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APRESENTAÇÃO
Este documento segue o exposto nos Artigos 23, 24 e 25 da Portaria MEC nº
976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013, que tem como objetivo atender
ao solicitado no Ofício-Circular nº 23/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC.
Ressaltamos que todos os grupos PET da UFRPE entregaram seu respectivo Relatório
Anual de Atividades de 2019, a Prestação de Contas Anual de Recursos de Custeio de
2019 e o Planejamento Anual das Atividades para 2020.
Para elebaração desse relatório foram aplicados questionários abordando os termas
contidos nos Artigos 23, 24 e 25 da Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria
MEC nº 343/2013 para todos os 19 grupos. Diante das respostas de cada grupo foram
formulados gráficos e/ou tabelas contendo os resultados, o que gerou informações
relevantes acerca do referido programa na UFRPE.

Grupos PET da UFRPE
Criado e implantado em 1979, na
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), o PET
– Programa de Educação Tutorial – foi
transferido em dezembro de 1999 para a
Secretaria de Educação Superior (SESu)
do Ministério da Educação (MEC).
Atualmente, está sob a responsabilidade
da Coordenação-Geral de Relações
Estudantis (CGRE) da Diretoria de
Políticas e Programas de Graduação da
Educação Superior (DIPES).

O PET é um Programa Acadêmico
direcionado a alunos da Graduação,
regularmente matriculados, com tutoria
de um docente, organizados a partir de
Grupos de cursos de graduação, sendo
um grupo por curso, orientados pelo
princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão e da
educação tutorial. O PET objetiva
envolver os estudantes que dele
participam em um processo de formação
integral,
proporcionando-lhes
uma
compreensão
abrangente
e
aprofundada de sua área de estudo. São
objetivos
do Programa:
▪ Desenvolver
atividades acadêmicas em padrões

▪
▪

▪
▪

de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e
interdisciplinar;
Contribuir para a elevação da qualidade da
formação acadêmica dos alunos de graduação;
Estimular a formação de profissionais e
docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica;
Formular novas estratégias de desenvolvimento
e modernização do ensino superior no país;
Estimular o espírito crítico, bem como a atuação
profissional pautada pela ética, pela cidadania e
pela função social da educação superior.
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O Programa de Educação Tutorial – PET
atualmente conta com 842 grupos
espalhados por todas as regiões
brasileiras e por 26 estados e no
Distrito Federal. Cabe salientar a
importância dos grupos PET na
contribuição
para
consolidação,
expansão e interiorização da pesquisa
científica, extensão e inovações no
ensino,
inseridos
na
política
educacional brasileira, ao mesmo
tempo em que reflete a importância
das instituições de ensino superior e
Mapa 01 - Brasil: número de grupos PET por
de pesquisa de todas as regiões
Unidade da Federação
brasileiras. Observa-se no Mapa 01 a
distribuição dos grupos PET pelo
território nacional.
A UFRPE, em 2019, contou com 19 grupos PET sendo 13 no campus de Dois Irmãos
(Sede), com 8 grupos de cursos específicos, 3 Conexões de Saberes e 2
Interdisciplinares, 3 na Unidade Acadêmica de Garanhuns – UAG, sendo 2
Interdisciplinares e 1 Conexões de Saberes e 3 na Unidade Acadêmica de Serra
Talhada – UAST, apresentando 2 de Cursos Específicos e um Conexões de Saberes
(Mapa 02 e Tabela 01).
SERRA TALHADA

RECIFE

3 GRUPOS

13 GRUPOS

19 GRUPOS PET
GARANHUNS
3 GRUPOS

Mapa 02. Estado de Pernambuco e a localização dos 19 grupos PET UFRPE.
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Tabela 01. Grupos PET UFRPE, suas unidades acadêmicas e respectivos Tutores(as).
Conexões de Saberes (CS).

UFRPE – RECIFE

Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PET AgroEnergia
PET Biologia
PET Pesca
PET Ecologia
PET Agronomia
PET Zootecnia
PET Medicina Veterinária
PET Física
PET CS em Práticas de Letramento
PET CS em Políticas Públicas
PET Engenharia Florestal
PET CS "A Ciranda da Ciência"
PET Administração

Tutor
Cristiane Guiselini
Jaqueline Bianque de Oliveira
Paulo G. V de Oliveira
Ana Carolina Borges Lins e Silva
Mateus Rosas Ribeiro Filho
Fernando de Figueiredo Porto Neto
Alessandro César Jacinto da Silva
Jairo Ricardo Rocha de Oliveira
Rose Mary do Nascimento Fraga
Alexandro Cardoso Tenório
Marcelo Nogueira
Michael Lee Sundheimer
José Álvaro Jardim de Almeida

UAG/UFRPE – GARANHUNS
Grupo
PET CS Tradicionais e Quilombolas
PET Biotecnologia
3 PET Criativação
1
2

Tutor
Gilmara Mabel Santos
Júlia Kuklinsky Sobral
Alberto Einstein Pereira de Araujo

UAST/UFRPE – SERRA TELHADA
Grupo
PET CS Comunidades Populares
PET Biologia
3 PET Engenharia de Pesca
1
2

Tutor
Dorothy Bezerra Silva de Brito
André Luiz Alves de Lima
Renata Akemi Shinozaki Mendes
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I. Relatório anual Consolidado 2019 dos grupos PET da UFRPE
Os resultados apresentados no
Relatório Final de Avaliação, elaborado
pelo Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos, afirmam que em 2017
cada grupo PET no território nacional
desenvolveu, em média, 14 atividades
por ano (CGEE, 2019). Ao anasilar os
Relatórios anuais dos 19 grupos PET
UFRPE de 2019, nota-se resultado
similar, já que verificamos uma média

de 14 atividades. Foram Planejadas,
pelos 19 grupos PET da UFRPE, 268
atividades, sendo 235 realizadas
plenamente, representando 88% das
atividades planejadas, 29 parcialmente
desenvolvidas, 18 não desenvolvidas e
14 desenvolvidas mas não planejadas,
demonstrando assim o sucesso da
realização das ações planejadas pelos
grupos da UFRPE (Figura 01).

PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"

268

PET Engenharia de Pesca UAST
PET Engenharia Florestal

PET Biotecnologia UAG
PET Criativação UAG

Atividades
Planejadas

PET Conexões Políticas Públicas

PET Práticas De Letramento
PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia
PET Agronomia
PET Ecologia
PET Pesca

PET Biologia UAST
PET Biologia
PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia
0
Atividades Não Planejadas

Atividades Não Desenvolvidas

5

10

Atividades Parcialmente Desenvolvidas

15

20

25

Atividades Plenamente Desenvolvidas

30

TOTAL de Atividades

Figura 01. Quantitativo das Atividades 2019 dos grupos PET UFRPE.

No que tange à Taxa de Sucesso das
ações que foram planejadas e
executadas em 2019 pelos 19 grupos
da UFRPE, observamos que os
indicadores (%) mostram que o
Programa de Educação Tutorial na
UFRPE obteve um percentual de
sucesso de 88%, ou seja, da soma de
todas as ações Planejadas, quase 90%
foram executadas na sua plenitude,
evidenciando desta forma a boa gestão
integrada entre os tutores e petianos
com a Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação, exibindo também uma
sinergia entre os atores envolvidos
(Figura 02).

7%

5%

Taxa de sucesso (%)
Taxa de insucesso (%)
Taxa de não
planejamento (%)

88%

Figura 02. Taxa de sucesso (planejamento x
execusão) das atividades desenvolvidas
pelos
grupos PET UFRPE em 2019.
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II. Sucesso acadêmico do grupo em 2019 - Médias
A importância do Programa de Educação Tutorial pode também ser evidenciada no
bom rendimento acadêmico observado nas notas dos alunos que integram o
Programa. A Figura 03 ilustra exatamente este dado, pois observamos no gráfico um
redimento acadêmico com a média de 8,11, no ano de 2019. Médias semelhantes
também foram observadas quando separamos o ano em dois semestres, tendo o
primiro semestre obtido uma média de 8,17 e o segundo de 8,23. Ressaltamos com
esses resultados que os alunos da UFRPE que participam do Programa de Educação
Tutorial possuem, em média, 1,11 pontos a mais da média preconizada pela UFRPE,
a saber, de 7 pontos, que garante a passagem do aluno de um período para o outro
de forma direta, sem retenções.

PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"

PET Engenharia de Pesca UAST
PET Engenharia Florestal
PET Biotecnologia UAG

8,11

Média
acadêmica
2019

PET Criativação UAG
PET Conexões Políticas Públicas
PET Práticas De Letramento

PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia

PET Agronomia
PET Ecologia
PET Pesca
PET Biologia UAST
PET Biologia

PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia

0,00
Média anual (2019) do grupo

1,00

2,00

3,00

4,00

Média semestral (2019.2) do grupo

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Média semestral (2019.1) do grupo

Figura 03. Médias 2019.1, 2019.2 e anual (2019) por grupo PET UFRPE

Egressos
Na avaliação dos egressos, em 2019,
foi verificada a informação de que as
respostas
foram
distribuidas
igualmente
nas
3
opções,
praticamente
um
terço
dos
petianos(as) que saíram do programa
ingressaram na pós-graduação; outro
terço entrou no mercado de trabalho
em áreas afins a sua formação; e, por
fim, o terço final ainda não encontrou
uma colocação no mercado de

trabalho na sua área de formação
(Figura 04).

30,84

Disponível para o
mercado de trabalho

36,45
Egressos(as)
aprovados(as) em
programa de pósgraduação em 2019
Egressos(as) inseridos
no mercado de trabalho
em 2019
32,71

Figura 04. Percentagem média da situação dos
egressos dos grupos PET UFRPE em 2019.
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III - Participação dos estudantes do grupo em atividades, projetos e
programas de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do PET;
É sabido que os três pilares que sustentam a universidade são o Ensino, a Pequisa e
a Extensão. Diante disto, as ações planejadas e realizadas pelos 19 grupos PET UFRPE
são norteadas pela indissociabilidade da tríade acadêmica, como recomendado pelo
Programa de Educação Tutorial (PET), conforme Art. 1º A Portaria MEC nº 976, de 27
de julho de 2010.

Ensino
Em 2019, as ações também foram pautadas em cima do tema evasão e rentenção.
No pilar Ensino, do total de ações planejadas, considerando-se a indissociabilidade
da tríade acadêmica, 95 ações foram realizadas pelos 19 grupos junto à comunidade
acadêmica (Figura 05).
PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"

PET Engenharia de Pesca UAST
PET Engenharia Florestal
PET Biotecnologia UAG

95

Atividades
Ensino

PET Criativação UAG
PET Conexões Políticas Públicas
PET Práticas De Letramento
PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia

PET Agronomia
PET Ecologia
PET Pesca
PET Biologia UAST
PET Biologia

PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Número de atividades de ensino:

Figura 05. Quantitativo de atividades de ensino por grupo PET UFRPE 2019.

Todos
os
grupos
da
UFRPE
desenvolveram no minimo 2 (duas) e
no máximo 9 (nove) ações de ensino,
com média de 5 atividades. Segundo a
nuvem de plavras, nota-se que as
atividades
mais
frequentes
envolveram os discentes com ações
tais como: Oficinas, Minicursos,
Palestras, Semanas de Acolhimento
aos Calouros e Semanas acadêmicas
nos cursos, que visam a complementar
os conteúdos acadêmicos e favorecer a
motivação, integração e troca de
saberes (Figura 06).

Figura 06. Nuvem de palavras-chave das atividades
de ensino grupos PET UFRPE 2019.
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Pesquisa
É evidenciada a necessidade da vivência na pesquisa de forma incisiva pelos(as)
petianos(as). Portanto, os integrantes dos grupos PET UFRPE são incentivados a
participar e a desenvolver atividades de pesquisa de forma coletiva e/ou individual,
junto a tutores(as), orientadores(as) e/ou colaboradores(as) (Figura 07).
PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"
PET Engenharia de Pesca UAST
PET Engenharia Florestal

PET Biotecnologia UAG
PET Criativação UAG
PET Conexões Políticas Públicas

91

Atividades
Pesquisa

PET Práticas De Letramento
PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia
PET Agronomia
PET Ecologia

PET Pesca
PET Biologia UAST
PET Biologia

PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia
0

2

4

6

8

10

12

14

Número atividades de pesquisa:

Figura 07. Quantitativo de atividades de pesquisa por grupo PET UFRPE 2019.

Segundo a nuvem de palavras, nota-se
que o termo mais frequente foi
Pesquisa, alinhada a diversos temas
científicos específicos a cada grupo,
desde indígena,
passando pela
literatura até a fisico-química. Em 2019,
todos
os
grupos
da
UFRPE
desenvolveram no mínimo 1 (uma) e
no máximo 14 (quatorze) ações de
pesquisas, com média de 5 atividades
por grupo (Figura 08).
Figura 08. Nuvem de palavras-chave das atividades
de pesquisa grupos PET UFRPE 2019.

10

16

RELATÓRIO CONSOLIDADO 2019

Extensão
As atividades de extensão são amplamente realizadas por todos os grupos PET do
Brasil, como consta no Relatório de Avaliação do Programa de Educação Tutorial PET. (Relatório Final). Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2019. Os
grupos PET da UFRPE também seguem esta dinâmica, apresentando uma variação
de ações de extensão entre 3 e 18, com uma média por grupo de 7 atividades (Figura
09).
PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"
PET Engenharia de Pesca UAST

PET Engenharia Florestal
PET Biotecnologia UAG
PET Criativação UAG

139

PET Conexões Políticas Públicas

Atividades
Extensão

PET Práticas De Letramento
PET Física

PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia
PET Agronomia
PET Ecologia
PET Pesca
PET Biologia UAST
PET Biologia

PET Conexões de saberes/Comunidades Populares…
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia
0
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8

10
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14

16

18

Número atividades de extensão:

Figura 09. Quantitativo de atividades de extensão por grupo PET UFRPE 2019.

Segundo a nuvem de palavras, nota-se
que o termo mais frequente, das 139
ações planejadas de extensão foi
Escola, seguido por Cultura, Cinema,
Estudo, pré-vestibular e Calouros,
evidenciando que as ações propostas
possuem uma abragência dentro e
fora da Universidade. Essas ações
muitas vezes são realizadas fora do
ambiente acadêmico, envolvendo,
assim, atores diversos da sociedade
(Figura 10).
Figura 10. Nuvem de palavras-chave das atividades
de extensão grupos PET UFRPE 2019.
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IV - Desenvolvimento de inovação e práticas educativas no âmbito da
formação em nível de graduação;
Os 19 Grupos PET da UFRPE desenvolvem atividades que pautam a inovação e
práticas educativas de diversas formas, segue abaixo breve resumo de cada grupo:
Grupo PET

PET AgroEnergia

PET: Comunidades
Populares e
Quilombolas UAG

Resumo do desenvolvimento da inovação e práticas educativas

Desenvolveu projetos pautados na utilização de energia solar, para
secagem, cozimento e aquecimento de alimentos, irrigação e
dessalinização. O forno de isopor foi melhorado e testado. O Irrigador
Solar (IR Termosolar) foi montado e testados 3 protótipos, o IR
Fotovoltaico foi reestruturado em relação ao seu tamanho e fiação
elétrica e elaborado layout do protótipo do dessalinizador. As práticas
educativas utilizadas tais como: Kahoot!, que permite que, com
dispositivo móvel, os ingressantes responderam questões
relacionadas à universidade; O SOS Números realizou monitorias
presenciais e/ou online, as quais ocorreram em um grupo no
WhatsApp com petianos e calouros, em que eram sanadas as dúvidas
e marcados os plantões presenciais. Além disso, também foram
publicadas vídeo-aulas no Youtube.
Através de formações e reuniões introduzimos no grupo o senso
crítico, sentido de equipe, responsabilidade, incentivando liderança,
consecução dos objetivos, feedback das atividades executadas,
contribuindo para a formação acadêmica dos petianos, através da
aquisição de conhecimento extra-curricular, fortalecendo o
desenvolvimento e o sucesso na formação acadêmica dos PETianos,
além de permitir a qualificação das ações de pesquisa, ensino e
extensão, dentro da perspectiva da pesquisa-ação, com vistas a
promover estudos sobre avaliação de processo e de resultados do
PET/Conexões nas Comunidades e na Universidade.

PET Conexões de
saberes/Comunidades Os cursos promovidos pelo grupo, sejam eles ministrados pelos
bolsistas ou por professores convidados, procuram ampliar tópicos
Populares UAST

que são trabalhados na grade curricular das Licenciaturas da
UFRPE/UAST de forma breve, ou até mesmo abordar tópicos que não
estão presentes nas grades curriculares, oportunizando à
comunidade acadêmica e extra-acadêmica espaços para novas e
aprofundadas reflexões.

PET Biologia

A partir da atividade "PET na Escola", uma atividade de ensinopesquisa-extensão, o grupo tem desenvolvido, através de oficinas e
exposições temáticas, ações inovadoras para a realidade de escolas
da rede pública de ensino de Pernambuco. A atividade é realizada
apenas em escolas que não têm laboratório, como forma de levar o
ensino das ciências de forma leve e atraente para os escolares.
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Grupo PET

PET Biologia UAST

PET Pesca

PET Ecologia

PET Agronomia

Resumo do desenvolvimento da inovação e práticas educativas

A cada ano, as atividades planejadas são aperfeiçoadas no sentido de
superar as dificuldades observadas em edições anteriores, bem como
observando as particularidades de cada ação para otimizar e atingir
melhor a comunidade acadêmica. A proximidade do grupo com a
comunidade acadêmica é priorizada, seja por meio presencial ou de
forma interativa ou via redes sociais. Esta interação permite-nos
desenvolver práticas educativas que atendam as necessidades dos
discentes, ou até mesmo envolvendo os próprios discentes não
petianos no contexto da ação planejada. Outro aspecto relevante é
intermediar a relação entre discente – docente no campo da iniciação
científica, proporcionando o envolvimento do aluno nas mais diversas
áreas específicas do curso de graduação.
Escambo Literário: Incentivar os alunos do curso de Engenharia de
Pesca e afins, bem como professores e técnicos administrativos à
prática da leitura, além de tornar o DEPAq, um ambiente mais
movimentado e atraente para todos que utilizam o espaço. A ideia
também foi estreitar as relações dos leitores com obras diversas da
nossa literatura, bem como trabalhos acadêmicos.
Durante o ano letivo de 2019, foram realizadas atividades de inovação
em ensino como trilhas interpretativas, ações com base na
agroecologia, musicalidade e ancestralidade, minicursos práticos,
eventos acadêmicos e culturais, implantação de laboratórios vivos,
visando a promover a interdisciplinaridade no ambiente de ensino e
nas comunidades próximas, diagnosticando problemas presentes na
área de atuação de cada projeto e propondo soluções ecológicas
sobre eles.
O PET Agronomia sempre pautou sua atuação com vistas a melhorar
o ensino de graduação no Curso de Agronomia da UFRPE. Portanto,
desde a recepção dos calouros, assim como várias atividades que
incentivam o aluno a descobrir o curso e permanecer no mesmo, o
PET apresenta aos alunos os desafios da profissão, casos de sucesso
entre os próprios alunos, principalmente, além de novas tecnologias
e avanços para o futuro. Também estimula de forma constante o
desenvolvimento de atividades práticas e o contato com empresas e
agricultores, numa forma de colocar os alunos em contato com a
realidade da profissão, assim como promover um aprendizado
complementar ao da sala de aula.
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Grupo PET

Resumo do desenvolvimento da inovação e práticas educativas

PET Zootecnia

O grupo tem desenvolvido a prática de apadrinhamento de
ingressantes no curso, oferecendo suporte para alunos do primeiro e
segundo semestres letivos, como estratégia para combate da evasão.
Assim, todas as atividades são oferecidas primeiramente aos
ingressantes, e promovemos suporte para dúvidas e reforço para
todos os alunos do curso.

PET Medicina
Veterinária

O grupo vem utilizando novas práticas pedagógicas (gamificação; sala
de aula invertida; transversalidade; e o PBL) durante a realização de
uma de suas atividades: “Assim como as traças...”. Apesar disto, a
educação institucionalizada na UFRPE para a medicina veterinária
(assim como nas demais universidades) ainda preserva as práticas
tradicionais, de forma que o desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras e/ou renovadoras se torna bastante difícil, e
sempre esbarra no quesito currículo e na questão de ainda ser uma
opção individual do professor. A expectativa é que ocorra a
sensibilização/mobilização
daqueles
professores
que
participaram/participarão da supracitada atividade, incorporando no
seu repertório didático as novas práticas pedagógicas.

PET Física

O grupo realiza atividades como prototipagem de MUC e
programação em linguagem em Python/Vpython, que são práticas
educativas inovadoras no âmbito da UFRPE.

PET Práticas De
Letramento

PET Conexões
Políticas Públicas

As oficinas de práticas de letramentos são atividades inovadoras
desenvolvidas pelo grupo, pois são pensadas e realizadas de maneira
coletiva, com proposta interdisciplinar. Assim, por exemplo, uma
mesma oficina pode aglutinar conteúdos de história, ciências
biológicas e literatura, sempre permeados por práticas de leitura,
compreensão e produção textual.

Elaboração de aplicativos e jogos educativos em plataformas digitais
como Android, no ensino das ciências, participação na orientação de
alunos do ensino médio da rede pública em projetos de pesquisa para
exposição em feiras de ciências e projeto de leitura na escola
buscando envolver professores, alunos e pais.
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Grupo PET

Resumo do desenvolvimento da inovação e práticas educativas

PET Criativação UAG

Caminhos para a universidade – atividades que mostram como
utilizar a internet para melhorar o desempenho acadêmico dos
estudantes.

PET Biotecnologia
UAG

PET Engenharia
Florestal

PET Engenharia de
Pesca UAST

PET/Conexões de
Saberes "A Ciranda
da Ciência"

PET Administração

Desenvolvimento inicial de Gibis, desde a arte gráfica até o roteiro e
desenvolvimento dos temas de Biotecnologia.
As atividades pensadas no sentido de propiciar que os sujeitos sejam
mais donos de si, plenos e autônomos em sua maneira de ser, fazer
e pensar.
Todas as atividades estão direta ou indiretamente ligadas à educação.
Assim, desde o planejamento até a execução das atividades, bem
como na socialização do grupo, essas práticas são valorizadas. O
quesito inovação se enquadra no contexto tecnológico e nas
atividades mais direcionadas à pesquisa e ensino.
Em termos de inovação, em 2019, com a iniciativa de uma PETiana do
curso de Ciências Econômicas, foi fundada a primeira Liga
Universitária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE
Invest. O propósito da Liga é de aprofundar os estudos na área de
mercado financeiro, capacitar os membros da Liga e promover a
educação financeira na comunidade universitária. Foi realizado o I
Encontro UFRPE de Educação Financeira, grupos de estudos semanais
e visitas técnicas a empresas da área (BTG Pactual, FM Capital). Várias
práticas educativas são realizadas pelo grupo, tais como o Ciclo de
Palestras, para adquirir habilidades em preparar e apresentar
palestras, Monitoria, com os PETianos ajudando outros alunos da
UFRPE, e o CINE PET Debate, que abre horizontes sociais e culturais.
O PET Administração desenvolveu treinamento interno (durante a
atividade de Discussões de artigos e livros) para que os petianos
elaborassem apresentações de temas estudados durante 2019, as
quais foram avaliadas pelo tutor e pelos próprios petianos. Essa
prática educativa foi pensada para desenvolver a capacidade dos
alunos em elaborar, de forma crítica, ensaios e apresentações sobre
temas escolhidos.
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V - Alinhamento das atividades do grupo ao Projeto Pedagógico
Institucional e com as políticas e ações para redução da evasão e
insucesso nas formações em nível de graduação da IES;
Formar bem e para a sociedade são as principais metas das IES públicas. Pesquisas
apontam que evasão e retenção são problemas sociais inibidores da função das
Instituições Públicas de Ensino Superior. Os 19 grupos PET UFRPE desenvolveram
100 atividades mitigadoras de evasão e retenção em 2019 (Figura 11).
PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"
PET Engenharia de Pesca UAST

PET Engenharia Florestal
PET Biotecnologia UAG

100

Atividades
Redução da
Evasão

PET Criativação UAG
PET Conexões Políticas Públicas
PET Práticas De Letramento
PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia
PET Agronomia

PET Ecologia
PET Pesca
PET Biologia UAST
PET Biologia

PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia
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Atividades alinhadas na redução da evasão e insucesso

Figura 11. Quantitativo de atividades alinhadas a redução da evasão por grupo PET UFRPE 2019.

Por outro lado, para além dos
problemas sociais e dificuldades
externas, há desafios específicos que
podem e devem ser enfrentados
internamente na UFRPE, a fim de
combater e minimizar a evasão e a
retenção dos estudantes. Os grupos
PET da UFRPE atuam de forma direta,
com ações voltadas à mitigação da
evasão e retenção desde o início até o
fim do curso. A nuvem de palavras
demonstra que o termo mais
frequente, das 100 atividades de
redução da evasão e retenção foi
calouros, curso e monitoria (Figura 12).

Figura 12. Nuvem de palavras-chave das atividades
alinhadas a redução da evasão por grupo PET UFRPE
2019.
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VI - Publicações e participações em eventos acadêmicos de
professores tutores e estudantes bolsistas
Na Figura 13, observa-se que tanto tutores(as) quanto petianos(as) dos 19 grupos
PET UFRPE são protutivos, tendo no ano de 2019 publicado 241 artigos, resumos,
capítulos de livros e materias para jornais. Houve também uma excelente
participação de todos os grupos em eventos de ensino, pesquisa e extensão,
totalizando 236 partipações, incluindo os encontros locais, regionais e nacional do
Programa de Eduacação Tutorial, além dos eventos internacionais e nacionais
científicos das áreas específicas de cada grupo PET.
PET Administração
PET/Conexões de Saberes "A Ciranda da Ciência"
PET Engenharia de Pesca UAST
PET Engenharia Florestal
PET Biotecnologia UAG

PET Criativação UAG
PET Conexões Políticas Públicas

241

Publicações

PET Práticas De Letramento
PET Física
PET Medicina Veterinária
PET Zootecnia
PET Agronomia

PET Ecologia
PET Pesca
PET Biologia UAST

PET Biologia
PET Conexões de saberes/Comunidades Populares UAST
PET: Comunidades Populares e Quilombolas UAG
PET AgroEnergia
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Figura 13. Quantitativo de publicações e participação em enventos por grupo PET UFRPE 2019.
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VII - Relatórios de autoavaliação de estudantes e tutores(as)
A autoavaliação se mostra relevante no sentido de poder conhecer melhor o
andamento do programa e dos 19 grupos da UFRPE, bem como proporcionar um
melhor planejamento e aperfeiçoamento do PET (Figura 14). É neste sentido que
buscamos estabelecer metas para superar as dificuldades e contribuir melhor com
a formação acadêmica dos(as) petianos(as) e tutores(as). Cada grupo realizou sua
autoavaliação e de maneira geral, tanto os(as) Tutores(as) quanto petianos(as), numa
escala de insuficiente (1) até excelente (5), tiveram uma percepção muito boa a
excelente (4 a 5).
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Figura 14. Resultado da autoavaliação, item satisfação petianos(as) e tutores(as) na escala de 1 (insuficiente) a 5
(excelente) por grupo PET UFRPE 2019.
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Anexo I
Grupo PET
PET AgroEnergia

Rede social (links)

http://www.instagram.com/petagroenergia
http://petagroenergi2.wixsite.com/

PET: Comunidades
Populares e
Quilombolas UAG
https://www.facebook.com/petconexoes.ufrpeuag
https://www.instagram.com/petconexoesuag/

PET Conexões de
saberes/Comunidades
Populares UAST
Instagram – https://www.instagram.com/petletrasuast/
@petletrasuast; @petpe2019 Facebook - PET/ CS Letras

PET Biologia
petbio@gmail.com, @petbioufrpe, fb.com/PETbiologiaUFRPE

PET Biologia UAST
Instagram: petbiouast
PET Pesca

Instagram: petpescaufrpe

PET Ecologia
@ecologiapet, www.facebook.com/PetEcoUFRPE, www.pet-ecologiaufrpe.webnode.com
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Grupo PET
PET Agronomia

Rede social (links)

https://www.instagram.com/petagronomiaufrpe/,
https://www.facebook.com/petagronomiaufrpe

PET Zootecnia

www.facebook.com/petzootec e
https://www.instagram.com/petzootecniaufrpe/

PET Medicina
Veterinária

petvetufrpe (instagram); @petveterinaria (facebook).

PET Física

https://www.facebook.com/petfisicaufrpe/

PET Práticas De
Letramento
https://www.facebook.com/petletramentorural/
https://www.instagram.com/petletramentoufrpe/
http://petletramentoufrpe.blogspot.com/

PET Conexões
Políticas Públicas
https://www.facebook.com/petcnxpoliticas/
https://www.instagram.com/petpoliticaspublicas/
https://petcnxpoliticas.blogspot.com/
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Grupo PET
PET Criativação UAG

Rede social (links)

https://www.instagram.com/pet_criativacao/,

PET Biotecnologia
UAG

PET Engenharia
Florestal

https://www.petbiotecnologia.com.br/
https://www.instagram.com/petbiotecuag

https://www.instagram.com/petflorestalufrpe/

PET Engenharia de
Pesca UAST

https://www.instagram.com/petpesca/

PET/Conexões de
Saberes "A Ciranda da
Ciência"
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxbnqN2d5kduqTxgXC0Q5tw
Site: PET Conexões: Ciranda da Ciência
E-mail/Drive/Dropbox: cirandadaciencia@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/petcirandadaciencia/
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Anexo II
Fotos grupos PET UFRPE 2019
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