
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05: TEXTO DE LEITURA OBRIGATÓRIA 
 
 

PETBio  

Ao futuro (a) petiano (a). 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é composto por um grupo de doze bolsistas,              

podendo ter até 6 alunos voluntários, sob a orientação de um professor tutor. O objetivo               

principal do PET é para desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão sob a orientação do                

tutor, visando oportunizar aos estudantes participantes a possibilidade de ampliar a gama de             

experiências em sua formação acadêmica e cidadã. 

Para isso, o PET estimula a aprendizagem ativa dos seus membros, através de             

vivência, reflexões e discussões, num clima de informalidade e cooperação. O método            

tutorial permite o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento            

crítico entre os bolsistas, em contraste com o ensino centrado principalmente na memorização             

passiva de fatos e informações, e oportuniza aos estudantes tornarem-se cada vez mais             

independentes em relação à administração de suas necessidades de aprendizagem. 

Ao desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, de maneira articulada, o PET             

permite uma formação global, tanto do aluno bolsista quanto dos demais alunos do curso, 

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

mundo. Ao mesmo tempo a multiplicidade de experiências contribui para reduzir os riscos de              

uma especialização precoce (muito comum na Biologia). 

Além disso, permite desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, facilitar a            

compreensão das características e dinâmicas individuais, bem como a percepção da           

responsabilidade coletiva e do compromisso social. 

Características importantes: 

a) Formação acadêmica ampla, envolvendo conteúdo programático que evite uma 

especialização precoce e/ou aprofundamento, em uma ou mais disciplinas, sub-áreas 



e/ou linhas de atuação do curso de graduação; 

b) realização de atividades que envolvam pesquisa, ensino e extensão; 

c) interdisciplinaridade; 

d) atuação coletiva, envolvendo obrigatoriamente a realização de atividades conjuntas         

pelos bolsistas que cursam diferentes níveis de graduação. 

Atribuições do bolsista/voluntário: 

a) zelar pela qualidade acadêmica do PET; 

b) participar, durante a sua permanência no PET, de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

c) fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos             

apresentados; 

d) cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso; 

e) não receber qualquer outro tipo de bolsa. 

 

Ademais o PET, orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e            

extensão possui objetivos atuais diferentes aos de sua origem como um programa de             

excelência. Um desses objetivos é contribuir com a política de diversidade na instituição             

de ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade            

socioeconômica,  étnico-racial  e  de  gênero. 

 
 
Texto retirado do Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial - PET              
(MOB-PET), disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf 


