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CONTEXTUALIZAÇÃO

Hoje  o  conhecimento  científico  é  fundamental  para  o  desenvolvimento
econômico  e  social  dos  países.  E  esse  conhecimento  não  é  produzido  por  pessoas
geniais que já nasceram predestinados, com uma espécie de dom especial, mas sim  por
pessoas  que  estudam,  batalham,  trabalham  e  enfrentam  muitos  obstáculos  e  assim
realizam sonhos.

O processo de formação do cientista não é nada fácil, depende muito de seus
colegas e do seu orientador que desempenha o papel de transmitir conhecimentos e de
socializar  seus  orientandos  no  universo  de  pesquisa.  No  campo  das  ciências  a
comunicação   acontece  por  meio  da  participação   em  congressos  científicos  e  de
publicação do resultado de suas pesquisas em revistas de cunho científico. 

Jair Putzke é um grande pesquisador renomado, o gosto pela Botânica, área na qual tem
doutorado pela UFRGS, levou-o a escrever o livro Cogumelos no Sul do Brasil, que é o
primeiro guia sobre a comestibilidade de cogumelos do país. Além da Botânica, Jair
também se  dedicou  durante  toda  a  sua  trajetória  acadêmica  a  pesquisas  na  área  da
aeronáutica.   Ele também participa das pesquisas na Antártica há 25 anos e inclusive
estava presente no continente quando uma das estações de pesquisa pegou fogo.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Ouvir atentamente;
 Compreender a importância do trabalho dos pesquisadores;
 Conhecer o dia-a-dia de um pesquisador na Antártica.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Reflexão sobre realização dos sonhos profissionais;
 Entendimento sobre o ser pesquisador;
 Esclarecimento de como funcionam as pesquisas na Antártica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aula expositiva com apresentação de slides e discussão sobre diversos temas dentro do
ramo da pesquisa e da ciência

. 
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http://www.editoracasadasletras.com/cogumelos-no-sul-do-brasil.html


No dia  27 de abril  de  2017,  na Escola  Estadual  XV de Novembro realizou-se uma
palestra com o 1º ano, turmas A,B e C, do turno da tarde, sobre o a importância da pesquisa na
vida escolar e o ser pesquisador. A palestra foi  ministrada pelo Profº Dr. Jair Putzke

A palestra teve como intuito orientá-los sobre o quão importante é começar pesquisas
ainda  na  escola.  O   Profº  Dr.  contou  um pouco  sobre  sua  trajetória  e  principalmente  seus
projetos de pesquisa na Antártica. 

Figura 1 : Profº Dr. Jair  abordando os temas citados.



Figura 2: Bolsista entregando um mimo em agradecimento e em nome do PIBID XV 



Figura 3: Bolsistas e supervisora do PIBID da Escola XV e bolsista Gabriele Glasenapp
da Escola Carlota com o Prof. Dr. Jair Putzke.
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