Além disso, verifica-se a importância de tal 
desenvolvimento e amadurecimento individual 
e social do aluno petiano, uma vez que estes os 
preparam para além da graduação, garantindo 
também uma formação que os auxilia a 
enfrentar os desafios que surgem na sociedade, 
pesquisa, e desenvolvimento de projetos, 
incentivando-os a compreender um mesmo 
aspecto em diversas perspectivas, ampliando 
sua capacidade de articulação entre as diversas 
áreas da ciência e sua autonomia no processo 
formativo dentro do própria universidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Toneladas de resíduos sólidos são 
dispostos a céu aberto diariamente 
ocasionando sérios impactos à saúde 
pública e várias implicações 
socioambientais. Pensando nisso, o Grupo 
PET- Materiais e Inovação Tecnológica 
elaborou o projeto “Recicla Vertentes”, 
realizado desde 2011, na época com o 
nome de “Recicla São João”.  

 Desde sua criação, o projeto vem 
conscientizando os alunos sobre o impacto 
do lixo na sociedade, pois essa é uma 
questão preocupante e diz respeito a cada 
um dos cidadãos do país.  

 

Figura 1. Grupo PET e professoras da APAE. 

A cada ano o público está aumentando, 
sendo que na penúltima edição chegamos a 
um público de cerca de 200 pessoas. Nesta 
edição, foi feito o Recicla Vertentes na 
APAE do município de Conceição da 
Barra de Minas, no dia 06 de Novembro de 
2015. 

2.  OBJETIVO 

Os principais objetivos estabelecidos para 
este projeto são: provocar o interesse e 

conscientização do problema da 
reciclagem do lixo em escolas e o interesse 
pela sustentabilidade na sociedade. Assim 
se busca desenvolver em todos os 
participantes uma visão mais clara sobre a 
necessidade e oportunidade de atuar de 
modo positivo para garantir um meio 
ambiente saudável e a boa qualidade de 
vida 

 

Figura 2. Integrante do PET e aluno da APAE. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Para atender os objetivos pré-determinados 
do presente projeto, desenvolveu-se uma 
metodologia de trabalho que possibilite a 
construção da consciência ecológica para a 
realidade atual, fazendo análises 
importantes na prática relativa ao meio 
ambiente escolar e da comunidade. Com o 
propósito de despertar jovens 
empreendedores socioambientais são 
promovidas oficinas de brinquedos com 
materiais reciclados além de oficina de 
jogos didáticos para as professoras. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na última edição do Recicla Vertentes, 
realizada na APAE da cidade de Conceição 
da Barra de minas, o grupo PET pôde 
interagir com um público alvo especial. 
Houve a confecção de brinquedos com os 
alunos e, posteriormente, uma oficina 
direcionada às professoras da APAE 
ministrada pela pedagoga Prof. Ilda. 

 Durante o momento com os alunos, 
foi possível incentivar a capacidade 
criativa e motora, tão importante para o 
trabalho da APAE.  

5. CONCLUSÃO OU 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo PET – Materiais e Inovação 
Tecnológica participou do evento na 
APAE com grande sucesso na integração 
entre os alunos especiais e os integrantes 
do Grupo, proporcionando momento de 
crescimento pessoal para todos os 
envolvidos. 

 As oficinas de confecção com os 
alunos e com as professoras ocorreram 
com êxito, conferindo um dia repleto de 
boas atividades.  
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Resumo

Apresentar os resultados de aplicação de projeto
de  extensão  intitulado  PONTES  (edições  2013,
2014 e 2015), cujo objetivo central é estabelecer
um  canal  de  informação,  comunicação  e
sensibilização  entre  os  alunos  da  UFSCar  (PET
Usina)  e  alunos  do  ensino  médio  em  escolas,
bairros,  cidades  e  contexto  de  vulnerabilidade
socioeconômica,  visando  eliminar  barreiras  de
informação  sobre  as  novas  formas  de  ingresso
(ENEM,  SiSU),  permanência  (políticas  de
assistência  estudantil)  e  a  própria  expansão  da
rede  de  vagas  e  IFES no período  pós-Reuni.  É
meta do PONTES permitir, via democratização de
informação, empoderar e estimular os egressos do
ensino  médio  em  situação  de  vulnerabilidade  a
utilizarem as políticas de inclusão existentes nas
universidades  públicas  brasileiras  no  período
atual.

Introdução

O  acesso  e  a  permanência  ao  ensino
público  superior  brasileiro  mudaram  fortemente
nos últimos anos, em especial a partir da adoção
de  políticas  públicas  expansionistas  como  o
REUNI,  inclusivas  como  a  Lei  de  Cotas,  e
protetivas  como  o  PNAES  e  a  valorização  de
propostas do campo das ações Ações Afirmativas.
Podemos  falar  de  expansão  de  ensino  superior

público no Brasil tanto por conta do aumento do
número absoluto de vagas, de IFES, quanto pelo
impacto da política de Cotas (dirigida aos grupos
sociais  antes  excluídos  do  acesso  a  este  bem
público)  e  o  fortalecimento  de  mecanismos  de
acolhimento  e  permanência  (mecanismos  da
assistência estudantil como bolsas e outras formas
de proteção). Mudou também a forma de ingresso
com o ENEM e SiSU, com processos de avaliação
de  ingresso  padronizados  e  de  caráter  nacional.
Estas  mudanças  de  democratização  de  acesso  e
permanência  visavam  incluir  na  universidade

pública conjuntos populacionais com vários tipos
de  vulnerabilidades  -  socioeconômica,  étnicas,
periféricas, entre outras. No entanto, este conjunto
de  políticas  públicas  que  garantem o  acesso  de
camadas mais vulneráveis da população ao ensino
superior  não  chega  -  como  informação -  aos
grupos  sociais  aos  quais  é,  em  grande  medida
destinada. Há um problema de barreira ou deficit
de informações que impossibilita aos atores mais
vulneráveis  utilizarem  os  bens  disponibilizados
por  estas  mesmas  políticas.  Com  base  nesse
cenário,  a  proposta  do  Projeto  PONTES,  criado
pelos petianos do PET USINA DE REFLEXÃO
em  2013,  replicada  anualmente  em  vários
contextos,  tem  como  objetivo  estabelecer  uma
ponte entre o ambiente universitário e os alunos
dos anos finais do Ensino Médio com as metas de
informar,  sensibilizar  e  facilitar  o  processo  de
ingresso ao ensino superior público. Este trabalho
pretende apresentar as balizas do projeto PONTES
e os resultados alcançados nas edições de 2013,
2014 e 2015.

O projeto PONTES surgiu como proposta
de conexão entre os alunos do grupo PET USINA
DE REFLEXÃO da UFSCar, todos ingressantes
via  Programa  de  Reservas  de  Vagas  desta
universidade  e  grupos  externos  à  universidade
com perfil semelhante ao dos petianos. A proposta
original assentava em duas linhas mestras: a) na
hipótese  que  a  falta  de  acesso  a  informações
qualificadas sobre o novo contexto de ingresso e
permanência nas IFES impossibilitava ao público
alvo dessa política (camadas mais vulneráveis) a
entrada efetiva no ensino superior público (ESP) e
b) que, por experiência própria, o contexto recente
da universidade permitia a realização do sonho da
mobilidade  social  e  do  empoderamento  via
formação  superior.  O  grupo  estabeleceu  como
meta  aproximar  o  contexto  do  ingresso  à
universidade, com informações qualificadas sobre
este  processo,  com os  alunos  concluintes  do  3º
ano  do  Ensino  Médio  de  escolas  públicas  de
periferia  ou  regiões  caracterizadas  por
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vulnerabilidade  social,  próximas  do  entorno  da
UFSCar. 

O  projeto  nasceu  em  2013  e  até  o
momento  foram realizadas  3 edições  do  Projeto
Pontes: no município de Coluna/MG (2013), nas
escolas municipais de Ribeirão Bonito e Dourado
(2014) e  nas  escolas/comunidades  de Itirapina e
São Carlos.

Objetivos

Objetivo  principal:  permitir  a  troca  de
informações  e  experiências  entre  alunos
ingressantes por Reserva de Vagas na UFSCar e
os atores em situação de acesso às vagas do ESP -
alunos  concluintes  do  ensino  médio,
caracterizados  por  vulnerabilidades
socioeconômicas e  público alvo das políticas  de
Reserva de Vagas, Cotas e Políticas de Assistência
estudantil.  Toma-se  como  ponto  de  partida  que
embora a expansão e a democratização do acesso
ao ensino superior público seja um fato, os grupos
vulneráveis muitas vezes não possuem informação
clara  ou  suficiente  desse  processo,  sem
compreensão  do  funcionamento  de  seus
mecanismos  de  seleção  (ENEM,  SISU,  cotas,
seleções  focais),  o  que  acaba  provocando  seu
afastamento dessa alternativa pública.

Objetivos  secundários:  a)  aproximação  e
sensibilização  destes  grupos  sociais  quanto  a
importância  e  potencial  do ingresso  no ESP;  b)
apresentação das novidades de acesso ao ESP via
ENEM, SiSU e Lei de Cotas; c) apresentação da
lógica  e  sistema  funcional  do  SiSU;  d)
apresentação  dos  mecanismos  de  proteção  e
permanência usuais no ESP hoje (tomando como
base o caso UFSCar) e e) indicação de fontes de
consulta  ao  tema,  relação  de  universidades
públicas do entorno e de cursinhos populares.

Metodologia

Embora  com aplicações  locais,  o  Projeto
Pontes  caracteriza-se  por  um  método  único  no
desenvolvimento dos trabalhos: i. a interação entre
petianos  e  alunos dos  contextos  selecionados na
aplicação do projeto, via troca de experiências e
sensibilização  de  trajetórias  comuns;  ii. a
democratização de informações relevantes e iii. o
repasse de informações e fontes qualificadas para
empoderamento e autonomia de escolhas futuras
desses atores.

Resultados e Discussão

Apresentamos resumidamente  o resultado
das 3 edições de realização.

O  Projeto  PONTES  foi  estruturado  em
2013 e nesse ano realizou-se a aplicação piloto,
em  agosto/2013  na  Escola  Estadual  Prof.ª
“Heroína Torres” - Coluna/MG. Foram 2 dias de
atividades com alunos do 3º ano do ensino médio,
pautadas:  a)  pela  apresentação  de  um
documentário  sobre  o  cenário  educacional
brasileiro;  b)  aula  expositiva/dialogada  sobre
políticas públicas no Brasil atual; c) oficina sobre
os  sistemas  de  ingresso  (SISU,  ENEM);  d)
aplicação de questionário com questões abertas e
fechadas  a  fim  de  se  entender  melhor  o  perfil
desses estudantes e quais eram suas expectativas
em relação à possibilidade de continuar  os  seus
estudos; e) análise dos resultados,  elaboração de
relatório  e  devolução  do  material  sistematizado
para a escola de origem.

Em 2014, o Projeto PONTES foi aplicado
nas  escolas  estaduais  Dr.  Salles  Júnior  -
Dourado/SP,  e  Dr.  Pirajá da  Silva,  Ribeirão
Bonito/SP. Foi destaque nessa edição do projeto a
existência  de  várias  universidades  e  cursos  na
região  do  entorno  desses  municípios  (UNESP,
USP e UFSCar) todas com algum grau de adoção
dos  novos  mecanismos  de  acesso  e/ou
permanência.  A  metodologia  de  aplicação  do
projeto consistiu em: a) apresentação do grupo e
discussão  de  trajetórias  -  alunos  e  petianos;
apresentação  do  Projeto  PONTES;  b)  aula
expositiva/dialogada  sobre  políticas  públicas  no
Brasil  atual,  com exposição dos  mecanismos de
ingresso  e  de  permanência/proteção  na
Universidade Pública Federal; c) oficina sobre os
sistemas  de  ingresso  (SISU,  ENEM)  e  seu
funcionamento; d)  exposição de vídeo e roda de
discussão  sobre  o  tema  a  formação  superior  e
projetos de futuro. Ao final das atividades o grupo
entregou  aos  alunos  duas  publicações:  uma
Cartilha  sobre  Ações  Afirmativas  no  ensino
superior  brasileiro,  produzida  pelo  GEMAA
(Grupo  de  Estudos  Multidisciplinares  da  Ação
Afirmativa/IESP-UERJ),  reproduzida  com
autorização  do  grupo;  e  um  documento  com  a
descrição das universidades do entorno regional e
paulista,  bem  como  dos  cursinhos  populares
existentes  na  região  (produção  própria  do  PET
USINA). 

Em 2015 a  metodologia  de  aplicação  do
PONTES sofreu uma mudança,  tanto de público
alvo quanto de metodologia. Foram selecionados
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dois contextos de atuação: Itirapina e periferia de
São  Carlos.  A primeira  aplicação  do  PONTES
aconteceu  no  município  de  Itirapina/SP,  com
público alvo constituído de adolescentes na faixa
dos 15/16 anos,  caracterizados como grupo com
alto índice de vulnerabilidade social (recorrência
de casos de gravidez na adolescência,  abandono
escolar  na  fase  do  Ensino  Médio,  dificuldades
econômicas  e  desalento  quanto  ao  futuro).  Em
Itirapina  a  atividade  aconteceu  na  Associação
Meninos  da  Aracy".  A  segunda  edição  do
PONTES  foi  realizada  na  Escola  Estadual
Marivaldo Carlos Degan, com alunos do segundo
ano do Ensino Médio. A metodologia aplicada nas
duas  cidades  consistiu  das  seguintes  ações:  a)
diálogo  com  os  alunos  quanto  ao  potencial  de
emancipação possibilitado pelo ingresso no ensino
superior;  b)  apresentação  do  Enem  e  de
informações  sobre  cursos,  vagas  e  processo  de
ingresso ligado ao Sistema de Seleção Unificado
(SiSU);  c)  apresentação  do  conjunto  de
mecanismos de proteção social para permanência
qualificada  dos  alunos  nas  IFES  (política  de
cobertura  via  PNAES)  e  nas  IES  privadas  (via
PROUNI).

Conclusão

Nas  edições  executadas  respectivamente
nos  anos  de  2013,  2014  e  2015  em  geral  os
estudantes  se mostraram muito  surpresos  com a
quantidade  de  ferramentas  que  podem  ser
utilizadas para ingresso e realização dos cursos de
graduação  das  universidades  públicas.  Em
especial destacamos o fato da maioria deles não
saber  questões  fundamentais  quanto  ao que seja
uma  universidade  pública.  Destacamos:  a)  a
maioria  dos  estudantes  de  ensino  médio
vulneráveis acredita que universidades como USP,
Unesp, UFSCar, por exemplo, são pagas (e bem
pagas) e que eles não teriam condições de arcar
com estes valores; b) que é difícil e/ou impossível
a uma aluno de escola pública e pobre ingressar
em vestibular tão difícil - vários alunos ainda não
compreenderam  o  que  significou  as
transformações do ingresso via ENEM ou SiSU;
c) que mesmo ingressando, não há condições de
manutenção própria na universidade. Todos estes
aspectos afastam da universidade pública o aluno
que dela mais necessita - por carência de recursos
e  por  necessitar  da  educação  superior  como
instrumento  de  mudança  da  sua  situação  social.
Também  ficou  claro  o  grande  desconhecimento

sobre  a  questão  das  cotas  e  Ações  Afirmativas,
bem como das políticas de proteção social. 

Da  mesma  maneira  foi  perceptível  por
parte  da  equipe  aplicadora  que  esses  alunos
tinham  perspectivas  de  vida  já  delineadas,
orientadas para o ingresso no mundo do trabalho
logo após o termino do ensino médio. Os poucos
que  vislumbravam  ingressar  no  ensino  superior
tinham  como  opção  a  rede  privada  de  ensino,
mesmo conscientes do alto valor das mensalidades
em relação à sua renda individual ou familiar. Um
fato  a  destacar  é  o  esforço  que  as  instituições
privadas  fazem na captação desse público  ainda
no ensino médio.

O conjunto dessas inferências leva o grupo
a  concluir  que  a  hipótese  de  barreira/falta  de
informação  sobre  o  ESP  é  uma  realidade  que
afasta  da  universidade  pública  os  grupos
vulneráveis.  Neste  caso,  soma-se  às
vulnerabilidades  clássicas  (como  renda,  raça,
etnia,  periferia,  população  rural,  entre  outras)  o
não acesso à rede de informação que permitiria o
aproveitamento  das  chances  abertas  pelas  novas
políticas do ESP no Brasil recente. 

Com  experiência  pessoal  do  grupo,  este
assinala que as oficinas oferecidas,  o repasse de
informações  e  a  similaridade  de  trajetória  (dos
petianos  e  público  alvo)  teve  resposta  positiva
enquanto estímulo e valorização do potencial de
mudança  de  vida  via  acesso  ao  ensino
universitário, abertas a estes estudantes no modelo
recente do ensino superior público brasileiro.
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Resumo 
Visto que a autoavaliação pode ser utilizada 
como ferramenta de avaliação de 
desempenho e autoconhecimento - tanto 
pessoal, como de uma equipe – tal atividade 
foi proposta pelo grupo PET Zootecnia 
como forma de delinear aspectos positivos 
e possíveis de pontos de melhorias 
individuais e do grupo. Para tal, a atividade 
foi dividida em três etapas: autoavaliação, 
avaliação individual e avaliação do grupo.  

Introdução 
A autoavaliação pode ser definida como um 
processo periódico de monitoramento que 
avalia e interpreta o desempenho e interação 
entre indivíduos e destes em relação ao 
grupo. Tal atividade tem como principal 
objetivo promover os processos de 
transformação pessoal, profissional e 
social[1]. 

“Uma autoavaliação é de suma 
importância, seja qual for a área em que 
esta será aplicada[2]”. Ter conhecimento 
das qualidades e habilidades a serem 
adquiridas ou aperfeiçoadas, abordados por 
diferentes pontos de vista, é o primeiro 
passo para dar início a melhoria. O 
reconhecimento das falhas de cada 
indivíduo é um incentivo a este para agir, 
visando minimizar ou eliminar essa 
diferença. 

Além disso, o desempenho de um grupo é 
resultado de diversas variáveis, não 
podendo ser visto apenas como fruto das 
comPETências individuais de cada membro  

da equipe. O desempenho é resultado do 
êxito nas relações interpessoais, da 
dinâmica da equipe e do ambiente de 
trabalho [3]. 
 
Tendo em vista a relevância da 
autoavaliação, foi proposto pelo grupo PET 
Zootecnia USP uma autoavaliação 
individual e do grupo como equipe, visando 
buscar melhorias na dinâmica do grupo, 
assim como expor falhas para que as 
mesmas pudessem ser solucionadas.  

Objetivos 
Uma vez que todo indivíduo ou grupo é 
passível de progresso, a atividade teve 
como objetivo buscar melhorias na 
dinâmica do grupo, assim como expor 
falhas para que as mesmas pudessem ser 
solucionadas.  

Além disso, o PETiano foi estimulado a 
contrastar seu desempenho esperado com o 
relatado pelo grupo, e agir para minimizar 
ou eliminar essa diferença. 

Metodologia 
Para melhor eficiência da atividade, e maior 
clareza dos resultados, as análises foram 
divididas em três etapas: 

1- Autoavaliação: cada PETiano 
dispôs de um período pré-
determinado para análise do seu 
desempenho nas diversas atividades 
do grupo, além de discorrer sobre 
possíveis melhorias, falhas e 
crescimento pessoal adquirido ao 
longo do ano. 
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2- Avaliação Individual do PETiano: 
nesta etapa, cada PETiano foi 
avaliado abertamente por cada 
integrante do grupo. Foram 
expostos pontos positivos, que 
agregam qualidade às atividades 
desenvolvidas pelo grupo, com 
intuito motivacional; assim como 
problemas e dificuldades   que o 
assolam, visando corrigir falhas.  
 

3- Avaliação do grupo: nesta última 
etapa, o grupo abordou abertamente 
pontos como entrosamento do 
grupo, funcionamento das reuniões, 
efetividade no tempo gasto nas 
discussões, planejamento das 
atividades, distrações, rotatividade 
de tarefas e possíveis pontos de 
melhoria em relação ao 
funcionamento do grupo como um 
todo.  

Vale ressaltar que o tutor do grupo 
participou em todas as etapas da avaliação, 
como qualquer outro integrante do grupo 
PET, colaborando com críticas e sugestões, 
além de também ser avaliado.  

Foram considerados na avaliação os 
seguintes pontos: 

•••• Pontualidade;  
•••• Faltas; 
•••• Prazo de entrega das atividades;  
•••• Proatividade;  
•••• Disposição em aceitar desafios; 
•••• Efetividade no trabalho em equipe; 
•••• Defeitos e qualidades individuais; 
•••• Habilidades almejadas;  
•••• Dedicação 
•••• Evolução do PETiano  

Resultados e discussões 
Como resultado da atividade proposta, foi 
observado progresso, principalmente, 
quanto à dinâmica do grupo.  A duração das 
reuniões passou a ser mais condizente ao 
conteúdo debatido, resultando em reuniões 

mais concisas e proveitosas. Houve 
melhoria na comunicação entre os 
PETianos, assim como o entrosamento e o 
respeito entre os membros da equipe em 
relação aos debates conduzidos. No que diz 
respeito à cada integrante do grupo, foi 
relatado pelos PETianos uma melhor 
aceitação de críticas, sabendo respeitá-las e 
utilizá-las a favor do crescimento pessoal, 
aperfeiçoando a habilidade de expor 
opiniões de forma a não desmotivar o 
companheiro de equipe.  

Conclusão 
Uma vez que foram observados avanços em 
relação ao grupo e em cada membro deste, 
pode-se concluir que a autoavaliação dos 
membros da equipe e do funcionamento do 
grupo foi um método eficaz no preparo 
profissional e pessoal dos PETianos quanto 
à comunicação, aceitação de críticas e 
crescimento pessoal, além da melhoria na 
produtividade do grupo. Tal atividade, além 
de enriquecedora, pode ser dada inclusive 
como forma de preparo dos alunos para o 
mercado de trabalho, onde o respeito, a 
tolerância, e a capacidade de ceder espaço 
para discussão, refletir e lidar com 
problemas, são habilidades de extrema 
importância.  
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Resumo 

Objetivou-se com esse projeto, 
conscientizar alunos do ensino médio, sobre 
a importância de se cuidar do meio 
ambiente, através do peixamento. O 
peixamento é uma prática que por sua vez, 
consiste em reintroduzir espécies nativas de 
alevinos aos rios, obtendo assim uma 
redução do impacto ambiental causado pelo 
homem. A atividade integrou diferentes 
grupos como o PET Zootecnia, CAUNESP, 
E.E “Prof. A.J. Pedroso”, Colégio Técnico 
Agrícola, Autoridades de Órgãos 
Municipais e Diretoria da FCAV. A 
cooperação e empenho dos grupos garantiu 
o sucesso do projeto, que evidenciou a 
importância das universidades no âmbito 
social, disseminando o conhecimento e 
consequentemente, auxiliando a formação 
de pessoas e profissionais mais conscientes 
sobre a importância do cuidado com o meio 
ambiente, sobretudo a conservação da fauna 
aquática. 
Palavras Chave: reintrodução, peixes, 
meio ambiente 

 
Introdução 

A atividade de reintrodução de peixes é uma 
das formas de manejo tomadas para 
diminuir o impacto ambiental, além de ser 
uma valiosa ferramenta para a conservação 
da espécie nativa do local. A soltura dos 
peixes alevinos nativos permite recolonizar 
áreas ocupadas no passado, reconectar 

populações isoladas e aumentar a 
variabilidade genética destas populações. A 
eficiência da atuação, no entanto, depende 
de metodologias adequadas para manter a 
variabilidade genética das populações 
nativas em ambientes alterados pela ação 
humana e da tomada de consciência dos 
seres humanos que vivem neste local. Para a 
conscientização de alunos foi realizado o 
peixamento, ou seja, a soltura de peixes. 

 
Objetivos 

Esse trabalho contém dois objetivos 
principais: o primeiro foi preservar a fauna 
aquática através da reintrodução de espécies 
nativas no rio Mogi-guaçu e o segundo foi, 
através dessa soltura, conscientizar os 
alunos do ensino médio e do colégio técnico 
agrícola sobre a importância de preservar o 
meio ambiente, sobretudo rios e lagos com 
as espécies nativas. 
 

Material e métodos 
Foram utilizados peixes das espécies 
Prochilodus lineatus e Astyanax 
altiparanae, o procedimento de soltura dos 
peixes foi realizado na Fazenda Santa 
Teresinha contando com a presença de 
representantes da diretoria da “Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias” UNESP/ 
Jaboticabal, dos alunos do Colégio Técnico 
Agrícola (CTA), pesquisadores do 
CAUNESP (Centro de Aquicultura da 
Unesp), alunos da FCAV integrantes do 
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grupo PET Zootecnia, Autoridades de 
Órgãos Municipais e alunos da Escola 
Estadual “Professor Antonio José Pedroso” 
do ensino médio. 
O primeiro passo do projeto de peixamento 
foi a coleta de matrizes em campo, feita 
com total auxílio do CAUNESP. A coleta 
das matrizes (fêmeas) e reprodutores 
(machos) selvagens ocorreu nos meses 
quentes, objetivando diminuir o 
acometimento de doenças nos animais e 
aumentar as chances de sobrevivência dos 
peixes, como indicam observações a campo, 
e foram colocados em viveiros com água de 
boa qualidade. 
No período reprodutivo, de novembro a 
março, os peixes estocados foram triados na 
busca de matrizes aptas à reprodução para 
que estas conseguissem gerar novos 
alevinos.   
Foi utilizado o procedimento de indução 
hormonal, que é bastante simples, mas 
detectar o momento certo para se proceder à 
extrusão das matrizes exige experiência, por 
isso o auxílio do CAUNESP foi essencial 
para que todos os procedimentos fossem 
executados de forma correta. As injeções 
hormonais são intramusculares e sendo 
aplicadas no dorso ou na base das 
nadadeiras, a partir de um pool de 
hormônios.  
Os ovos após sua postura foram levados 
para incubadoras. As larvas eclodiram no 
período de 16 à 24 horas após a fertilização. 
As larvas foram monitoradas a partir do 
primeiro dia de vida para verificar seu 
desenvolvimento.  
Na fase de larvicultura, que é uma das 
partes do processo que exige maior 
experiência e cuidados, as condições 
necessárias para a sobrevivência das 
espécies piscícolas que serão propagadas 
nos reservatórios.  
Foram soltos no Rio Mogi Guaçu, no trecho 
no interior da Fazenda Santa Teresinha, 
23.000 alevinos de curimbatá e lambari com 
aproximadamente 8 a 10 cm cada, com 
aproximadamente 3 meses de idade. 

A etapa final que foi a de soltura dos peixes, 
realizada com cautela para que todo o 
trabalho não fosse perdido. A soltura foi 
realizada em um único evento no dia 10 de 
abril do corrente ano, no período da manhã.  
No momento da soltura houve o processo de 
aclimatação para que os peixes se 
adaptassem à temperatura do local onde 
seriam introduzidos e a partir daí os peixes 
foram ser carregados em sacolas e soltos no 
rio.  
Antes da soltura foi realizada uma palestra 
específica sobre a atividade e sobre a 
necessidade de preservação da água e das 
bacias hidrográficas. Esta atividade foi uma 
parte do Evento, que contou com palestras e 
exposição de painéis, tratando de diferentes 
áreas do conhecimento biológico. O evento 
teve início às 8h30, com uma palestra 
ministrada pela equipe da Fazenda Santa 
Teresinha e às 9h15 começaram as 
exposições realizadas pelos alunos 
integrantes do Programa de Educação 
Tutorial - PET Zootecnia e do Colégio 
Técnico Agrícola “José Bonifácio” da 
FCAV/UNESP. 
 

Resultados e discussão 
Os alunos do ensino médio obtiveram 
conhecimento sobre a necessidade da 
preservação de rios, mares e bacias 
hidrográficas antes de realizaram a prática 
de soltura dos peixes. Essas palestras foram 
importantes para a conscientização de 
preservação do meio ambiente e para o 
entendimento da atividade de reintrodução 
dos peixes no rio. 
 A prática foi realizada com cautela, 
explicando o procedimento para todos os 
alunos e deixando-os participar. Foi 
realizado o processo de aclimatação, ou 
seja, uma habituação da temperatura do rio 
antes de introduzir os peixes no rio, para 
que não houvesse nenhuma perda durante a 
atividade.  
Nenhum exemplar foi a óbito durante as 
atividades de manejo, seja na captura nos 
tanques do CAUNESP, no transporte ou na 
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soltura, com 100% de aproveitamento dos 
alevinos destinados à soltura. Durante todo 
o processo de soltura, que levou cerca de 
três horas, não foi observada predação nos 
animais soltos, seja por aves ou peixes 
carnívoros. 
O trabalho de reintrodução de peixes no rio 
Mogi Guaçu conseguiu atingir o objetivo de 
preservação da fauna aquática e também seu 
objetivo de conscientizar a todos os alunos, 
de modo que todos participaram e fizeram 
perguntas nas palestras, realizaram as 
atividades nas práticas de soltura, e por fim, 
podemos ouvir depoimentos relatando o 
quanto eles foram conscientizados da 
importância de preservar os rios, os mares, 
os açudes e o meio ambiente como um todo. 
 

Conclusões 
Podemos concluir que o trabalho realizado 
evidencia a importância das Universidades 
na conscientização da sociedade, 
principalmente as crianças e adolescentes, 
no que diz respeito ao meio ambiente, à sua 
proteção, conservação e revitalização. No 
entanto, não houve um monitoramento das 
espécies de alevinos que foram introduzidas 
no rio, sendo que estas podem ter sido 
mortas ou não terem se adaptado ao novo 
ambiente com competição e novos desafios. 
Se houvesse um monitoramento, as espécies 
seriam contadas e depois de um 
determinado tempo poderíamos realizar a 
atividade do peixamento novamente. 
Contudo, devemos lembrar que realizar o 
monitoramento de espécies pequenas e 
sensíveis como os peixes não é uma tarefa 
fácil. Assim, o projeto atingiu os seus 
maiores objetivos, auxiliando a preservação 
de espécies nativas e mostrando outras 
perspectivas da Universidade aos alunos do 
Ensino Médio, que puderam sair da rotina 
da sala de aula. 
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RESUMO 

 
A atividade “Pet na escola” promovida 

pelo PET-Zootecnia é realizada com escolas 
públicas técnicas da área de ciências agrárias 
para a construção do conhecimento em 
conjunto, tendo como meta informações 
sobre o vestibular, as oportunidades na 
faculdade e palestras técnicas da área. Nesse 
contexto, os PETianos são desafiados a 
promover as apresentações, mediante 
pesquisa prévia sobre o assunto e preparo de 
material didático. Em função desse desafio, 
o grupo foi mais estimulado para refletir 
sobre a essência do ensino e como encarar os 
desafios para o aprendizado do PETiano. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O grupo PET – Zootecnia, desde 1994, 
realiza ações que estimulam o 
desenvolvimento pessoal e coletivo, 
encontrando, a cada jornada, desafios a 
serem vencidos, mas que aos poucos vão se 
diluindo numa rotina automatizada. 

A atividade PET na Escola apresentou 
até 2013 o formato de visita às escolas 
públicas de ensino médio, ministrando 
palestra com relatos sobre os cursos 
superiores da USP/FZEA, inclusão e 
vestibulares e, posteriormente, recebendo os 
alunos interessados no campus da USP em 
Pirassununga. A partir daquele ano, o público 
alvo mudou, sendo contatados os cursos de 
ensino agropecuário das ETECs. A estratégia 
pela alteração do rumo foi para maior 
aproximação com os alunos mais 
relacionados à área de ciências agrárias. No 

formato anterior eram incluídas palestras e 
visitas técnicas. A pretensão dos estudantes 
era assistir palestras proferidas por 
professores da USP/FZEA. No entanto, o 
tutor lançou o desafio sugerindo que as 
palestras fossem ministradas pelos petianos.  
Os alunos do PET - Zootecnia da FZEA, 
visando conhecer o nível técnico e crítico dos 
estudantes da ETEC e estreitar o 
relacionamento, decidiram realizar a visita 
técnica no primeiro semestre e ministrar as 
palestras no segundo semestre, 
acrescentando-lhes a difícil missão de buscar 
informações técnicas e apresentá-las de 
forma didática, para melhor entendimento do 
público. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivou-se descrever as experiências 

adquiridas e as reflexões que a atividade 
proporcionou aos membros do grupo. 

 
3. METODOLOGIA 

 
Inicialmente, foi realizado um 

levantamento de todos os colégios agrícolas 
próximos à Pirassununga. Foi iniciado o 
primeiro contato com uma escola, 
agendando uma visita ao campus. 

Para realização da visita, os PETianos 
pesquisaram sobre o vestibular, o campus de 
Pirassununga e os cursos da FZEA, tendo em 
foco a Zootecnia e organizaram informações 
sobre suas experiências como universitários. 
Também, adquiriu-se material de apoio, 
contendo todas as informações, que foi 
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entregue aos alunos.  
A visita ao campus foi realizada com a 

presença de 40 alunos da ETEC “Francisco 
dos Santos”, localizada em São Simão - SP. 
Houve uma palestra informativa sobre a 
faculdade e, posteriormente, a visita aos 
setores de produção do campus 
(Suinocultura, Bovinocultura de Leite, 
Confinamento de Bovinos), além de alguns 
laboratórios. 

Na segunda etapa, a atividade consistiu 
em oferecer duas palestras, sendo uma sobre 
“Aspectos da Nutrição Animal” e a outra de 
“Produção de Silagem de Alta Qualidade”, 
ministradas por duplas distintas de 
PETianos. Para isso, foi necessária a 
pesquisa de informações sobre os assuntos e 
a preparação do material didático. O público, 
80 estudantes do primeiro ao terceiro ano do 
ensino médio integrado, foi o mesmo em 
ambas as apresentações. 

Posteriormente, foi realizada uma 
discussão sobre os resultados alcançados, os 
pontos a serem melhorados e uma reflexão 
sobre o impacto dessa ação para os 
PETianos. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os PETianos apresentaram com êxito 
todas as informações sobre vestibular, o 
curso de zootecnia e as oportunidades 
oferecidas pela Universidade de São Paulo. 
Além do conhecimento passado e discutido 
com 80 alunos, o estreitamento entre a USP 
e os alunos da ETEC pode ser percebido pela 
presença de parte deles em eventos 
promovidos pelo PET - Zootecnia na 
USP/FZEA. 

No entanto, esses relatos não 
contemplam todos os frutos que essa ação 
gerou ao grupo, pois quando se menciona 
aprendizagem, tem-se que pensar na 
possibilidade de transformação pelo 
conhecimento, e foi isso que essa atividade 
provocou no grupo: a transformação da 
capacidade de romper as barreiras e aguçar a 
vontade de outros PETianos a participarem 
da atividade, pelo simples relato daqueles 

que já a realizaram. Por essa perspectiva, um 
dos maiores objetivos dessa atividade foi 
atingido, quando o grupo que participou, 
passou a não ser mais o mesmo, pois 
modificou-se a essência do aprendizado e a 
forma de encarar os desafios. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

Ao final desta experiência percebeu-se o 
quão importante é a motivação e a 
preparação ao ensinar, pois se apresentam 
relevantes no processo de construção do 
conhecimento e da aprendizagem. 

Com o PET na Escola o grupo tornou-se 
mais consciente de sua capacidade em 
romper barreiras e entendeu como o medo e 
a insegurança impedem aos componentes a 
assumirem determinadas atividades. 

Assim, conclui-se, também, que ao 
experimentar uma atividade de ensino em 
sua forma mais tradicional, ou seja, 
apresentando os conhecimentos técnicos de 
maneira expositiva, tem possibilitado ao 
grupo manifestar sua crítica com mais 
consistência ao modelo de aula que se 
oferece no sistema atual de ensino, o que 
gera nova perspectiva de aprendizado. 
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Área de atuação 4 - Impactos do Grupo PET na Sociedade

Resumo 
As funções sensoriais servem como 
indicadores de qualidade de um produto 
no ato da compra para o consumidor. O 
objetivo foi mostrar a preferência dos 
consumidores da FCAV entre os ovos 
marrons e brancos, e associar este 
resultado com o mito de ovos caipira e 
gema. Após a criação das aves, 
realizou-se métodologias educativas, 
extensionistas para demostrar o mito. 

Palavras Chave: consumidor; crença 
popular; qualidade   

Introdução 
O mercado consumidor dos produtos 
avícolas considera geralmente a 
aparência, textura e tonalidade como 
aspectos decisivos na aprovação ou 
rejeição do produtor. Apesar de ser uma 
decisão empírica, existe uma 
fundamentação para acreditar que 
aparência, textura e tonalidade podem 
ser utilizados como indicadores de 
“qualidade” e em algum momento, nas 

carnes branca ou vermelha, seja 
coerente a observação desses aspectos 
como indicadores de qualidade. Os 
indicadores como exemplo podem se 
referir à qualidade externa do ovo, 
incluindo características como tamanho, 
cor e limpeza do ovo, sendo também 
como indicador a qualidade interna, 
representada pela cor da clara e da 
gema. 

A cor da gema do ovo é influenciada  
pela deposição de pigmentos 
carotenoides presentes na dieta animal, 
sendo que as fontes de pigmento podem 
ser naturais ou sintéticas. Trabalhos 
científicos sobre a utilização de 
pigmentos sintéticos nas dietas de 
galinhas poedeiras são escassos. Muitas 
vezes, a utilização de pigmentos 
naturais ao invés de carotenoides 
sintéticos pode ser menos efetiva e mais 
cara, por isso, esses estudos tendem a se 
intensificar com a exigência do mercado 
consumidor por produtos de qualidade 
diferenciada e a preços mais 
competitivos. A cantaxantina, que é o 
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carotenóide responsável pela coloração 
vermelha dos flamingos e de outras 
espécies de aves, vem sendo utilizada 
na alimentação de aves para intensificar 
a coloração da carcaça de frangos de 
corte e da gema dos ovos[1]. Embora a 
coloração da gema não indique 
qualidade nutricional, ela é utilizada 
como determinante. Não somente no 
Brasil como em outros países, a 
coloração da casca do ovo é levada em 
conta por consumidores na escolha do 
ovo por associar que ovo marrom foi 
produzido no sistema “caipira”, mas a 
exclusividade não é verdade porque 
grande parte da produção de ovos 
marrons é feita com aves no sistema 
industrial. A coloração da casca do ovo 
é uma característica genética da ave e 
não da produção, portanto, têm-se aves 
que põem ovos marrons e aves que 
põem ovos brancos. Ambas genéticas 
podem ser criadas no sistema industrial 
ou “caipira”. A coloração da gema do 
ovo tem sido equivocadamente utilizada 
como indicativo da qualidade do ovo. 
Este mito tem sido comum em relação a 
consumidores que dão preferências aos 
ovos com gema amarelo-alaranjado, ou 
seja, julgam pela coloração da casca do 
ovo que o de casca mais escurecida terá 
gema mais escura também, portanto 
sendo melhor. Além deste fato esse 
setor sofre boatos e enganos que existe 
diferença nutricional de um ovo caipira 
para um ovo comum.  

A questão histórica do preço do ovo 
marrom ser maior que do ovo branco 
pode estar atrelada ao maior custo de 
produção desses ovos. As aves da 
genética de ovos brancos são menores e 
consomem menos ração para produzir a 
mesma dúzia de ovos. Os zootecnistas 
estão empenhados em aprimorar as 
linhagens de ovos marrons para que 
tenham o mesmo custo de produção e 
desta forma enfraquecerá o mito que o 
preço do ovo está ligado à qualidade do 
produto. 

 

 

Objetivos 
O objetivo foi determinar a preferência 
de alunos, funcionários, docentes da 
FCAV entre os ovos marrons e brancos, 
e associar este resultado com o mito 
sobre ovos caipira e gema levando para 
a sociedade o resultado adquirido. 

Metodologia 
 

Utilizando Laboratório de Ciências 
Avícolas (LAVINESP), foram 
utilizadas 18 aves de postura - 12 de 
linhagem de ovos brancos e 6 de 
marrons, todas em fase de postura 
alocadas individualmente em gaiolas, e 
o fotoperíodo utilizado foi de 16 horas 
por dia. Foram distribuídas em um 
delineamento em quadrado latino, com 
três tratamentos e seis repetições, 
contendo seis aves por parcela. Os 
tratamentos consistiram de uma ração 
controle a base de farelo de soja e farelo 
de arroz, e a basal suplementada com 
dois níveis de cantaxantina em 30 e 90 
ppm. As rações foram formuladas para 
possuir os mesmos valores de proteína, 
energia, fósforo disponível, cálcio, 
metionina, aminoácidos sulfurosos e 
lisina[2], exceto o conteúdo de 
pigmentos. As rações e a água foram 
fornecidas à vontade durante todo 
experimento. As características 
avaliadas foram produção de ovos, peso 
médio dos ovos, consumo de ração, e 
pigmentação da gema avaliada por meio 
do leque colorimétrico da Roche e uma 
aparelho recém-comprado importado 
pela faculdade. No término do 
experimento foi aplicado uma pesquisa 
de opinião para obter informações 
prévias de conhecimento dos alunos de 
graduação, da pós-graduação, alguns 
funcionários, docentes e alunos do 
colégio técnico agrícola, totalizando 90 
pesquisas. A pesquisa continha 7 
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perguntas de múltiplas escolhas e 
deveria ser respondida com base visual 
na exposição de gemas. Na exposição 
havia dois ovos, um marrom e outro 
branco, três gemas obtidas, uma de cada 
tratamento, assim como três gemas 
feitas de silicone e etiquetas com 
numerações para facilitar o 
preenchimento das questões, lembrando 
que não foi explicado as variações de 
colorações de gema expostas, assim as 
respostas foram baseadas na análise do 
publico sem nenhuma informação. 
Posteriormente, contando com a 
participação dos alunos do cursinho da 
FCAV foi realizado no Departamento 
de Tecnologia uma análise sensorial 
com os ovos. Esta análise sensorial 
trazia duas situações para os 
participantes, a primeira os ovos 
cozidos foram expostos à luz para 
ficarem com mesma tonalidade, e a 
segunda sem a luz, os ovos ficaram nas 
cores obtidas no experimento. Cada 
pessoa experimentou e analisou cada 
ovo sem saber a qual tratamento 
pertencia, e assim classificaram os ovos 
de acordo com sabor, aparência e outros 
aspectos.  
Na análise sensorial a aceitação da cor 
das gemas foi avaliada por 8 provadores 
não treinados, selecionados ao acaso e 
pelo hábito de consumir ovos, 
disponibilidade e interesse em participar 
do teste. As gemas foram apresentadas 
aos provadores em recipientes onde as 
identificações dos tratamentos estavam 
codificadas. Os provadores escolheram 
a alternativa que, em seu entendimento, 
correspondia à sua opinião para a cor de 
cada gema apresentada, utilizando uma 
escala de aceitabilidade estruturada em 
5 pontos, que correspondiam a: 1 - 
“desgostei muito”; 2 – “desgostei”; 3 – 
“indiferente”; 4 – “gostei”; e 5 - “gostei 
muito”. A partir disso obteve-se as 
médias dos tratamentos escolhidos sem 
nenhum tipo de indução, (Tabelas 3 e 
4), os resultados da análise são 
diferentes da pesquisa de opinião, e 

mostra como os consumidores 
acreditam em alguns produtos serem 
melhores devido a sua textura, 
coloração, odor, e etc. 
 

Resultados e discussão 
 

A Tabela 2 são apresentadas as médias 
da coloração das gemas, das aves 
alimentadas com níveis de cantaxantina 
durante o início do experimento. 
Observa-se que, no início do 
experimento, as gemas apresentaram 
coloração próxima à 7,0 com base no 
colorimétrico. A partir do segundo dia 
de tratamento, já foi notada aumento na 
cor das gemas nos tratamentos contendo 
diferentes concentrações de 
cantaxantina, nos quais as aves 
alimentadas com maiores níveis de 
inclusão do produto apresentaram 
melhores colorações de gema. De uma 
modo geral as colorações foram 
atingidas entre 4 e 6 dias. 

Os resultados da pesquisa de opinião 
foram analisados e notou-se que a 
preferência por ovos de gema mais 
escura é 65% pelo nosso público 
avaliado, conforme a tabela 1. 
Consequentemente, em outras perguntas 
da pesquisa houve uma forte relação da 
gema escura com valor nutricional 
maior, um sabor mais agradável e ovo 
sendo de casca marrom. A partir destas 
características cerca de 60% das 
opiniões consideraram essas 
informações como sendo de um ovo 
caipira. Em uma das perguntas que 
tratava sobre quais os motivos que 
influenciam nas diferentes cores, cerca 
de 59% dos entrevistados colocou 
alimentação, 27% genética, 8% 
hormônios e 6% suplementos. Nota - se 
que o desconhecimento ainda sobre as 
diferenças entre ovos marrons e brancos 
está evidente. 
Valido resaltar que a participação do 
projeto em eventos como o 3º 
Congresso Paulista de Extensão 
Universitária, proporcionou resultados 
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de curiosidade por parte do público e 
um forte interesse em conhecer melhor 
o projeto. Os ouvintes saíram satisfeitos 
com os resultados apresentados e 
motivados a divulgar entre seus 
contatos. Uma das melhores formas de 
atingir um público fora da faculdade é 
participando em eventos que acontecem 
na cidade, como no caso do Bionativa 
que tem um público de todas idades, 
sendo de fundamental ação 
extensionista. 
 

Conclusão 
 

Considerando-se o período como um 
todo, o conhecimento não pode possuir 
barreiras, assim deve ser passado 
adiante como o projeto mitos que 
disseminou informações e curiosidades 
proporcionando consciência e mais 
sabedoria na incerteza de alguns 
momentos unindo a comunidade 
unespiana ao munícipio em uma troca 
de conhecimentos. 
 

Tabelas 
 

Tabela 1. Resultado Pesquisa de 
opinião 

 
 
Tabela 2. Médias observadas de 
coloração das gemas de aves 
alimentadas com diferentes níveis de 
cantaxantina 

Níveis de 
Cantaxantina 

(ppm) 

Dias 
0 2 4 6 

Média da cor das gemas 
0 7 5 3 1 

30 6 7 9 12 
90 7 10 13 15 

 
 

Tabela 3. Analise Sensorial sem luz 

MÉDIA DE ESCOLHAS NA ANÁLISE 

CORES VISUALMENTE APARENTES 

NºConvidados Odor Sabor Cor Compra 

8 T3 T2 T1 T1 

 
Tabela 4. Analise Sensorial com luz 

COR INPERCEPTIVEL 

NºConvidados Odor Sabor Cor Compra 

8 T2 T2 * T2 
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E R R A T A  –  A  C O N C E P Ç Ã O  S O B R E  T A X I D E R M I A  
D O S  M O R A D O R E S  D E  S Ã O  C A R L O S   

 
 
 

1. Resumo – onde se lê “O presente 
estudo contou com a participação de 
mais de 60 moradores de São Carlos 
(...).” Leia-se “(...) 50 moradores de 
São Carlos (...)”; 
 

2. Metodologia – onde se lê “Um 
questionário foi aplicado aos 
visitantes do evento “10º Bio na 
Praça”, realizado em 29 de 
novembro de 2014, no museu Mário 
Tolentino, São Carlos - SP, entre as 
9 horas da manhã e as 17 horas da 
tarde, com o objetivo de identificar 
os conceitos da população São-
Carlense sobre as técnicas da 
taxidermia.” Leia-se “(...) 
saocarlense (...).”. 
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ERRATA - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO 
PEDAGÓGICO: A EXPERIÊNCIA DO PET-FAEFID 
 
Resumo – onde se lê “seis encontros semanais durante o 
semestre. Podemos observar” leia–se “encontros semanais 
durante o ano. Com o projeto foi possível observar o’’  
 
1. Introdução –  
 
Onde se lê “mas também na qualificação” leia-se “como na 
qualificação” 
 
Onde se lê “Considerando a necessidade de integração dos 
alunos ingressantes a vida acadêmica e ao desenvolvimento de 
competências que são de fundamental importância para a sua 
vida profissional. Este projeto pode ser definido como um 
procedimento de apoio ao estudo e uma atividade pedagógica de 
fundamental importância para a segurança e formação do 
universitário.” leia-se “A necessidade de integração dos alunos 
ingressantes na vida acadêmica e no desenvolvimento de 
competências motivou o PET-FAEFID a desenvolver este 
projeto. Este acompanhamento é desenvolvido pelos bolsistas do 
PET-FAEFID em conjunto com a tutora do programa, 
estabelecendo uma parceria com a coordenação do curso, 
procurando atender as demandas dos graduandos dos períodos 
iniciais do curso.” 
 
Onde se lê “Normalmente os graduandos atendidos pelo projeto 
são dos períodos iniciais do curso.” Foi retirado 
  
Onde se lê “e que muitas vezes foram esquecidos ou não 
aprendidos. Entendendo que, esta fase é de suma importância 
para a consolidação dos demais saberes e conhecimentos.” leia-
se “esquecidos ou não aprendidos na disciplina Anatomia 
Humana Básica. A partir do entendimento de que o início do 
curso é de suma importância para a consolidação dos demais 
saberes e conhecimentos da profissão, justifica-se o referido 
projeto.” 
 
Onde se lê “O foco do Acompanhamento Pedagógico esta nas 
disciplinas que representam” leia-se “Sobretudo se 
considerarmos que esta disciplina representa,”. 
 
Onde le sê “desenvolvimento da graduação, Anatomia Humana 
Básica.” leia se “desenvolvimento da graduação.” 
 
 
 
Onde le sê “Desta forma estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica 
e acadêmica, visando o aperfeiçoamento do olhar crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior, são de grande valia na busca 
da formação não só de profissionais de Educação Física, mas 
também professores. Desta forma acredita-se também que novas 
práticas pedagógicas contribuem para a consolidação e difusão 
da educação tutorial como prática de formação na graduação.” 
leia se “Desta forma acredita-se que ações como esta podem 
gerar inovadoras práticas pedagógicas que contribuam para a 
consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 
formação na graduação.” 
 
2. Objetivos 
 
Onde se lê “Com a sistematização dos encontros 
proporcionamos para o aluno” leia se “ A sistematização dos 
encontros proporciona ao aluno”. 
 
3. Metodologia 
 
Onde se lê “Estas visitas” leia se “As visitas”. 
 
Onde se lê “curso superior.” leia se “curso.” 
 
Onde se lê “dificuldades e demandas percebidas” leia se 
“dificuldades percebidas”. 
 
Onde se lê “Em um primeiro” leia se “no primeiro”. 

 
 
Onde se lê “Durante os encontros, normalmente temos realizado 
seis encontros por semestre, são realizados aulas expositiva-
dialogadas,” leia se Durante os encontros são realizadas aulas 
expositiva-dialogadas,” 
 
Onde se lê “Algumas ferramentas foram utilizadas para a 
proposta de ensino e aprendizado dos graduandos, como 
recursos multimídia, leia se “As ferramentas utilizadas para o 
desenvolvimento da proposta de ensino dos graduandos foram: 
multimídia,” 
 
Onde se lê “Também foi construído” leia se “Foi construído” 
 
Onde se lê “A fim de” leia se “Com a intenção de” 
Onde se lê “com questões de maior relevância para os alunos 
considerando o conteúdo das aulas de Anatomia.” leia se “com 
referência no conteúdo das aulas de Anatomia.” 
 
Onde se lê “com a intenção” leia se “com o intuito” 
 
Onde se lê “Os simulados e as listas de exercícios foram 
elaboradas a partir dos aspectos mais relevantes que os alunos 
devem 
dominar sobre a disciplina e as experiências dos petianos sobre 
o conteúdo a ser discutido.” Foi retirado. 
 
Onde se lê “Após os 30 minutos eram revisitadas e trabalhadas 
as questões do simulado pelos petianos, e desta forma as dúvidas 
eram resolvidas. As listas de exercícios foram aplicadas como 
forma de complementação do estudo, e desta forma os alunos 
pudessem individualmente também 
resolver as suas dúvidas no próximo acompanhamento.” leia se 
“Após os 30 minutos as questões eram revisadas e discutidas 
pelos petianos, e desta forma as dúvidas dos alunos eram 
sanadas. As listas de exercícios foram aplicadas como forma de 
complementação do estudo.” 
 
Onde se lê “É possível observar também, o  
maior interesse do aluno que experimentou o Acompanhamento 
Pedagógico no PETFAEFID, isso foi possível a partir de 
inscrição em processo seletivo para vagas no PET em 2015. O 
interesse pelo curso de educação física também nos chamou a 
atenção.” leia se “É possível observar também, o maior interesse 
do aluno que participou do Acompanhamento Pedagógico pelo 
PET-FAEFID se inscrevendo no processo seletivo em 2015.” 
 
Onde se lê “Entre os alunos ingressantes com menor dificuldade 
na disciplina, encontramos um grupo significativo que procura o 
PET-FAEFID para se preparar melhor para a sua vida 
acadêmica.  

Para Santos (2009) a universidade deve estar atenta 
não somente as necessidades emergentes e atuais de formação e 
conhecimento, como também, ao seu papel maior, o de propiciar 
processos formativos que contribuam para o desenvolvimento 
pessoal dos alunos, no que diz respeito a sua formação para a 
cidadania e para a vida. Assim, um dos seus maiores desafios é 
trabalhar a partir do conhecimento do perfil do aluno, de modo a 
prepará-lo para o mercado de trabalho, com propostas de 
superação de suas limitações, consequentemente, para o sucesso 
acadêmico. O estudante é capaz de pensar, refletir, discutir, ter 
opiniões, participar, decidir o que quer e o que não quer.” leia se 
“Para Santos (2009) a universidade deve estar atenta não 
somente as necessidades emergentes e atuais de formação e 
conhecimento, mas também, ao seu papel maior, o de propiciar 
processos formativos que contribuam para o desenvolvimento 
pessoal dos alunos. 

Assim, um dos seus maiores desafios é trabalhar de 
modo a preparar os alunos para o mercado de trabalho, 
refletindo, discutindo e participando.” 
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