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Temas: Ciência, Tecnologia e Cidadania.

Descrição
Resumo da Proposta
Apresenta-se como proposta o projeto de criação de um grupo PET na área de Engenharias com o título
Ciência, Tecnologia e Cidadania: PET-CTC. Os cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia
Civil, Engenharia Agrícola, Engenharia de Software e Engenharia de Telecomunicações sustentam o projeto.
Este grupo tem como intuito proporcionar aos bolsistas uma vivência do ambiente acadêmico em maior
intensidade, comprometimento e satisfação bem como, influenciar os demais alunos e seus cursos de Engenharia.
Vislumbra apoiar grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas de modo que
seus cursos de possam alcançar uma qualidade acadêmica diferenciada. O programa engloba uma sólida formação
em ciências e tecnologia assim como, uma formação cidadã que resulte na consciência social do indivíduo e seu
papel na sociedade, proporcionando-lhe uma compreensão mais integral do que ocorre consigo mesmo e no mundo.
Os alunos desenvolverão ações integradas e indissociáveis nas áreas de ensino, pesquisa e extensão com ênfase
no desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao desenvolvimento regional. As atividades estão concebidas
respeitando o princípio do aprender fazendo, proporcionando a discussão de temas éticos, sócio-políticos, científicos
e culturais. Pretende-se que o aluno seja protagonista de sua formação com uma postura mais ativa, evitando-se
também, a especialização precoce.
Assim o PET-CTC tem um compromisso epistemológico, pedagógico, ético e social. Tal abordagem vem ao
encontro dos elementos norteadores do PET que menciona [1]: “O PET não visa apenas proporcionar ao bolsista e
aos alunos dos cursos uma gama nova e diversificada de conhecimento acadêmico, mas assume a responsabilidade
para sua melhor qualificação como pessoa humana e como membro da sociedade”.
Esta proposta vem ao encontro do Projeto Institucional da Unipampa [2] que foi concebida com o objetivo de
proporcionar uma sólida formação acadêmica generalista e humanística aos seus egressos, estar inserida na

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Superior – SESu
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI
Edital PET 2012

Projeto PET: Ciência, Tecnologia e Cidadania – PET:CTC
sociedade e ser um agente de transformação social conforme o texto transcrito:
“A UNIPAMPA, como universidade pública, deve proporcionar uma sólida formação acadêmica generalista e
humanística aos seus egressos. Essa perspectiva inclui a formação de sujeitos conscientes das exigências éticas e
da relevância pública e social dos conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida universitária e inserção
em respectivos contextos profissionais de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o
desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a construção de uma sociedade justa e
democrática.”
A metodologia empregada incentiva a transposição das fronteiras entre as disciplinas, a formação crítica e o
desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas fomentando novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior: “A ação pedagógica passa a ser mediadora da aprendizagem, estimulando a
reflexão crítica e o livre pensar, como elementos constituidores da autonomia intelectual dos educandos. Assim, o
educando é compreendido como sujeito que vive na e pela comunidade, percebido na sua singularidade e cidadania
e reconhecido em sua potencialidade transformadora” [2]
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Contexto e Articulação do Projeto Pedagógico Institucional
A presente proposta se harmoniza com o Projeto Institucional da UNIPAMPA [2], comprometida com o
fortalecimento das potencialidades e com a superação das dificuldades diagnosticadas na região do Pampa, pautando
suas ações de forma democrática, para que respondam às necessidades contemporâneas da sociedade e que visem à
inclusão social em favor de uma sociedade justa e solidária. A UNIPAMPA, como universidade pública, tem o
compromisso de proporcionar uma sólida formação acadêmica aos seus egressos, formando sujeitos conscientes das
demandas de relevância pública e social dos conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida universitária,
inserindo-os no contexto profissional de forma solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o desenvolvimento
local, regional e nacional.
A UNIPAMPA tem a visão de constituir-se como instituição acadêmica de excelência. Para tal, requer que os
cursos articulem ensino, pesquisa e extensão e contemplem os princípios de: interdisciplinaridade, entendida como a
integração entre disciplinas e os diferentes campos do saber; intencionalidade, visando ao pleno desenvolvimento do
educando, tanto para o exercício da cidadania, quanto para o mundo do trabalho; contextualização, expressa por
tomar a realidade como ponto de partida e de chegada; e flexibilização curricular, entendida como processo
permanente de qualificação dos currículos, de forma a incorporar continuamente os desafios impostos pelas
mudanças sociais e pelos avanços científico e tecnológico.
Em relação aos PPCs dos cursos que sustentam a presente proposta transcreve-se a seguir texto do PPC do
curso de Engenharia Mecânica [3] que expressa o pensamento dos demais cursos de engenharia do campus Alegrete
e, também em sintonia com os elementos norteadores do PET [1]:
“A estrutura curricular elaborada para o curso, do tipo generalista, contempla as tendências atuais, como o
incentivo à participação dos alunos em atividades de iniciação científica e de extensão, além da vivência
antecipada com o futuro campo de atuação profissional... Este incentivo se concretiza na valorização dessas
atividades como ACGs e através do estímulo direto dos docentes pela oferta de bolsas e vagas para participação
voluntária em projetos nestas modalidades. Dessa forma se pretende levar o Curso de Engenharia Mecânica a um
patamar de qualidade que se refletirá na consolidação da boa imagem do profissional egresso junto ao mercado de
trabalho e no desempenho altamente satisfatório daqueles que se dirigem a cursos de pós-graduação.”
Todos esses princípios estão previstos na presente proposta, de modo que o projeto PET Ciência, Tecnologia e
Cidadania (PET-CTC) conflue com o Projeto Institucional da UNIPAMPA, com os PPC dos cursos de Engenharia
da Unipampa e, com os elementos norteadores do PET. Além disso, a presente proposta vem ao encontro do
relatório: “Diagnosticando processos, acompanhando trajetórias e itinerários de Formação” [4] no sentido de propor
ações em consonância com o diagnóstico de evasão, de modo a reduzir a evasão e a retenção.
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Justificativa
Nos últimos anos, a evolução da participação brasileira no comércio exterior foi significativa. No ano de 1990
as exportações brasileiras foram da ordem de U$ 31.414.000 (0,93% do total mundial) passando para U$
256.039.000 (1,44% do total mundial) em 2011 [5]. Contudo, estes números escondem alguns fatos preocupantes.
Por exemplo, o Brasil ocupa a 22ª posição no comércio exterior mundial enquanto que somos a 5ª maior população
mundial (196.741 milhões de habitantes). Nossa participação no comércio exterior está abaixo de países como o
Canadá (34.030 milhões de habitantes), Bélgica (10.403 milhões de habitantes) e Singapura (4.608 milhões de
habitantes) [5].
Outro aspecto importante é o fato de que o Brasil se tornou um importante exportador de produtos de baixo
valor agregado (commodities) e um importador de produtos manufaturados de elevado valor agregado. Para
exemplificar, o minério de ferro exportado pelo Brasil tem um valor aproximado de U$ 130 a tonelada, enquanto
que um automóvel de luxo (Mercedes SLK) custa no exterior U$ 35.000 a tonelada. Num cálculo simples, no
mercado internacional o carro custa em torno de 270 vezes mais do que o minério de ferro.
Diante desse contexto, ao exportarmos produtos de baixo valor agregado estamos, na realidade, exportando
empregos. Para embasar um pouco mais a análise, o Brasil apresentou um déficit na balança comercial do setor de
autopeças de aproximadamente 2,9 bilhões de dólares somente nos seis primeiros meses do ano de 2012 [6]. Esses
números evidenciam os milhares de empregos que estamos enviando para os países desenvolvidos.
É possível se perguntar: Porque tanta diferença entre o valor dos produtos? Entre as diversas razões pode-se
destacar uma das mais importantes: tecnologia. Necessita-se de bem mais tecnologia para se fabricar um carro do
que para produzir uma tonelada de minério de ferro.
Este simples exemplo demonstra a importância do domínio de novas tecnologias no Brasil. Hoje, felizmente, já
existe um consenso no país de que o investimento em tecnologia pode resultar em melhores condições de saúde, de
educação e dos demais indicadores socioeconômicos de sua população.
Para que se tenha o domínio de novas tecnologias é de fundamental importância a melhora da qualidade de
ensino, incluindo-se aí a área de ciências. Assim, um ensino qualidade associado com o desenvolvimento de novas
tecnologias, juntamente com fortalecimento da cidadania tem o poder de melhorar significativamente o
desenvolvimento socioeconômico de um país.
Estes fatos justificam a criação do grupo PET: Ciência, Tecnologia e Cidadania (PET-CTC) pois, segundo Silva
e coautores [7], na tutoria se estabelece uma afinidade diferenciada, em comparação com o vínculo entre professor e
aluno em sala de aula. A relação informal, próxima e de dupla troca, contemplada pela Educação Tutorial, permite
que todos os lados se enriqueçam e vivenciem a aprendizagem coletivamente.
Apresenta-se a seguir, algumas razões da importância deste grupo para o desenvolvimento da metade sul do
estado do RS. A UNIPAMPA está implantada em uma extensa área territorial, distante dos polos desenvolvidos do
estado. A região já ocupou lugar de destaque na economia estadual, mas perdeu, gradativamente, essa posição. No
século XVII, sua população representava metade do total de habitantes do Estado. Hoje representa menos de um
quarto. Sua participação na produção industrial caiu de 35% na década de 1930, para 10% na década de 1990
enquanto sua participação no PIB do Estado caiu de mais de 30%, para cerca de 16% [2].
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Atualmente, o que se evidencia é uma situação singular de dualidade socioeconômica Sul-Norte. Nas regiões
Norte e Nordeste do Estado, 94% dos municípios estão situados nas faixas média e alta do Índice de
Desenvolvimento Social – IDS, ao passo que, na metade sul, 87% deles estão nas faixas média e baixa. Seu Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) é significativamente inferior, quando comparado ao das demais regiões do Rio
Grande do Sul, lembrando em muitos aspectos as regiões mais atrasadas do país: sua economia é baseada no setor
primário, parcela significativa da população vive em condições precárias de moradia e saneamento básico e os
investimentos públicos per capita são extremamente baixos. Consequentemente, os índices de desenvolvimento
educacional também acompanham essa realidade. Os egressos da educação básica da região, quando conseguem
chegar à universidade, apresentam significativas dificuldades que comprometem o processo de ensinoaprendizagem.
Diante desse cenário, o Grupo PET-CTC é uma necessidade premente nessa região, por assumir o compromisso
com a formação de profissionais de alta excelência acadêmica, colocando o conhecimento a serviço da comunidade,
de modo a promover o desenvolvimento regional e nacional de um modo mais equitativo, justo e solidário. Além
disso, a criação do grupo vem de encontro à política do PET [1]de interiorização do programa.
Para dar sustentação ao grupo, a Unipampa está disponibilizando infraestrutura física, computacional,
administrativa e de logística para a adequada execução das atividades propostas, conforme declaração (ANEXO A).
Da mesma forma, existem diversos projetos de Ensino, Extensão e de Pesquisa com financiamento da Capes, CNPq,
Fapergs e Propesq-Unipampa e Prograd-Unipampa que garantem os recursos financeiros para o adequado
funcionamento do Grupo PET-CTC.
Pelo exposto, o grupo PET aqui apresentado é uma proposta madura, pautada no conhecimento da realidade e
na experiência com ações concretas e norteado pelos projetos institucionais com os quais tem compromisso. Prioriza
atividades práticas, que promovam a formação de profissionais de alto nível por meio do conhecimento científico e
tecnológico e integrado com a comunidade.

Objetivos
Objetivo Geral
Formar profissionais de elevado padrão científico, técnico e com responsabilidade social, geradores e
multiplicadores de conhecimentos, capazes de compreender e transformar o contexto sócio-político-tecnológico da
região onde estão inseridos e do país, a partir de ações articuladas de ensino, pesquisa e extensão, que resultem em
qualidade acadêmica de excelência dos cursos de graduação apoiados pelo PET-CTC.

Objetivos Específicos
Para propiciar essa capacitação aos bolsistas será necessário adquirir domínio de conhecimentos, habilidades e
tecnologias específicas que garantam condições para o exercício das competências que são exigidas. Para isso, o
Grupo PET-CTC, apresenta os seguintes objetivos específicos:
 Objetivo 01:

Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a compreensão de características
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individuais, bem como a percepção da responsabilidade coletiva e do compromisso social do futuro egresso
como agente modificador do meio em que está inserido atuando como profissional e como cidadão;
 Objetivo 02:

Estimular o aluno do grupo a questionar, formular hipóteses, testar, encontrar respostas e

desenvolver o espírito crítico, através de uma maior compreensão e capacidade de análise da realidade;
 Objetivo 03: Estabelecer novas práticas e experiências pedagógicas, a partir da utilização de métodos ativos
de aprendizagem envolvendo o petiano em tarefas e atividades com a ideia do “aprender fazendo”, além de
discutir temas éticos, sociopolíticos, científicos e culturais relevantes para o país e para exercício
profissional;
 Objetivo 04: Fortalecer o modelo de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão através da integração
de docentes e alunos em projetos nestas três áreas, visando à cooperação e coaprendizagem dentro dos
cursos de Engenharia;
 Objetivo 05: Buscar a compreensão dos fenômenos naturais e a visão da maneira como estão estruturadas a
ciência e a produção de conhecimento científico em nossa sociedade, assim como, buscar o conhecimento
das principais tendências atuais da pesquisa na área de Engenharias e Inovação Tecnológica;
 Objetivo 06: Trabalhar diretamente com problemáticas relacionadas ao bioma Pampa, em Projetos de
Ensino e projetos Científico-Tecnológicos de modo a transpor a tecnologia para a sociedade;
 Objetivo 07: Proporcionar um ambiente propício ao intercâmbio e socialização do conhecimento com os
demais alunos da Unipampa e de outras instituições de ensino superior e ensino médio, de modo a modificar
e ampliar a perspectiva educacional de toda a comunidade e interagir de maneira dinâmica com o projeto
pedagógico do curso, em processo de aperfeiçoamento mútuo e contínuo.
 Objetivo 08: Promover a integração do aluno com o futuro ambiente profissional;
 Objetivo 09: Incentivar a compreensão das diferentes culturas vividas na comunidade universitária e fora
dela e o impacto das mesmas no aprendizado e promover atividades socializantes de forma a promover uma
troca de experiências entre os petianos e demais alunos da Unipampa.
 Objetivo 10: Fomentar a interdisciplinaridade incentivando a leitura e produção de textos em diferentes
áreas do conhecimento;
 Objetivo 11: Desenvolvimento da habilidade de comunicação e expressão escrita e oral em língua
portuguesa e também em língua estrangeira;


Objetivo 12: Identificar as principais causas da evasão/retenção nos cursos de engenharia, coordenar ações
para reduzir o problema e avaliar a eficiência tanto das ações quanto do diagnóstico.

Metodologia
O PET-CTC tem a missão de estimular a aprendizagem ativa de seus membros, através de vivências, reflexões
e discussões, num clima de informalidade e cooperação.
O PET-CTC pretende complementar a perspectiva convencional de educação, através da realização de
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atividades que atendam mais plenamente as necessidades dos cursos de graduação, ampliando e aprofundando os
objetivos e conteúdos programáticos que integram a sua grade curricular.
Neste sentido, é importante mencionar que os PPCs dos cursos de Engenharia que sustentam a presente
proposta preveem a concessão de créditos aos alunos ao realizarem atividades Complementares de Graduação –
ACGs, como por exemplo: participação em eventos, realização de estágio extra-curricular, participação em projetos
de ensino, pesquisa e extensão, publicações de artigos, minicursos ministrados, entre outros. Os PPCs também
preveem disciplinas complementares de graduação que estão conectadas com a presente proposta como curso de
Libras.
A Visão do grupo é o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas e pensamento crítico entre
os alunos oportunizando aos petianos tornarem-se cada vez mais independentes em relação à administração de suas
necessidades de aprendizagem.
Os objetivos propostos enfatizam a intenção de formar cidadãos com postura ética e que tenham a habilidade de
interagir de maneira saudável consigo mesmo, com seu semelhante e com a sociedade. Assim, a responsabilidade
social tanto no aspecto de desenvolvimento regional quanto no respeito ao semelhante e ao meio ambiente são
fundamentais. Neste sentido, percebe-se a necessidade do desenvolvimento físico, psíquico, intelectual e moral do
aluno.
Um princípio importante do grupo PET-CTC é a interdisciplinaridade da formação. Assim, além do
conhecimento em ciências e tecnologia destaca-se também, a importância do conhecimento integrado em
comunicação e expressão, língua estrangeira, relacionamentos interpessoais, saúde, política e meio ambiente.
As atividades propostas foram planejadas voltadas ao protagonismo do aluno com a concepção de que cada
ação desenvolvida possa estimular a atuação coletiva e conjunta de forma a contribuir para a coesão entre Ensino,
Pesquisa e Extensão. Assim, cada petiano estará atuando de maneira consistente na tríade, e não apenas em uma área
isolada.
Dentro do possível, pretende-se que cada atividade possa contemplar mais de um dos pilares da tríade
universitária. Como exemplo, cita-se o fortalecimento do hábito da leitura a qual irá contemplar toda a tríade e
incentivar a formação global do petiano. Ao participar de um projeto de pesquisa com perfil tecnológico o petiano
estará atuando na área de pesquisa e na extensão; ao atuar como monitor em uma escola do ensino médio o petiano
integrará o ensino e a extensão e, ao apresentar um trabalho em um em evento de iniciação científica estará
integrando a pesquisa e o ensino (desenvolvimento de habilidades de falar em público).
Uma ênfase especial será dedicada à pesquisa e inovação tecnológica como elemento integrador da tríade,
considerando que a partir de uma pesquisa consolidada tem-se a base para o exercício da extensão e o ensino de
qualidade.
A UNIPAMPA adota os seguintes princípios orientadores de seu fazer [2] que foram adotados pelo PET-CTC:


Formação acadêmica ética, reflexiva, propositiva e emancipatória, comprometida com o desenvolvimento
humano em condições de sustentabilidade;

 Excelência acadêmica, caracterizada por uma sólida formação científica e profissional, que tenha como
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balizador a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando ao desenvolvimento da
ciência, da criação e difusão da cultura e de tecnologias ecologicamente corretas, socialmente justas e
economicamente viáveis, direcionando-se por estruturantes amplos e generalistas;
 Sentido público, manifesto por sua gestão democrática, gratuidade e intencionalidade da formação e da
produção do conhecimento, orientado pelo compromisso com o desenvolvimento regional para a
construção de uma Nação justa e democrática.
Para se atingir os objetivos propostos, e com o foco na interdisciplinaridade, o PET-CTC contará com a
colaboração de outros grupos PET da unipampa como o PET-Letras e o PET-Agronegócios. Além disso, os cursos
de Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física da Unipampa serão importantes colaboradores para qualificar os
petianos em questões relacionadas a sexualidade humana com ênfase na gravidez precoce. A importância do
exercício físico para a saúde física e mental, postura e doenças resultantes de esforços repetitivos também serão
abordados.
O PET-CTC foi organizado de forma que cada petiano esteja inserido em um projeto de ensino, um projeto de
extensão e um projeto de pesquisa, sob a orientação dos respectivos coordenadores de projeto, de forma a ocorrer
uma interação dos alunos com empresas, escolas, setores públicos e demais segmentos da sociedade. Os trabalhos
desenvolvidos serão divulgado e publicados em congressos e revistas da área.
Na área de inovação tecnológica, o grupo conta com a parceria de empresas da região como a Geradora de
Energia Elétrica de Alegrete – GEEA e Pilecco Nobre (ANEXO B) assim como, com a colaboração de professores e
laboratórios da UFRGS e UFSM. Além disso, diversos projetos em andamento com financiamento externo estão
integrados aos objetivos do PET-CTC.
Na área de educação o grupo conta com a parceria da Secretaria de Educação de Alegrete (Anexo C) e do
Colégio Estadual Emílio Zuneda, através do Projeto CAPES-Novos Talentos que visa integrar o ensino médio com
a Universidade.
Outro aspecto importante da metodologia do grupo é o incentivo ao uso de tecnologias e metodologias de
aprendizado e inclusão digital como um dos princípios para a superação das desigualdades sociais em um país. De
acordo com Belloni [8], em países como o Brasil, as contradições e as desigualdades sociais tendem a ser agravadas
pelo avanço tecnológico. Para Selwyn [9], a inclusão digital, como parte de um projeto maior de desenvolvimento
de um país pela proposta de uma sociedade inclusiva, é uma necessidade que se aplica melhor à educação e ao
aprendizado do que a qualquer outra área.
Na gestão do PET-CTC o Tutor é o responsável pelo planejamento e supervisão das atividades bem como pelo
desempenho do grupo com a cogestão dos petianos e a contribuição de outros docentes integrantes do grupo,
coordenadores de projeto e representantes do ensino, da pesquisa e extensão. Pretende-se também que os Petianos
possam interagir livremente com diversos setores e núcleos da Unipampa como: Núcleo de Desenvolvimento
Acadêmico – NuDE, Pólo de Modernização Tecnológica – Pampatec e Núcleo de Ensino a Distância – EAD.
Serão realizadas reuniões administrativas a cada quinze dias, entre o tutor e os petianos e reuniões de
planejamento trimestrais entre toda a equipe, além dos encontros associados com as respectivas atividades.
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Atividades Propostas
Atividade 1.

Criação da Identidade do grupo
Coordenador: Marco Durlo Tier
Colaboradores: Todos os membros do Grupo
Periodicidade: Anual
Objetivos Contemplados: Objetivo 01, objetivo 07 e Objetivo 09 e Objetivo 12

Inicialmente, pretende-se criar uma identidade do grupo. Assim, após a seleção dos bolsistas, os mesmos serão
integrados ao programa: Os petianos e a equipe terão a oportunidade de falarem um pouco sobre suas histórias de
vida e seus sonhos. O coordenador da atividade irá enfatizar a importância dos sonhos para motivar o ser humano e
discorrer sobre as diferenças entre um indivíduo apenas sonhador e um idealizador.
Na continuidade os petianos irão ler o projeto e suas referências bibliográficas de modo a terem bem claro as
concepções do programa de educação tutorial, os objetivos e a metodologia do PETCTC. Também serão realizadas
visitas a outros grupos PET da Unipampa e externos.
Assim o grupo estará apto para realizar o planejamento das atividades propostas, criar o logotipo, a missão, a
visão, o código de ética e uma página do grupo na internet. A página será utilizada como meio de comunicação entre
os membros e também para difundir o conhecimento do grupo com os demais alunos da Unipampa.

Atividade 2: Aprender Ensinando
Coordenador: Núcleo de Desenvolvimento Educacional da Unipampa – NuDE
Colaboradores: Coordenadores de Curso de Engenharia
Comissão de Ensino do Campus Alegrete
Periodicidade: Semanal
Objetivos Contemplados: 01, 03, 04, 06, 07, 12
Este grupo de atividades integra o PET-CTC com o Núcleo de Desenvolvimento Educacional – NuDE da
Unipampa com o objetivo de proporcionar apoio sócio-pedagógico para os demais alunos do campus Alegrete, em
especial ao alunos ingressantes. Desta forma, pretende-se melhorar a qualificação dos egressos e reduzir os índices
de evasão/retenção dos cursos de Engenharia da Unipampa no Campus Alegrete.
As atividades contemplam a recepção aos alunos ingressantes, juntamente com os coordenadores de cursos, de
modo que os mesmos se sintam acolhidos e orientados. Serão abordados aspectos como: cultura e lazer em Alegrete,
estrutura organizacional e acadêmica da Unipampa, direitos e deveres do aluno, matrícula, uso da biblioteca, projeto
pedagógico do curso, ações afirmativas, bolsas acadêmicas, moradia estudantil, entre outros.
Serão realizadas monitorias semanalmente, bem como a elaboração e disponibilização de material didático
pedagógico complementar ao do professor, como lista de exercícios, videoaulas e apostilas, entre outros. Além
disso, serão elaborados pelos alunos materiais educacionais digitais com a finalidade de potencializar a
aprendizagem e de permitir a revisão de conteúdos em diferentes momentos, com acompanhamento ou de forma
autônoma. Tais materiais deverão ser construídos no conceito de design universal, considerando a acessibilidade de
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pessoas com deficiência.
As monitorias também serão estendidas aos alunos do ensino médio nas áreas de física, química, matemática e
computação. Além disso, as ações afirmativas oferecidas na Unipampa serão divulgadas nas escolas de modo a
demonstrar que o ensino superior está se tornando acessível a todas as classes sociais.
Pretende-se assim, integrar os alunos do ensino médio com alunos da Universidade, auxiliá-los na preparação
do ENEM, na escolha de sua futura profissão, despertar o interesse por cursos da área de Engenharia além de
estimular o estudo regular.
Também serão realizados cursos de revisão em matemática básica e física básica, direcionados para alunos
ingressantes. Os petianos irão ministrar aulas de reforço nas disciplinas com maior índice de reprovação e cursos
preparatórios para o ENEM. Para tal, será criada uma biblioteca do PET-CTC com doações dos membros do grupo.

Atividade 3. Clube da Leitura
Coordenador: Marco Durlo Tier
Periodicidade: Bimestral
Objetivos Contemplados: 02, 04, 05, 07 e 09
A ideia de incluir esta atividade no PET-CTC surgiu a partir da leitura do livro “Sonhe Alto” [10] do autor Ben
Carson, cirurgião de reconhecimento mundial, primeiro a realizar com sucesso uma cirurgia de separação de crânio
de gêmeos Xipófagos. O autor menciona como, a partir de uma infância convivendo com a pobreza, em meio ao
crime e com desempenho acadêmico medíocre conseguiu, através da leitura, melhorar seu aprendizado, sua
autoestima e finalmente, tornar-se profissional bem sucedido e construir uma família estruturada.
A proposta desta atividade é fortalecer o hábito da leitura regular e o aprendizado em diferentes áreas. Após a
leitura haverá um bate papo para se abordar o tema. Cada participante terá a oportunidade de expressar sua
percepção sobre a obra e sugerir outras leituras.
Seguindo um princípio do PET-CTC, os livros, artigos e revistas selecionados englobarão as áreas de ensino,
pesquisa, extensão e cultura. O ambiente de discussão será informal em local agradável com um coffe-break de
forma a gerar intimidade entre o grupo. Além disso, demais alunos dos cursos que manifestarem interesse pela
atividade serão integrados a mesma. Vale ressaltar que algumas reuniões contarão coma presença de convidados de
modo a qualificar a discussão.
As obras serão divulgadas em blog criado para este fim, com vídeos produzidos pelos petianos, trazendo
comentários e impressões a respeito dos temas abordados. Ressalta-se que os petianos serão incentivados a sugerir
novas obras. A seguir apresenta-se obras que serão sugeridas inicialmente com os seus respectivos objetivos de
leitura.
Ruptura da mente, Sigbert Marks, Editora Paloti [11]
Objetivo da Leitura: Melhoria do aprendizado e consolidação de princípios de vida.
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O Poder dos Quietos, Susan Cain, Editora Nova Fronteira [12]
Objetivo da Leitura: Melhorar a autoestima de alunos introvertidos; melhorar a compreensão das
diferenças de personalidade entre os seres humanos; desenvolvimento de relacionamentos saudáveis.
O método científico: como o saber mudou a vida do homem, De Meis, L., Editora Vieira & Lent [13]
Einstein – Sua Vida, Seu Universo, Isaacson, W., Companhia das Letras [14].
Teoria da Relatividade – O Caminho de Lorentz, Martins, J.B., Ciência Moderna [15].
Isaac Newton – Uma Biografia, Gleick, J., Companhia das Letras, 2004 [16].
Isaac Newton and Gravity, Lin, Y.S., Rosen Publishing Gro, 2011 [17].
Objetivo da Leitura: Desenvolvimento do pensamento científico e do interesse pela ciência
Artigos Científicos
Objetivo da Leitura: Revisão bibliográfica para os projetos de pesquisa; aprendizado para a estruturação
de artigos científicos e aprendizado de língua inglesa.
Contribuição da pós-graduação brasileira para o desenvolvimento sustentável, Phillippi Jr, A. [18]
Objetivo da Leitura: Avaliar a importância da pesquisa na qualidade de vida do país.
Pequenas crônicas sobre grandes questões da vida escolar, Pereira, L.T. Bazzo W, Ed. UFSC. [19]
Pedagogia Universitária: caminhos para formação de professores, Pimenta, S.G, de Almeida, M.I, ,
Editora Cortez. [20]
Ciência Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação tecnológica, Bazzo W.A, Editora UFSC.[21]
Objetivo da Leitura: Desenvolvimento do fazer docente.
O Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey, Editora Best Seller [22]
Objetivo da Leitura: Desenvolvimento de liderança e melhoria das relações pessoais.
Obra de Machado de Assis
Objetivo da Leitura: Melhorar a comunicação e expressão e mostrar que um livro bem escrito pode ser
uma fonte de lazer inigualável.
1808 e 1822, Laurentino Gomes, Editora Ediouro [23], [24]
Objetivo da Leitura: Resgatar nossa história e valorizar a importância do conhecimento histórico e assim,
aprender com o passado para construir um futuro melhor.
A Química da Alegria, Rachel Kranz, Henry M. D. Emmons, Editora Gente [25]
Objetivo: Enfatizar a importância da alimentação e do exercício físico para uma boa saúde física e mental
assim como, para o desenvolvimento da inteligência.
Resiliência: Descobrindo as Próprias Fortalezas, Aldo Melillo, Editora Artmed [25]
Objetivo da Leitura: Preparar a equipe para enfrentar as frustrações inevitáveis da vida de modo que os
problemas e dificuldades enfrentados sirvam para o nosso crescimento e não o contrário.
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Um Amor para Recordar, Nicholas Sparks, Editora Novo Conceito [27]
Objetivo da Leitura: Desenvolver a sensibilidade do ser humano.
Contos gauchescos e Lendas do Sul, Lopes Neto, J. S., L&PM Editores [28]
Objetivo da Leitura: Conhecimento da história do RS e contextualizar a atividade “Ciência a Cavalo”
O mundo de Sofia, Gaarder, J., Companhia das Letras [29]
Objetivo da Leitura: Realizar uma viagem através da história da filosofia
A era dos extremos, Hobsbawm, E., Companhia das Letras [30]
As veias abertas da América latina, Galeano, E., L&PM Editores [31]
Por uma outra globalização, Santos, M., Record [32]
A dialética do trabalho, Antunes, R., Expressão Popular [33]
Objetivo da Leitura: Desenvolvimento de uma visão sócio-política do mundo.

Atividade 4. Academia de Escritores
Coordenador: Tutor e Coordenadores de Projetos
Colaborador: PET Letras
Periodicidade: Semestral (jornal) e anual (apostilas)
Objetivos Contemplados: Objetivo 01, objetivo 04, Objetivo 07, Objetivo 09 e Objetivo 10

O Objetivo desta atividade é incentivar o desenvolvimento das habilidades de comunicação e expressão escrita.
Os petianos irão elaborar apostilas de disciplinas nas quais sejam monitores, bem como, apostilas sobre os temas
dos projetos de pesquisa e extensão aos quais estejam vinculados.
Na área de pesquisa, as apostilas englobarão uma revisão bibliográfica, os principais métodos de análise
utilizados e os principais resultados. As mesmas serão utilizadas como subsídio para a elaboração de artigos
científicos, TCCs e dissertações de mestrado.
Também será elaborado um jornal com periodicidade semestral de modo a integrar o PET-CTC com a
Unipampa, divulgar as atividades e perspectivas do grupo, assim como, artigos técnicos elaborados pelos petianos.

Atividade 5.

Ciência a Cavalo
Coordenador: Marco Durlo Tier
Colaboração: Alessandro Giradi
Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Estadual Emílio Zuñeda
Periodicidade: Anual
Objetivos Contemplados: Objetivos 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12
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A Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul é caracterizada por uma forte inserção da cultura
tradicionalista gaúcha. No mês de setembro diversas atividades são realizadas incluindo o desfile a cavalo. Em
Alegrete, este desfile envolve aproximadamente sete mil cavalos/cavaleiros com a participação das principais
entidades representativas do município como escolas de ensino fundamental e médio.
O Grupo PET-CTC irá desfilar e também visitar várias escolas do interior para a realização de experimentos na
área de ciências. A ideia principal desta atividade é utilizar um momento tradicionalista no estado para difundir o
ensino de ciências para alunos de escolas rurais. Além disso, será uma oportunidade para os alunos da Unipampa,
muitos deles de outros estados, conhecerem as tradições e a história do Rio Grande do Sul. Outro benefício
vislumbrado para os petianos, além do aprendizado em ciências, é a inserção em áreas de mais baixo
desenvolvimento socioeconômico do município, de modo a conhecer a realidade da região e suas necessidades.

Atividade 6.

Universidade das Crianças
Coordenador: Professor Alessandro Boff
Colaboração: Escolas de Ensino Fundamental de Alegrete
Periodicidade: Bimestral
Objetivos Contemplados: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11,12

Nesta atividade, os petianos irão responder questionamentos de crianças do ensino fundamental utilizando
conhecimentos em ciências e recursos multimídia. As perguntas e respostas serão editadas e ilustradas e
disponibilizadas na página do grupo na internet. Algumas das perguntas/respostas serão selecionadas para serem
apresentadas em rádio e no jornal do grupo. A proposta da presente atividade é aplicar os conhecimentos em
ciências e situações cotidianas.
Como exemplo de questionamento menciona-se: Por que um avião consegue levantar voo? Por que um navio
não afunda? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Por que ficamos velhos?

Atividade 7.

Clube de Astronomia
Coordenador: Professor Alessandro Girardi
Periodicidade: Quinzenal
Objetivos Contemplados: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10

Esta atividade envolve a realização de mini-cursos, de oficinas para a construção de telescópios e relógio solar,
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visitas às escolas e palestras versando sobre temas como o sistema solar, o nosso Sol, estrelas e cosmologia. Além
disso, serão realizadas observações noturnas na Unipampa e nas escolas da região. Assim, além de buscar despertar
o interesse de alunos do ensino médio pelas áreas de Engenharia e Tecnologias, pretende-se aproximar o ensino
médio com a universidade.

Atividade 8. Ciclo de Palestras
Coordenador: Marco Durlo Tier
Colaboradores: Professores dos Cursos de Saúde da Unipampa
Nesta atividade pretende-se focar na formação global do aluno abordando temas éticos, sociopolíticos,
científicos, culturais, ambientais e pedagógicos, bem como qualificar o petiano para o futuro ingresso no mercado de
trabalho, abordando temas como: Desafios da qualificação profissional; Como se preparar para uma entrevista de
emprego e, como elaborar um bom currículo e como cadastrá-lo no sistema Lattes do CNPq.
Com o apoio dos cursos de Enfermagem, Educação Física e Fisioterapia da Unipampa, campus Uruguaiana,
serão realizadas palestras abordando temas como: gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, exercício
físico, sobrepeso, saúde do trabalhador entre outros.
Os petianos participarão como ouvintes de palestras organizadas pelos programas de pós-graduação do Campus
– PPEng e PPGEE e serão incentivados a ministrar palestras sobre temas vinculados às suas atividades.
O público alvo da atividade acima será, além do grupo, os demais alunos da Unipampa e também alunos do
ensino médio da região. Algumas das palestras serão transmitidas pelo sistema de web conferência da Universidade
aos campis e comunidade e serão gravadas e disponibilizadas através de canal institucional próprio, com o suporte
do núcleo de EAD da Unipampa.

Atividade 9.

Clube de Línguas
Coordenador: Professores do Grupo
Colaboração: PET Letras
Periodicidade: Semanal
Objetivos Contemplados: 04, 08, 09, 11

Desenvolver habilidades de comunicação e expressão em língua estrangeira: Inglês e espanhol. A leitura de
artigos em inglês e algumas reuniões em inglês será uma estratégia para se atingir os objetivos. Além disso, os
petianos serão estimulados a frequentar um curso de língua estrangeira. Também, serão disponibilizados softwares e
ferramentas de aprendizado de idioma online e interativos.
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Atividade 10.

Visitas Técnicas
Coordenador: Tutor
Colaboração: Coordenadores de Curso
Periodicidade: Semestral
Objetivos Contemplados: 03, 04, 07, 08, 12

Serão realizadas visitas a empresas, feiras de tecnologia e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico de modo a aproximar os alunos com o futuro ambiente de trabalho. As viagens também servirão para
uma maior integração entre professores, petianos e demais alunos dos cursos de Engenharia

Atividade 11.

Projetos de Ensino de Pesquisa e de Extensão
Coordenador: Coordenadores de Projeto
Periodicidade: Semanal
Objetivos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11

Cada petiano estará inserido em um Projeto de Ensino, um Projeto de Pesquisa, e um Projeto de Extensão, sob
orientação dos respectivos coordenadores de projeto. Os petianos ajudarão na elaboração de novos projetos de
acordo com as demandas para a qualificação do grupo.
Na área de pesquisa, serão priorizados aqueles projetos vinculados ao Programa de Pós Graduação em
Engenharia - PPEng e/ou ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE, com caráter de
inovação tecnológica, e que contam com parcerias de empresas da região de modo a fortalecer a transferência de
tecnologia. Como exemplo, cita-se o projeto Desenvolvimento de Materiais Refratários Empregando Sílica Residual
da Casca de Arroz com financiamento do CNPq, que conta com a parceria das empresas Pileco Nobre e Geradora de
Energia Elétrica de Alegrete.
Espera-se que os trabalhos de Iniciação Científica (IC) auxiliem para a futura realização de Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) e, posteriormente de dissertações de mestrado. Os trabalhos desenvolvimentos pelos
alunos serão incentivados a serem publicados em congressos de IC e em congressos de Engenharia. Pretende-se
desta forma, despertar o interesse científico dos petianos e incentivá-los a ingressarem em programas de mestrado
após a conclusão de seus cursos de graduação. Entende-se que a IC servirá como um atalho para reduzir o tempo
para a conclusão de cursos de mestrado.
Como uma importante ferramenta para a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia, o polo de
tecnologia da Unipampa: PampaTec será um importante agente para o apoio aos PET-CTC. O mesmo foi criado em
2010 com caráter multicampi e com sede no Campus Alegrete para promover atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, por meio da parceria com empresas e entidades. O PampaTec tem os
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seguintes objetivos que foram incorporados ao PET-CTC:
 Estimular a geração e a transferência de conhecimento e tecnologias da UNIPAMPA para as entidades
e empresas integrantes do PampaTec, visando o desenvolvimento e produção de bens, processos e
serviços inovadores;
 Atrair e abrigar atividades de pesquisa, desenvolvimento e produção de bens, processos e serviços
inovadores;
 Incentivar o surgimento de empreendimentos de base tecnológica;
 Promover o desenvolvimento e a competitividade de empresas cujas atividades estejam fundadas no
conhecimento e na inovação tecnológica no Estado do Rio Grande do Sul;
 Apoiar iniciativas que estimulem a visão empreendedora nos ambientes acadêmico e empresarial;
 Proporcionar oportunidades de estágios aos alunos da UNIPAMPA, bem como facilitar sua inserção no
mundo do trabalho;
 Aproximar a comunidade acadêmica da UNIPAMPA das empresas de base tecnológica de alta
qualificação, criando oportunidades para projetos de pesquisa e de desenvolvimento;
 Apoiar parcerias entre a UNIPAMPA e instituições públicas e privadas envolvidas com a pesquisa e a
inovação tecnológica; e
 Qualificar a formação profissional dos egressos das instituições de ensino superior da região por meio
da participação desses nos projetos abrigados no PampaTec.

A seguir são apresentados alguns projetos em vigência que possibilitarão a inserção dos petianos em atividades
de ensino, pesquisa e extensão:

Projeto Institucional Novos Talentos
Financiamento: AUXPE Novos Talentos 1963/2010, DEB-CAPES, Processo 23038.009112/2010-84
O projeto é predominante nas áreas de Ensino e Extensão e tem como objetivo principal aproximar
Universidade e escolas públicas de ensino médio de modo a qualificar professores e estudantes da educação básica.
Este projeto será uma importante ferramenta para combater a Evasão/Retenção na Universidade uma vez que
trabalha na orientação vocacional dos alunos, na qualificação de professores e alunos e procura divulgar as ações
afirmativas da Unipampa. Espera-se assim, que boa parte dos alunos ao ingressarem nos cursos de Engenharia da
Unipampa já estejam integrados a instituição e mais cientes de sua vocação profissional.
Entre as atividades que estão sendo desenvolvidas destacam-se: ciclo de palestras para motivação e orientação
profissional; visitas técnicas aos diversos campi da unipampa; visitas a museus (ex. museu de tecnologia da PUC);
participação em feiras de profissões da Unipampa e em outras instituições de ensino superior (UFSM); oficinas em
laboratórios de ensino; workshops sobre o uso de informática em atividades de ensino-aprendizagem e ciclo de
palestras para alunos e professores sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos e resíduos sólidos na construção civil.
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O projeto engloba 4 subprojetos:
Subprojeto 1: Universidade e Escola Básica, Expandindo Oportunidades: Um novo Elo na Construção de
Saberes

Coordenação: Marco Durlo Tier

Subprojeto 2: Lições de Cidadania na Unipampa

Coordenação: Cleiton Perleberg

Subprojeto 3: Info.edu: Novos Talentos no Pampa

Coordenação: Amanda Meincke Melo

Subprojeto 4: Reciclar é construir

Coordenação: Elizabete Nakanishi Yukiko

Desenvolvimento de Materiais Refratários Empregando Sílica Residual da Casca de Arroz
Financiamento: Edital Universal 14-2011, CNPq, Processo 482225/2011-4, Faixa C
Coordenador: Marco Durlo Tier
Este projeto tem como objetivo principal desenvolver novos processos de fabricação em materiais cerâmicos
refratários utilizando a sílica residual de modo a melhorar propriedades termomecânicas dos materiais refratários e
agregar valor a sílica. Desta forma, a melhoria do processo da geração de energia a partir da casca de arroz
associado com o desenvolvimento de tecnologias que possibilitem a utilização da sílica residual na produção de
materiais refratários, tende a viabilizar o processo de geração de energia a partir da casca de arroz em larga escala
assim como, melhorar as propriedades dos componentes fabricados. Para tanto, os objetivos específicos do projeto
são:
Correlacionar os parâmetros de processo na geração de energia elétrica a partir da casca arroz e a composição e
morfologia da sílica residual;
Produzir sílica a partir da casca de arroz utilizando o processo de calcinação;
Processar unidades cerâmicas refratárias pelo processo de moldagem utilizando sílica como agregado;
Realizar ensaios mecânicos e termomecânicos para avaliar as propriedades das unidades refratárias.

Construção de Máquina de Soldagem FSW e FSSW
Financiamento: FAPERGS, Auxílio Recém Doutor 2012, Coordenador: Tonilson de Souza Rosendo
Uma tecnologia inovadora de soldagem, denominada Friction Stir Welding (soldagem por fricção e mistura
mecânica) foi desenvolvida pelo The Welding Institut (TWI) em 1991, na Inglaterra, tornando-se desde então foco
de pesquisas ao redor do mundo com o objetivo de compreender os fenômenos associados com a união bem como
as características gerais do processo. A grande atratividade desse processo frente aos convencionais é a sua
capacidade de produzir juntas soldadas de topo sem fusão, sendo esse um dos principais limitadores do uso da
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soldagem convencional, principalmente pelo segmento aeronáutico.
O processo revelou um novo horizonte para o uso da soldagem, despertando o interesse inclusive do setor
aeronáutico, que hoje já possui protótipos de aeronaves contendo uniões FSW em fase de testes. Com amplo uso por
indústrias automobilísticas, pode-se dizer que hoje o FSW já uma técnica consagrada de soldagem no estado sólido.
Neste contexto, este trabalho tem por objetivo construir uma máquina de soldagem FSW, de maneira a permitir à
Unipampa desenvolver, ensino, pesquisas e atividades de extensão em soldagem FSW e FSSW (uma variante
simples do FSW para solda ponto).
Espera-se para o final do trabalho, dispor de uma máquina que permita soldagem FSW e FSSW, com cabeçote
intercambiável e com sistemas de controle, que seja capaz de produzir soldas de qualidade e com repetibilidade.

Estudo e Desenvolvimento de Antenas para Telefonia Móvel Celular
Financiamento: Edital Universal 14-2011, CNPq, Coordenador: Marcos Vinício Thomas Heckler
Este projeto visa ao estudo e projeto de redes de antenas de microfita para aplicações em estações rádio base
(ERB) para telefonia móvel celular. Para que a cobertura de sinal dentro de uma célula seja aproximadamente
homogênea, faz-se necessário o projeto de uma antena que apresente um diagrama de irradiação, que deve
apresentar valor máximo de ganho nas direções limites da região de cobertura de uma ERB, diminuindo
gradativamente para valores menores até as vizinhanças da torre de transmissão/recepção. Para atingir tal objetivo,
técnicas de conformação de feixe (do inglês, beam forming), juntamente com métodos rápidos de análise
eletromagnética das antenas deverão ser empregados. Desta forma, pretende-se desenvolver uma ferramenta
computacional que execute a otimização das correntes de excitação da rede de antenas.

Melhoria da Qualidade de Aços Rápidos Através da Otimização de Processos de Tratamentos Térmicos
Financiamento: CAPES: Edital nº 025/2011 Pró- Equipamentos Coordenador: Marco Durlo Tier
O objetivo principal do projeto é promover o desenvolvimento tecnológico da indústria de ferramentas de
usinagem e consolidar a pesquisa na área de Estado Sólido e Tratamentos Térmicos na UNIPAMPA;
Tradicionalmente os tratamentos criogênicos eram realizados mergulhando-se as peças em um tanque de
nitrogênio líquido. Contudo, este procedimento normalmente acarretava um prejuízo a tenacidade das peças tratadas
em virtude do choque térmico. Desta forma, atualmente têm sido realizados os tratamentos em uma câmera com
nitrogênio gasoso de modo que o resfriamento das peças seja realizado lentamente minimizando então, o nível de
tensões residuais do material tratado.
Apesar dos resultados obtidos por diversos pesquisadores serem promissores ainda é necessária a realização de
mais estudos de modo a se definir a varáveis de maior influência, os parâmetros ótimos de processo e uma maior
compressão dos fenômenos envolvidos, sendo esta a proposta do presente trabalho. Além disso, a parceria com
empresa do ramo de tratamentos térmicos vai incentivar a transferência de tecnologia para a indústria metal
mecânica.

20

Desenvolvimento de Músculos Artificiais Através de Polímeros Eletroativos
Financiamento: Propesq - Unipampa

Coordenador: Wang Chong

Estudo de Viabilidade de Nova Geração de Veículo
Financiamento: Propesq - Unipampa

Coordenador: Professor Wang Chong

Modelagem de Microestruturas para Aumento da Tenacidade e Resistência à Fratura de Materiais
Reforçados por Micro-Fibras
Financiamento: CNPq

Coordenador: Professor Wang Chong

Atividade 12. Participação em Eventos
Coordenador: Coordenadores de Projeto
Periodicidade: Semestral
Objetivos Contemplados: 04, 07, 08, 09, 11
Os petianos participarão de eventos de ensino, pesquisa e extensão para o intercâmbio de conhecimentos e de
culturas com alunos de outros cursos e de outras instituições de nível superior e também com outros grupos PET do
país. Os alunos serão incentivados a apresentação oral de trabalhos de modo a desenvolver a habilidade de falar em
público.
Entre os eventos a serem contemplados estão: Encontro Nacional de Grupos PET - ENAPET, Encontros dos
Grupos PET do Sul do País – SULPET, Encontro de Grupos PET da Unipampa: PAMPAPET, Salão Internacional
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unipampa – SIEPE.
Após a participação em congressos de Iniciação científica, os petianos serão incentivados a apresentarem
trabalhos em congressos científicos de Engenharia como: Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia –
COBENGE, Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica – COBEM, Congresso Internacional da Associação
brasileira de Metalurigca e Materias e Mineração, Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais –
CEBECIMAT.
É importante mencionar que a Unipampa apoia regularmente seus alunos para a participação em eventos e,
assim sendo, assume o compromisso de financiar a participação em eventos dos alunos do PET-CTC.
Critérios de Seleção dos Bolsistas
Os bolsitas PET serão selecionados atendendo os seguintes requisitos:
I - estar regularmente matriculado como aluno de graduação;
II - não ser bolsista de qualquer outro programa;
III - apresentar bom rendimento acadêmico de acordo com os parâmetros fixados pelo colegiado máximo de ensino
de graduação da IES;
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IV - ter disponibilidade para dedicar vinte horas semanais às atividades do grupo.

Os critérios específicos de seleção serão elaborados pelos professores proponentes do Grupo em conjunto com o
Núcleo de Desenvolvimento Educacional –NuDE de Alegrete e por um representante do Diretório Central de
Estudantes, tendo a anuência do CLA-PET. Os seguintes critérios serão utilizados como referência:
 Desempenho acadêmico levando em consideração o crescimento de desempenho entre os semestres;
 Terão preferência alunos dos quatro primeiros semestres de seus cursos;
 Terão preferência alunos provenientes de escolas públicas;
 Nível de escolaridade de seus pais;
 Vulnerabilidade social e econômica;

Obs:
a)

Alunos que não forem classificados como bolsistas serão estimulados a participarem do grupo como
voluntários em um número de até seis alunos (metade dos bolsistas). Os mesmos terão prioridade na
eventual substituição de bolsistas.

b) Será selecionado pelo menos um aluno de cada curso de Engenharia que integra o PET-CTC.
c) O edital do processo de seleção de estudantes para composição do grupo PET CTC será divulgado
oficialmente, na Unipampa através da sua acessória de comunicação e da pró-reitoria de Ensino, com
antecedência mínima de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre data, local, horário,
critérios e procedimentos de seleção.

Contribuição da Proposta para a Redução da Evasão e Retenção
A presente proposta apresenta o petiano como um agente ativo no combate a Evasão/Retenção. Dois
importantes fatores já diagnosticados que contribuem para a evasão/retenção são o desempenho acadêmico
deficiente e dificuldades financeiras. Normalmente, a presença de um destes fatores tende a aumentar a retenção
enquanto os dois fatores associados, frequentemente culminam com a evasão do aluno.
A Unipampa possui 100 % de seus alunos ingressando através sistema de seleção unificado (Sisu) e desta
forma, procura privilegiar alunos com condições socioeconômicas desfavoráveis. Contudo, percebe-se que muitos
alunos do ensino médio não têm a completa dimensão de todas as ações afirmativas executadas pela instituição
como: bolsa instalação, auxílio moradia e auxílio alimentação, assim como, bolsas acadêmicas como iniciação
científica, iniciação tecnológica e monitorias.
Assim, uma das estratégias do PET-CTC é a divulgação aos acadêmicos e professores do ensino médio, de
todas as modalidades de bolsas e auxílios disponibilizados na instituição e também, por outras agências de fomento,
como CAPES e CNPq. Os meios de divulgação incluem palestras nas escolas de ensino médio, apresentação de
repostagens na página da internet e no jornal do grupo, e atividades na disciplina de Introdução a Engenharia.
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Entende-se que a integração entre alunos de semestres mais avançados com alunos iniciantes tende a socializar as
melhores estratégias desenvolvidas pelos próprios alunos para superar suas dificuldades socioeconômicas.
Para melhorar o desempenho acadêmico, foram propostas atividades como monitorias de disciplinas no ensino
médio e na graduação, minicursos para alunos ingressantes nas áreas de matemática e física básica, cursos
preparatórios para o Enade e mini-cursos que englobem as disciplinas com os maiores índices de reprovação.
Outra área de atuação do Petiano será no diagnóstico contínuo das principais causas de evasão/retenção atuando
como um interlocutor entre o aluno e o núcleo de desenvolvimento acadêmico – NuDE. Neste sentido, novas ações
serão continuamente propostas Pelo PET-CTC em conjunto com o NuDE, tendo o petiano como um agente ativo do
processo.
O Petiano também será um agente ativo, em conjunto com tutor e orientadores, em elaborar novos projetos de
ensino, pesquisa e extensão de modo a se obter novas bolsas financiadas por agencias externas no sentido de ampliar
as oportunidades para outros alunos.
O Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico – NuDE estará apoiando o PET-CTC no combate a evasão/retenção
através de:
•

Apoio aos tutores na elaboração de atividades de reforço e/ou atualização de conhecimentos enquanto

estratégias pedagógicas para contenção da retenção e evasão;
•

Apoio aos alunos na realizadas mesmas atividades (oficinas, monitorias, entre outros);

•

Identificação das fragilidades dos estudantes dos cursos de graduação em componentes curriculares

específicos;
Acredita-se que a criação de um grupo PET consolidado e coeso, que proporcione a integração, diálogo, troca
de experiências e uma formação diferenciada aos petianos assim como, a socialização dessas experiências para os
demais alunos e os cursos de Engenharia da Unipampa e também para Ensino médio, seja uma importante estratégia
para reduzir a retenção/evasão acadêmica.
Resultados
Despertar o interesse e motivação de alunos do ensino médio para os cursos de Engenharia e demonstrar as
oportunidades profissionais na área.
Apresentar aos alunos do ensino médio, especialmente aos menos favorecidos, uma universidade que, através de
suas ações afirmativas, seja acessível a todos.
Melhorar a concepção do que é ser um profissional qualificado, que deve incluir postura ética, cidadania e
responsabilidade social evitando-se a especialização precoce do egresso.
Aumentar a participação ativa do aluno na sua formação e a retroalimentação em relação ao perfil do Engenheiro.
Formar cidadãos que estejam conscientes em relação ao meio em que vivem no âmbito regional, nacional e
internacional e que possam interagir com o mesmo de maneira construtiva.
Melhorar a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão na Unipampa.
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Reduzir os índices de evasão/retenção e aumentar o número e a qualidade da formação dos egressos dos cursos de
Engenharia.
Ampliar a produção científica e tecnológica dos docentes e alunos da Unipampa.

Impactos e Benefícios Esperados
Através do desenvolvimento do ensino, da cidadania e da ciência e tecnologia pretende-se contribuir para uma
sociedade mais igualitária, que proporcione mais oportunidades aos cidadãos, especialmente os menos favorecidos,
de modo a melhorar as condições de vida da população brasileira.
Compromisso da Instituição com o Desenvolvimento da Proposta
A presente proposta tem o apoio institucional da Unipampa, o que pode ser evidenciado pela disponibilização
de espaço físico no campus Alegrete específico para o Grupo PET-CTC, assim como, infraestrutura de informática,
softwares, material de escritório e apoio logístico que inclui carros de passeio, micro-ônibus de 26 lugares e ônibus
de 42 lugares. Além disso, como já é feito rotineiramente, os petianos terão apoio financeiro da Unipampa para a
participação em eventos tecno-científicos e aqueles relacionados ao programa PET.
Outro aspecto relevante, no sentido de viabilizar as atividades propostas e o cumprimento dos objetivos aqui
elencados, é a existência de diversos projetos de ensino, pesquisa e extensão que estão sendo executados na
Unipampa sob a coordenação dos proponentes com financiamento externo. Uma vez que a concepção da proposta é
integrar os petianos nesses projetos, os mesmos poderão apoiar e potencializar as atividades do PET-CTC.

Diferencial da Proposta
Um aspecto relevante da presente proposta é a concepção de que um profissional qualificado deva possuir não
apenas sólidos conhecimentos técnicos e científicos, mas também sólida formação humanista, ou seja, para se
formar um profissional qualificado é necessário antes, desenvolver o ser humano como um todo nos seus aspectos
físico, emocional e intelectual.
Assim, a criação do grupo PET Ciência, Tecnologia e Cidadania tem por objetivo o desenvolvimento não
apenas de técnicos, mas de cidadãos, que através do domínio da ciência e tecnologia possam contribuir para uma
sociedade mais igualitária e que proporcione mais oportunidades aos menos favorecidos.
Destaca-se ainda, a intenção de integrar o ensino, a pesquisa e a extensão em cada atividade planejada. Além
disso, destaca-se os inúmeros projetos em vigência na Unipampa e órgãos de gestão como NuDE e PampaTec onde
os petianos poderão transitar e receber apoio para a execução de suas atividades.
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ANEXO A- Carta da UNIPAMPA disponibilizando infraestrutura física, computacional, administrativa e de logística
para a adequada execução das atividades propostas.

27
ANEXO B - Carta de Parceria da Empresa Pilecco Nobre
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ANEXO C- Carta de parceria de Secretaria de Educação de Alegrete

