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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 

1.2. Grupo: PET Ciência, Tecnologia e Cidadania 

1.3. Home Page do Grupo: http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petctc/ 

1.4. Data da Criação do Grupo: Fevereiro/2013 

1.5. Nome do(a) Tutor(a) Prof. Dr. Marco Antônio Durlo Tier 

1.6. E-mail do(a)Tutor(a): marcotier@unipampa.edu.br  

1.7. Titulação e área: Doutor em Engenharia 

1.8. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): Fevereiro de 2013 

1.9. Cursos envolvidos: Engenharia de Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Software, 
Engenharia de Telecomunicações. 

 
 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e redação do 
presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do grupo e do tutor quanto ao 
atendimento dos objetivos do Programa: 

 O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e modernização do 
ensino superior no país, contribuindo para a redução da evasão escolar. As atividades do grupo devem ser orientadas 
pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, devem necessariamente contemplar, 
ao menos, todas estas três áreas da formação acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia 
intelectual do estudante;  

 Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico Institucional, recomenda-se que 
as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem como busquem inovações 
metodológicas;  

 Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada às demandas da 
sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe lembrar que o assistencialismo 
não se caracteriza como atividade de Extensão; 

 Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada à reflexão sobre 
prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de conhecimento novo e análise crítica dos 
resultados;  

 Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente registradas nas instâncias 
específicas no âmbito da IES; 

 O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o grupo deve atentar 
para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não excesso de atividades de caráter individual. 
Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla abrangência de temas no contexto de atuação do 
grupo;  

 Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 
graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano sobre os seus colegas estudantes da IES, 
principalmente aqueles do primeiro ano de graduação; 

 Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o estímulo ao espírito crítico, a 
atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior bem como o estímulo da 
formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. 
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3. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 No planejamento geral das atividades considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será realizada. 
B. Quais os mecanismos de avaliação. 
C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, 
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos, 
saberes, reflexões instaladas etc. 

 

Relatar as principais atividades de ensino, pesquisa, extensão e ou gestão acadêmica. Informações 
importantes sobre cada atividade: (a) natureza da atividade (ensino, pesquisa, extensão e/ou gestão 
acadêmica), (b) descrição da atividade, (c) parcerias ou colaboradores externos ao grupo, (d) justificativa, 
(e) público-alvo, (f) resultados. 
 
 
Número da Atividade: 001 – Oficina Preparatória do ENEM 
Natureza: Ensino / Extensão 
Periodicidade: Semanal (Maio – Outubro) 
Descrição da atividade: Em dois dias da semana os petianos ministrarão aulas nas áreas de Matemática e Física, 
para alunos de três escolas públicas estaduais de Ensino Médio, visando a preparação para a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). Também será destinado um período para o ensinamento da utilização de 
softwares para a resolução de problemas utilizando ferramentas computacionais.  
Público-alvo: Alunos do 3º ano do Ensino Médio, das Escolas Estaduais Dr. Lauro Dornelles, Oswaldo Aranha e 
Emílio Zuñeda. 
Justificativa: Buscando aproximar a Universidade e o ensino médio e contribuir para que alunos da região obtenham 
resultados satisfatórios no Enem.  
Metodologia: A oficina será executada presencialmente por um dos petianos envolvidos na atividade, e está dividido 
em dois encontros semanais de 150 minutos cada. O conteúdo é elaborado com conceitos, dicas, exemplos e tarefas 
práticas, para que o estudo seja agradável e para que o aluno possa relacionar o que está estudando com a prática 
do seu dia a dia. O projeto será executado presencialmente dividido em dois módulos: Física e Informática e 
Matemática e Informática. Através da utilização de softwares buscar-se-á a familiarização do aluno com as 
ferramentas computacionais disponíveis, facilitando a resolução de problema propostos. Sempre que possível os 
alunos frequentarão laboratórios da Universidade a fim de ver na prática o conteúdo teórico. 
Resultados Esperados: Contribuir com a melhora no desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio 
através do ensino das áreas específicas da oficina. Fornecer subsídios aos alunos a fim de que estes atinjam 
melhores desempenhos tanto no ENEM, como na escola. Contribuir para que a comunidade escolar perceba que a 
atividade desenvolvida em espaços na própria Universidade constitui-se numa forma de incentivo à ingressarem no 
Ensino Superior. Consolidar a inserção do Campus Alegrete na comunidade em que o projeto está inserido, 
estabelecendo de forma conjunta o ensino e extensão. 
 
 
Número da Atividade: 002 – Clube do Livro  
Natureza: Ensino 
Periodicidade: Mensal (10 meses) 
Descrição da atividade: 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. Para o ano de 2014 
foram definidos alguns títulos como: Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes – Stephen Covey; O poder do 
hábito- Charles Duhigg; A revolução dos bichos - George Orwell; o Monge e o Executivo - Leonard Hoffman;  Liderar 
é influenciar – John Maxwell; A janela de Overton – Glenn Beck; o mundo é que você come – Barbara Kingsolver; 
Não deixe para depois o que você pode fazer agora – Rita Emmett; O universo numa casca de noz - Stephen 
Hawking; Declínio e queda do império romano - Edward Gibbon 
Público-alvo: Petianos e alunos regularmente matriculados em cursos do Campus Alegrete. 
Justificativa: Necessidade de ampliar a áreas de conhecimento dos alunos e sua formação geral 
Metodologia: Os petianos definem alguns títulos para leitura. Os petianos se dividem em grupos em função do título 
escolhido de acordo com sua preferência. 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. 
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Número da Atividade: 003 – Saúde em Foco 
Natureza: Extensão 
Parcerias (quando houver): PET PISC, Campus Uruguaiana; e PET Fisioterapia 
Periodicidade: Bimestral 
Descrição da atividade: A atividade “Saúde em Foco” tem como objetivo promover o bem estar físico e mental 
através da reeducação alimentar, disseminação de informações (psicologia, fisiologia, nutrição, desempenho físico, 
anatomia humana, suplementação, biomecânica) e adequação física para à prática de atividades físicas. A proposta 
é trazer profissionais de diversas áreas da saúde agregando assim conhecimento sobre o complexo universo do 
corpo humano, bem como a realização de atividades semanais (caminhadas e passeio ciclístico, por exemplo) para 
desenvolver ou aprimorar a capacidade física de cada individuo. 
Público-alvo: Petianos e comunidade acadêmica do Campus Alegrete 
 
 
Número da Atividade: 004 – CINEPET 
Natureza: Ensino / Extensão 
Periodicidade: Quinzenal (Maio – Outubro) 
Descrição da atividade: A exibição de filmes está se dando no campus Alegrete da Unipampa, sala 101 em horário 
ou na sala 315 (sala do PET e Extensão) com frequência quinzenal. Os participantes participam da escolha do títulos 
a serem exibidos nas próximas seções. 
Público-alvo: Alunos do campus Alegrete e seus amigos. 
Justificativa: Promover a integração social dos estudantes universitários que, por falta de opção de lazer e poucos 
eventos de cultura na cidade, procuram alguma atração para aproveitar as horas vagas da faculdade. Além deste, 
também é objetivo ampliar os conhecimentos cinematográficos, culturais e sociais, escolhendo filmes com algum 
tema relevante para a sociedade acadêmica e fornecendo assim alguma jazida de novas informações/pensamentos 
associadas com diversão e lazer. 
Metodologia: Os alunos escolhem os títulos a serem exibidos por votação. Durante as exibições é oferecido pipoca e 
suco. 
Resultados Esperados: Ampliação da cultura e dos conhecimentos gerais dos alunos. Integração dos alunos dos 
diversos cursos 
 
 
Número da Atividade: 005 – Café com CTC 
Natureza: Ensino / Extensão 
Periodicidade: Semestral 
Descrição da atividade: Realização de um café da manhã com um palestrante que de maneira informal apresentará 
uma descrição de sua inserção no mercado de trabalho, desafios enfrentados, vitórias e frustrações, além de orientar 
os acadêmicos sobre as principais características dos profissionais bem sucedidos. 
Público-alvo: Alunos do PET e convidados. 
Justificativa: Necessidade dos acadêmicos se prepararem com antecedência para o ingresso no mercado de 
trabalho. 
Metodologia:Bate papo com profissionais de diversas áreas com enfoque no mercado de trabalho e na cidadania. 
Resultados Esperados: Maior motivação dos alunos e um melhor planejamento de suas atividades visando o seu 
ingresso no mercado de trabalho 
 
 
Número da Atividade: 006 – Projeto Quebra Nozes 
Natureza: Pesquisa / Extensão 
Periodicidade: Contínuo 
Descrição da atividade: Este projeto vem realizando pesquisas no setor de fruticultura em especial o cultivo de 
nogueiras, tipo de nozes e custo agregado a produção. A pesquisa tem o intuito de viabilizar o desenvolvimento de 
tecnologias capazes de realizar as etapas subsequentes a colheita do fruto, em especial a quebra e separação da 
noz, de forma totalmente automatizada. O estudo vem se mostrando viável, devido a grande produtividade do estado 
e a falta de tecnologia capaz de suprir tal demanda. O próximo passo é implementar as ideias para a construção do 
protótipo e realizar destes para se determinar o grau de eficiência do equipamento viabilizando a fabricação. 
Público-alvo: Alunos do PET. Cultivadores de nogueira e indústria de beneficiamento 
Justificativa: Formação técnica dos acadêmicos. Visto que o Rio Grande do Sul tem um grande parque nogueiral 
devido ao clima ser favorável ao cultivo, torna-se viável a busca por tecnologias aplicadas ao setor, de tal forma a 
beneficiar os agricultores agregando valor ao produto final e aumentando a rendas das famílias diretamente ligadas 
ao cultivo 
Metodologia: Envolvimento de alunos e professores dos diversos cursos do campus alegrete. Integração dos 
diversos conhecimentos dos cursos. Fundamentação para a execução de TCC. 
Resultados Esperados: Melhor formação técnica dos acadêmicos; desenvolvimento das habilidades de pesquisa e 
inovação tecnológica 
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4. ATIVIDADES DE NATUREZA COLETIVA e INTERDISCIPLINAR – Trabalhos realizados em equipe e de forma 

interdisciplinar, com ampla abrangência de temas no contexto de atuação do grupo 
   

O objetivo de desenvolver habilidades de comunicação e expressão em língua estrangeira (Inglês e espanhol) o PET 
CTC desenvolve semanalmente o “Clube de Línguas”. A atividade funciona praticamente como um curso tradicional 
de línguas. Os encontros ocorrem semanalmente, em um período de duas horas, que conta com atividades de 
leitura, fala e escrita em duas turmas: Inglês básico e inglês intermediário. 

 
 

5. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO e INTEGRADOR – até mil palavras (atividades integradas com demais 
estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros) 
   

Como uma das propostas do PET CTC é desenvolver atividades que proporcionam o bem estar e satisfação, além 
da busca da integração do grupo com a sociedade, o Grupo desenvolverá atividades sociais, como por exemplo: 
visitação aos lares de idosos e orfanatos, do município de Alegrete – RS. Com a ideia de realizar a atividade 
bimestralmente, o Grupo planejará as visitas aos Lares de Idosos do município buscando observar o ambiente, os 
problemas com que os usuários deparam no cotidiano, levando até eles um dia diferente, com conversas, músicas, 
alimentos arrecadados para que possam se sentir acolhidos e felizes. Na visita ao Orfanato do município de 
Alegrete, o Grupo buscará conhecer a realidade que muitas crianças enfrentam, e proporcionar-lhes alegria e 
divertimento com atividades de histórias, conversas, músicas, entre outras. 
Os Petianos também participarão na organização de eventos internos do Campus, tais como: Semana Acadêmica e 
Calourada (gincana de recepção aos novos alunos). Dessa forma, estarão contribuindo na divulgação do Grupo no 
âmbito interno da Instituição, bem como desenvolver o espírito de grupo ao executarem uma atividade 
conjuntamente com os demais alunos do Campus Alegre. 

 
 
6. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à participação/contribuição 
do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, 
acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros) 
   

O processo de tutoria proposto no PET-CTC procura minimizar o pensamento ocidental sobre educação onde 
um professor desenvolve uma atividade com seus alunos em um ambiente predefinido visando “transmitir” um dado 
conhecimento específico. A proposta aqui apresentada está fundamentada em um conceito bem mais amplo de 
educação que nos introduz a etimologia da palavra pupilo e nos transfere alguns séculos na história, até a Grécia 
Antiga. 

Pupilo é um termo derivado do latim "pupillu" cujo significado é "criança orfã". É um termo utilizado para fazer 
referência a uma criança ou adolescente órfã que se encontra sob os cuidados de um tutor. A palavra pupilo também 
se refere a um estudante, aluno ou aquele que aprende através dos ensinamentos e exemplo de um tutor ou mestre. 

A Etimologia destas palavras nos traz a mente um novo conceito de educação, que parece ter sido apropriada 
pelo programa PET: A educação através da convivência e do exemplo. Era assim que na Grécia Antiga os pupilos 
eram ensinados: convivendo diariamente com seu mestre. 

Assim, o processo de Tutoria idealizado no PET-CTC está fundamento, não apenas na orientação e realização 
de algumas atividades específicas, mas de forma bem mais ampla, através do convívio contínuo entre pupilo e 
Mestres. Nessa concepção, o Tutor terá o desafio de criar um ambiente agradável e de respeito mútuo, onde o 
aprendizado em diferentes áreas seja incentivado através da visão de que aprender traz satisfação ao ser humano. 
Desta forma, pretende-se que o tutor atue com o intuito de proporcionar aos bolsistas uma vivência do ambiente 
acadêmico em maior intensidade, comprometimento e satisfação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do 
Petiano sobre seus colegas na Unipampa. 

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. 

Assim o PET-CTC tem um compromisso epistemológico, pedagógico, ético e social. Tal abordagem vem ao 
encontro dos elementos norteadores do PET que menciona: “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”. 

Fundamento nesta perspectiva, a seguir estão apresentados os objetivos Geral e Específico do PET-CTC que 
são os norteadores para as atividades propostas para o ano de 2013. 
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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 

 Objetivo 01: Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, a compreensão de características 
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 
alternativos 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. 

 

 
 
7.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  
 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

001    X X X X X X X   

002 X X  X X  X  X  X X 

003   X  X  X  X  X  

004  X X  X X  X  X X X 

005   X   X    X   

006  X X  X X X X  X X X 

 


