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"A EDUCAÇÃO É UM ATO DE
AMOR, POR ISSO, UM ATO
DE CORAGEM. NÃO PODE

TEMER O DEBATE. A

ANÁLISE DA REALIDADE.

NÃO PODE FUGIR À
DISCUSSÃO CRIADORA,

SOB PENA DE SER UMA

FARSA.” PAULO FREIRE



 

 

APRESENTAÇÃO
         A presente cartilha tem o objetivo
de contribuir para que seja disseminada
informações sobre o Programa de
Educação Tutorial- PET especialmente
para a comunidade acadêmica da
Universidade Federal de Goiás-UFG. 
   Desejamos provocar sobre a
importâncias de projetos como esse para
a formação acadêmica dos discentes.
      Procuramos por aqui, portanto,
juntar informações e dados como forma
de contribuir para o conhecimento do
programa PET.
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HISTÓRIA DO
PROGRAMA

            O Programa de Educação Tutorial (PET)
foi criado em 1979, uma iniciativa do Governo
Federal por meio da Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), com financiamento do Fundo Nacional
de Desenvolvimento a Educação (FNDE),
possibilitando a criação de grupos PET,
compostos por um Professor Doutor, que
exerce a função de tutoria de estudantes
bolsistas e voluntários.



HISTÓRIA DO
PROGRAMA

             O PET tem como base a integração da tríade ensino - pesquisa - extensão,
tendo como objetivo a melhoria da graduação. Para isso, o Programa pretende
envolver os seus integrantes num processo de formação integral, propiciando-lhes
uma compreensão abrangente e aprofundada de sua área de estudos a partir do
incentivo ao engajamento em atividades acadêmicas e extracurriculares. Todos os
grupos possuem atividades de caráter coletivo, desenvolvendo nos integrantes
habilidade de trabalhar em equipe, uma dentre as muitas características
fundamentais para profissionais humanizados em diversas áreas de atuação.
Atualmente existem 842 grupos, totalizando 10.104 estudantes bolsistas e 842
professores tutores.



HISTÓRIA DO PET NA UFG
         O Programa teve início na UFG em 1994, com a criação do
Grupo PET de Geografia. Em 1995 foi criado o Grupo PET de
Enfermagem, em 2006 foi criado o de Engenharia de Alimentos e
em 2007 foram criados os grupos de Matemática e Nutrição. Em
2010 foram criados mais cinco novos grupos: Licenciatura
Intercultural Indígena, Enfermagem Jataí, PET Cidade de Goiás
(Direito, Serviço Social e Filosofia), Engenharias (Engenharia
Elétrica, Engenharia de Computação e Engenharia Mecânica) e
Ciências Biológicas.



ORGANIZAÇÃO DO PET



LEGISLAÇÃO DO PET 
      O Programa de Educação Tutorial foi oficialmente instituído pela
Lei 11.180/2005 e regulamentado pelas Portarias nº 3.385/2005, nº
1.632/2006 e nº 1.046/2007. A regulamentação do PET define como o
programa deve funcionar, qual a constituição administrativa e
acadêmica, além de estabelecer as normas e a periodicidade do
processo de avaliação nacional dos grupos.

        A Portaria 976/2010 trouxe inovações para a estrutura do
PET como, por exemplo, a flexibilização e dinamização da
estrutura dos grupos, a união do PET com o Conexões de
Saberes, a definição de tempo máximo de exercício da tutoria, a
aproximação com a estrutura acadêmica da universidade e a
definição de estruturas internas de gestão do PET.



LEGISLAÇÃO DO PET 
Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 - Institui o Programa de Educação
Tutorial – PET
Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013 - Altera dispositivos da Portaria MEC nº 976,
de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial – PET
Portaria nº 976, de 27 de julho de 2010 - Atualizada pela Portaria n° 343/2013 –
dispõe sobre o Programa de Educação Tutorial - PET
Resolução nº 36, de 24 de setembro de 2013 - Estabelece os procedimentos para
creditar os valores destinados ao custeio das atividades dos grupos PET aos
respectivos tutores
Resolução/CD/FNDE nº 42, de 4 de novembro de 2013 - Estabelece orientações e
diretrizes para o pagamento de bolsas a estudantes de graduação e a professores
tutores no âmbito do Programa de Educação Tutorial (PET)



 

A IMPORTÂNCIA DO PET
NA FORMAÇÃO

ACADÊMICA
     A experiência proporcionada pelo PET é
extremamente enriquecedora e contribui na
formação e capacitação dos membros do grupo.
Isso se dá em consequência da idealização do
programa: a persecução dos pilares da
Universidade, o Tripé Ensino, Pesquisa e Extensão,
principais formas  de obtenção e criação de
conhecimento científico.



 

A IMPORTÂNCIA DO PET
NA FORMAÇÃO

ACADÊMICA
     A autonomia constituída aos
integrantes permite a promoção
inovadora de conhecimento,
possibilitando a deliberação do grupo
por ações diversificadas, temas
relevantes, investimento no
desenvolvimento e criação de novos
projetos.
 
.

      A estruturação proporciona a
composição do grupo por discentes
de diferentes cursos e permite a
abrangência interdisciplinar de
diversas áreas do conhecimento,
contribuindo para uma formação
acadêmica plural. 
 
.



 

A IMPORTÂNCIA DO PET
NA FORMAÇÃO

ACADÊMICA

       A contribuição do PET na formação acadêmica é ampla e proporciona o
aprimoramento de diversas frentes, tais como: O aperfeiçoamento da escrita, o
exercício da extensão e elaboração de projetos interdisciplinares, o ensino e
produção de conhecimento científico, além do fomento ao senso crítico e plural.
 
.



 

A DINÂMICA
DOS

ENCONTROS
LOCAL,

REGIONAL E
NACIONAL
DO PET

      
       O PET, difundido por diversa
instituições de ensino superior no país,
tem como método para trocas de
experiências e debates a respeito das
ações desenvolvidas pelos grupos  foi por
meio dos encontros, locais, regionais e
nacional. Estes espaços ocorrem
anualmente, são muito enriquecedores e
importantes para a consolidação e
fortalecimento do programa.

 

  

INTERPET

ECOPET

ENAPET



 

A DINÂMICA DOS ENCONTROS LOCAL,
REGIONAL E

NACIONAL DO PET
          O PET Vila Boa sempre se esforça
para participar desses encontros, pois
neles podemos expor para os outros
PET’s tudo que desenvolvemos de um
encontro para outro e também usar
como local de resistência: debates
sobre a sobrevivência e resistência do
programa.

 

  



INTERPET
INTERPET: Encontro

Estadual dos Grupos do Programa de
Educação Tutorial, sendo o primeiro a

ocorrer, no âmbito local

 

  



ECOPET
ECOPET: Encontro dos Grupos do

Programa de Educação Tutorial do
Centro-Oeste, o segundo a ocorrer, no

âmbito regional.

 

  



ENAPET
ENAPET:

Encontro Nacional dos Programas de
Educação Tutorial, o terceiro encontro, no

âmbito nacional

 

  



 

PROJETOS DO PET
VILA BOA

       O PET Vila Boa tem desenvolvido varias
ações e atividades que contribui para além do
ambiente acadêmico, das quais podemos
destacar:  PET Vivencias, PET Escolas, PET Artes
e o Grupo de estudo de Literatura, além da
participação ativa dos petianos em encontros
e reuniões de caráter formativo, produção de
textos e artigos que foram apresentados em
congressos e outros espaços, tanto em âmbito
nacional como internacional. 



 

PROJETOS DO PET
VILA BOA

Pet Vivências 
Pet Escolas 
Pet Artes
Sarau
Palco Aberto
Grupo de Literatura
Grupo de Estudos
Escrevendo com o PET
Oficinas
Produção de artigos científicos 

A seguir projetos em andamento no Pet Vila Boa:

 



PET VIVÊNCIAS

         O pet vivências tem como objetivo principal
oportunizar experiência de campo e interação dos
membros do grupo com determinadas realidades.
Oportunizar experiências que tenham relação com
grupos em situação de desigualdade, como as
populações indígenas e Quilombolas, acampados do
MST e trabalhadores do campo. 
          Principais Resultados: No ano de 2018 o pet
vivências visitou o acampamento do MST em santa
helena-go. Dessa visita resultou na construção de
um artigo feito pelo grupo, que recebeu Monção
honrosa na 26ª jornada de jovens pesquisadores
investigadores na Argentina . Ainda, houve uma
visita na comunidade Quilombola Calunga de São
domingos no município de Cavalcante-Goiás.



PET ESCOLAS
       Um dos projetos, tanto de ensino, quanto de
extensão, é o pet nas escolas. Ele existe desde 2018 e é
desenvolvido junto às escolas públicas da cidade de
goiás através de parcerias com as mesmas.          
 Basicamente, o objetivo é aproximar a UFG das escolas
de ensino médio da cidade, favorecendo uma troca de
experiências e a democratização do ensino público. O
alvo portanto são estudantes do ensino médio e o foco
do projeto é ter contato com público, fomentar o
debate crítico e principalmente incentivar a
comunidade local a ingressar na UFG Regional Goiás
especialmente através de levar informações sobre as
formas de ingresso, as políticas de permanência e
também com ajuda sobre os conteúdos que cai no
Enem. 
          Nos últimos dois anos o pet escola frequentou
três instituições de ensino e teve um alcance de
aproximadamente 90 alunos. A construção e a
contribuição para as escolas são feitas de forma
horizontal junto a coordenação das instituições
parceiras, então sempre é levado em consideração qual
é a necessidade dos alunos, o que faz sentido com
papel do pet vila boa de funcionar como uma via de
mão dupla em que o propósito não é levar algo pronto
e acabado mas sim construir algo coletivamente.



PET ARTES

      O PET Artes está em andamento há alguns
anos, sendo que a cada período suas atividades
são diversificadas e previamente planejadas,
podendo abranger diversas formas de
expressões artísticas.



SARAU

       O Sarau é um projeto derivado do PET
Literatura. Após a leitura dos livros
literários é realizado um sarau com a
mesma temática com o intuito de discutir
o livro, bem como a expressão artística a
ele relacionado. 
      O sarau é um evento cultural onde as
pessoas se encontram para se
expressarem ou se manifestarem
artisticamente. Pode envolver dança,
poesia, círculos de leitura, seção de filme,
música, bate-papo filosófico, pintura,
teatro.



PALCO ABERTO

        O Palco Aberto objetiva
incentivar e promover o
bem-estar, a criatividade e a
integração dos membros da
comunidade petiana e
acadêmica, através das
mais variadas formas de
expressões artísticas, como
por exemplo a poesia, a
música e o teatro.



          A  dinâmica costuma ser realizada
no pátio da Universidade Federal de
Goiás – Regional Goiás, sendo o espaço
organizado pelos petianos de forma
mais intimista e aconchegante. Na
organização do espaço, as petianas e
os petianos disponibilizam microfones
e equipamento de som para as
apresentações orais, tais como canto e
declamação de poesia.
       Além disso, é montado um karaokê
para aqueles que se interessam em
cantar de forma mais divertida e
informal. Ainda, são disponibilizados
puffs, tapetes e banquetas para que os
participantes e o público possam se
acomodar. A iluminação do pátio é
feita por pisca-piscas e luminárias.

PALCO ABERTO



         O projeto Grupo de Literatura visa
proporcionar leituras que provoquem a
reflexão para além do meio acadêmico, de
modo a oportunizar aos estudantes acesso
à obras literárias de autoria de sujeitos
socialmente invisíveis. Para tanto, são
escolhidas duas obras por semestre,
discutidas por meio de atividades lúdicas.
           O projeto tem como escopo principal
a aliança do prazer provocado pela
literatura à discussão de temas
decoloniais, haja vista a necessidade do
reconhecimento de diversas narrativas,
sobretudo, a do outro, até então minorado
ou desconhecido.

 

GRUPO DE LITERATURA



 

GRUPO DE ESTUDOS

        
 
1. Neoliberalismo /“A nova razao do mundo” - Dardot, Pierre. 
2. Decolonialismo/ “Aprender desde o sul - Novas constitucionalidades, pluralismo
jurídico e
plurinacionalidade - Aprendendo desde o sul” -  César Augusto Baldi
3. Feminismo/ Silvia Federici, “Calibã e a Bruxa”.
4. Racismo/  Djamila Ribeiro – “O que é lugar de fala”.

   São realizadas a leitura e discussão de conteúdos
científicos com diversos temas: livros, trechos de livros,
capítulos, artigos. O objetivo com tal atividade é, além
de obter o conhecimento científico ali estampado,
compreender temas debatidos na sociedade com mais
profundidade, observar as metodologias de produção
cientifica, e toma-los como base para nossa própria
produção cientifica como referenciais teóricos e textos
base. Outrossim, são feitos pelos membros fichamentos
dos trechos lidos e enviados ao tutor. Recentemente
foram trabalhados no PET Vila Boa os seguintes
temas/obras: 



ESCREVENDO COM 
O PET

        O projeto Escrevendo com o PET tem como objetivo desenvolver a
capacidade de escrita, o posicionamento crítico e a retórica dos estudantes
vinculados. A cada 15 (quinze) dias dois estudantes formulam e apresentam um
texto jornalístico de uma a duas páginas para o grupo PET. O tema é livre. Após a
apresentação há uma discussão coletiva sobre o texto em que são debatidas
questões formais, como a escrita, bem como questões de conteúdo. Após o
debate o estudante deve reescrever seu texto para a publicação nas redes sociais
do PET Vila Boa. Além disso, o presente projeto em 2019 contou com a
coordenação da petiana Luana Gomes Pereira, que teve com o tarefa a
organização do projeto no ano supracitado.



       Os integrante do PET Vila Boa se dividem em grupos
menores e produzem artigos ciêntificos, o tema é de livre
escolha dos autores e sua redação é compartilhada e discutida
com o o grupo em reunião específica. Assim, todos escrevem e
debatem, fazendo críticas construtivas aos textos. Assim, o
grupo exercita a escrita, a leitura de textos acadêmicos, a
discussão, a criticidade e produz pautas para serem
apresentadas nos eventos recorrentes.
         Artigos escritos pela edição mais recente dessa atividade:
- VIDAS MARGINALIZADAS: UMA ANÁLISE DA INFLUÊNCIA
DOS ESTEREÓTIPOS NA VIDA DE MULHERES NEGRAS
ENCARCERADAS.
- O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO NO
RECONHECIMENTO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQI+.
- ADOECIMENTO MENTAL NO AMBIENTE ACADÊMICO: o
inimigo invísivel que silencia estudantes universitários
- RELAÇÕES DE PODER E LINGUAGEM:  ANÁLISE DA
DESIGUALDADE DE GÊNERO NOS GRUPOS PET

 

PRODUÇÃO DE ARTIGOS



OFICINAS
        
 
 
      O projeto OFICINAS PET, tem como objetivo
desenvolver a capacidade de critica em um
dialogo pontual e sistematizados pela
experiências e pelo  o posicionamento crítico,
motivados pela pratica dos estudantes e pelos
membros do grupo Programa de Educação
Tutorial - PET Vila Boa, cujo fundamento é
promover ações que tenham como foco o
interesse social,  cientifico e acadêmico. 
    A iniciativa surge a partir da necessidade de
refletir sobre as relações interpessoais e as
trocas entre subjetividades no meio acadêmico,
com o objetivo de constatar possíveis
manifestações de opressão e suas implicações
na saúde mental, por meio de investigações
realizadas com membros do grupo PET e em
conjunto a comunidade acadêmica da
Universidade Federal de Goiás/ Regional Goiás.
  



 

INTEGRANTES DO PET VILA BOA 2020



 

INTEGRANTES DO PET VILA BOA 2020
Amanda Inara De Brito Santana – Direito               

Ana Clara Andrade Castro – Direito                         

Ananda Natyelle Da Silva Nunes – Direito

Gabriella Aguiar Valente – Direito

Joel Dos Santos Lima - Serviço Social

Leticia Haunholter Dos Santos – Arquitetura e

Urbanismo              

Luana Gomes Pereira – Direito    

Mariana Alves Peixoto Da Rocha Brito – Direito   

Mateus Nunes Vigilato De Freitas – Direito

Pamella Woodson Honorato  – Direito

Rozembergue Batista Dias– Direito

Willian Clementino Da Silva Matias – Direito
Tutor: Eduardo Gonçalves Rocha



  

PET VILA BOA 
 

RESPONSÁVEIS PELA ELABOARAÇÃO DA CARTILHA
 
 
 

Luana Gomes Pereira
Desing da cartilha

Pamella Woodson  Honorato
Produção de conteúdo

Joel dos Santos Lima
Produção de conteúdo

Mateus Nunes Vigilato de Freitas
Produção de conteúdo



 

 

SIGA O PET VILA BOA NO INSTAGRAM 
 

 
 
 
 

 

ENTRE NO 
 

USANDO O QR CODE 



 

REFERÊNCIAS 

http://portal.mec.gov.br/pet/legislacao
 
https://www.unifal-mg.edu.br/pet/historico


