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Após avaliar as fotos enviadas para a I Mostra Fotográfica das Engenharias, percebeu-se
que o termo engenharia é frequentemente relacionado ao curso de engenharia civil. Isso
mostra o desconhecimento das pessoas em relação aos diferentes ramos da engenharia.
Tal fato motivou a criação do PET NA ESCOLA, um projeto de extensão desenvolvido por
integrantes do PET - Engenharias (Conexões de Saberes) da Universidade Federal de
Goiás (UFG). Através da exposição de fatos sobre a presença das engenharias no cotidiano
de todos, esse projeto tem como objetivos expandir, compartilhar e motivar os estudantes
do ensino básico na área de ciência e tecnologia. Assim, ao adotar uma forma diferenciada
de abordar/explicar sobre tais assuntos, esses alunos terão a oportunidade de conhecer as
mais diversas áreas da engenharia. Para cumprir esse objetivo durante a pandemia da
COVID-19, desde maio de dois mil e vinte, o grupo tem desenvolvido uma lista de vídeos,
nomeada Engenharias - Construindo Tecnologias, com temas relacionados às engenharias,
suas grandes invenções e sua importância para o mundo. Até o momento, foram publicados
quatro vídeos: o primeiro versa sobre a criação dos elevadores; o segundo, Engenharia
Cartográfica; o terceiro aborda o descobrimento do petróleo e o quarto apresenta a
Engenharia de Alimentos. As atividades para a produção dos vídeos foram divididas entre o
grupo: produção de roteiro, seleção de imagens, narração, edição e postagem. Os vídeos
estão sendo hospedados no canal do PET - Engenharias no YouTube, (disponível em
youtube.com/channel/UCdclGb8-aXLyS3B9wT0fbQA ). É através desta mesma plataforma
que mede-se o impacto da ação. Além disso, atualmente o primeiro vídeo postado possui
203 visualizações e 36 curtidas no YouTube; o segundo, 84 visualizações e 23 curtidas. O
terceiro possui 52 visualizações e 13 curtidas. O quarto vídeo conta com 34 visualizações e
10 curtidas. No primeiro vídeo foram registrados comentários positivos, enaltecendo a
produção. Nota-se que o número de visualizações e curtidas vem diminuindo a cada vídeo.
Acredita-se que isso deve-se ao tempo decorrido desde a data de publicação de cada
vídeo. Dada a importância do projeto, pretende-se continuar o desenvolvimento desta lista
de vídeos, que irá expor as diversas áreas de atuação das engenharias por meio da
exemplificação do uso de conhecimentos técnico-científicos a elas associados. Pretende-se,
também, divulgar os vídeos em grupos de estudantes do ENEM.


