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Apresentação  
 

O XX Encontro regional dos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da Região 

Sudeste ocorreu de forma remota, contando com organizadores da Universidade Federal de 

Uberlândia, campi Pontal e Santa Mônica, nos dias 10, 11, 12, 17, 24 e 25 de outubro de 2020. 

Com o tema “Universidade e Sociedade: trilhando caminhos pela educação”, o evento 

oportunizou, sob a coordenação geral da Tutora do PET Biologia do Pontal – Pra. Carla Patrícia 

Wolkers – espaços para debate sobre a atual conjuntura da educação em nosso país, bem como 

a importância do Programa de Educação Tutorial como transformador dessa realidade.  

O evento, pensado e concedido baseando-se na tríade que embasa a formação superior, 

qual seja, Ensino, Pesquisa e Extensão, possibilitou oportunidades únicas de intercâmbio entre 

Universidade e Sociedade, viabilizando momentos de troca de experiências e informação em 

prol de uma educação democrática, diversa e inclusiva.  

Este documento reúne os trabalhos submetidos ao XX Sudeste PET UFU 2020 por 

grupos provenientes de todos os estados da Região Sudeste. O evento contou com um total de 

99 resumos expandidos, apresentados na modalidade comunicação, sendo a qualidade dos 

trabalhos certificada por avaliadores doutores da Universidade Federal de Uberlândia. Os 

trabalhos foram divididos em eixos de submissão, conforme apresentados na sequência.  

 

Agradecemos sua participação e desejamos a todos excelente leitura. 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

Prof. José Magalhães – Tutor PET Letras/UFU 

Graziela Bassi Pinheiro – PET Letras/UFU 

Maria Fernanda Melon Bonfim – PET Letras/UFU 

 

COORDENAÇÃO GERAL 
Prof. Carla Patrícia Bejo Wolkers – Tutora PET Biologia/Pontal 
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25 de outubro de 2020  

Uberlândia – MG  

Comissão Organizadora – XX Sudeste PET 

 Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

 EIXOS TEMÁTICOS DE SUBMISSÃO 

 

1. Ciências Agrárias: Este eixo temático tem como objetivo contemplar ações 

desenvolvidas nas áreas das Ciências Agrárias. Enquadram-se atividades relacionadas 

às áreas de: Agronomia; Agronegócio; e correlatas.  

Total de Resumos: 01 

2. Ciências Biológicas: Este eixo temático tem como objetivo contemplar ações 

desenvolvidas nas áreas das Ciências Biológicas. Enquadram-se atividades relacionadas 

às áreas de: Gestão Ambiental; Medicina Veterinária; Zootecnia; e correlatas.  

Total de Resumos: 04 

3. Ciências da Saúde: Este eixo temático contempla as ações de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidas na área de ciências da saúde. Enquadram-se neste eixo temático 

as atividades relacionadas às áreas: Educação Física; Enfermagem; Farmácia; 

Fisioterapia; Fonoaudiologia; Nutrição; Medicina; Odontologia; Terapia Ocupacional; 

e correlatas.  

Total de Resumos: 22 

4. Ciências Exatas e da Terra: Este eixo temático contempla os trabalhos desenvolvidos na 

área das Ciências Exatas. Abrange ações realizadas nas áreas de: Estatística; Física; 

Matemática; Química; e correlatas.  

Total de Resumos: 17 

5. Ciências Humanas: O presente eixo temático contempla ações realizadas nas áreas das 

Ciências Humanas. Adequam-se atividades desenvolvidas nas áreas de: Filosofia; 

Educação Especial; Geografia; História; Pedagogia; e correlatas. 

Total de Resumos: 09 

6. Ciências Sociais Aplicadas: O presente eixo temático contempla ações realizadas nas 

áreas das Ciências Sociais Aplicadas. Adequam-se atividades desenvolvidas nas áreas 
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de: Economia; Psicologia; Relações Internacionais; Administração; Arquitetura e 

Urbanismo; Arquivologia; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; 

Comunicação Social; Direito; Tecnologia em Gestão de Turismo; Serviço Social; 

Relações Públicas; e correlatas.  

Total de Resumos: 16 

7. Engenharias: Este eixo temático tem como objetivo contemplar ações desenvolvidas nas 

áreas das Engenharias. Enquadram-se atividades relacionadas às áreas de: Engenharia 

Civil; Engenharia Têxtil; Engenharia Química; Engenharia de Alimentos; Engenharia 

Ambiental; Engenharia Industrial Madeireira; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Florestal; Engenharia Industrial Elétrica; Engenharia Hídrica; Sistemas de Informação; 

Engenharia de Alimentos; Engenharia Mecânica; Engenharia de Materiais; e correlatas. 

Total de Resumos: 07 

8. Linguística, Letras e Artes: Este eixo temático contempla ações de ensino, pesquisa e 

extensão desenvolvidas na área de Artes e Letras. Enquadram-se neste eixo as atividades 

das áreas: Artes Cênicas; Artes Visuais; Teatro; Música; Dança; Letras 

Português/Literaturas; Letras Inglês; Letras Espanhol; e correlatas.  

Total de Resumos: 01 

9. Multidisciplinar: Informática; Economia; Ciências da Computação; Tecnologia em 

Alimentos; Tecnologia de design de produto; e correlatas. 

Total de Resumos: 22 
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Resumos expandidos  

 

 

 

Ciências Agrárias 
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Campus de Botucatu, Botucatu, São Paulo. 

 

RESUMO 

 

Desde 1987 acontece a Semana de Estudos Agropecuários e Florestais de Botucatu 

(SEAB) onde organizada por discentes e docentes, são disponibilizados cursos para os alunos 

da graduação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Campus Botucatu. 

A organização da SEAB depende de comissões que são responsáveis pelas questões internas da 

SEAB e os cursos que serão oferecidos. O tema dos cursos se baseia nas áreas em ascensão do 

mercado ou em temáticas que faltam na grade curricular de ensino. Como um grupo ativo dentro 

da universidade, o Grupo PET – Engenharia Florestal vem participando da SEAB desde 2017, 

promovendo o acontecimento desses cursos relacionados a área de agrárias, sugeridos por meio 

de questionários que são passados para as turmas de Engenharia Florestal. Em 2017 o grupo 

ganhou prêmio de Melhor Curso pelo “Curso de Dendrologia Aplicada”, em 2018 ganhou o 

segundo lugar pelo curso de “Produtos Florestais Não-Madeireiros: Usos Múltiplos da 

Biodiversidade” e em 2019 o curso de “Certificação Florestal” ganhou o prêmio de Curso com 

Menor Custo. Vendo a crescente valorização dos cursos promovidos pelo Grupo PET – 

Engenharia Florestal e como objetivo deste trabalho, o grupo decidiu fazer um questionário 

avaliativo com os participantes do curso de Certificação Florestal que foi bem avaliado. 

 

Palavras-chave: SEAB, formação acadêmica; aprimoramento pessoal e profissional.  
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Introdução 

A Semana de Estudos Florestais e Agropecuários de Botucatu (SEAB) é organizada por 

discentes e docentes para os alunos da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

do Campus de Botucatu desde 1987. Durante esses 33 anos, os alunos têm se divido em 

comissões para a organização da SEAB, o que envolve a busca de patrocinadores, parcerias, 

uma equipe financeira para controle das inscrições e dos gastos, uma equipe de marketing e 

etc.; e uma comissão de alunos que organiza os cursos que são oferecidos na SEAB para os 

cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Bioprocessos e 

Biotecnologia, Zootecnia e Medicina Veterinária.  

O Grupo PET – Engenharia Florestal, tendo em seus princípios e filosofia, uma 

participação ativa na faculdade e desenvolvimento do senso crítico, atua da SEAB como 

organizador de cursos desde 2017. A ação do grupo começa com a discussão em reunião e 

colegas da Engenharia Florestal sobre quais as necessidades de aprimoramento que um curso 

que não está dentro do currículo da faculdade poderia oferecer para a formação ou 

complementá-la. Após essa discussão, são designados petianos responsáveis pela formação do 

curso, e esses são responsáveis por procurar, com a ajuda do grupo, possíveis palestrantes acerca 

do tema. Muitas das vezes foi possível estreitar os laços entre os graduandos e os ex-alunos, até 

mesmo petianos egressos, que agora trabalham com o conteúdo escolhido e servem de 

referência como palestrantes, validando muito mais a discussão. Os petianos responsáveis pela 

organização do curso têm obrigação de participar das reuniões com a comissão geral da SEAB 

e repassar as demandas e informes para o resto do Grupo PET nos encontros semanais. Dentro 

deste eixo, o Grupo PET – Engenharia Florestal já forneceu os seguintes cursos: Dendrologia 

Florestal Aplicada (2017), Produtos Florestais Não-Madeireiros: Usos Múltiplos da 

Biodiversidade (2018) e Certificação Florestal (2019). 

 

Metodologia 

 

Segundo o Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial: 

 

As atividades extracurriculares que compõem o Programa têm como 

objetivo garantir aos alunos do curso oportunidades de vivenciar 

experiências não presentes em estruturas curriculares convencionais, 

visando a sua formação global e favorecendo a formação acadêmica, 

tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 

desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. 

(BRASIL, 2006, p. 4) 

 



22 

A partir desse princípio o Grupo PET – Engenharia Florestal faz constantes 

levantamentos com a graduação a respeito das necessidades na formação do Engenheiro 

Florestal e as lacunas na grade curricular da universidade, para poder escolher um tema e 

organizar cursos que são oferecidos tanto para o grupo quanto para as demais turmas de 

Engenharia Florestal de modo a compartilhar o conhecimento. 

 

A SEAB ocorre no mês de outubro. As aulas são suspensas e são oferecidos cerca de 10 

cursos voltados para Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia, Zootecnia e Medicina Veterinária. São feitas duas comissões 

para organização do evento: uma para tratar de questões internas da SEAB e outra, dos cursos. 

Na primeira, alunos fazem o levantamento financeiro para saber qual é o mínimo possível que 

se pode cobrar para bancar os custos do evento como coffee-break, hospedagem e transporte de 

palestrante, presenças e certificados, parcerias e patrocinadores, além de reuniões com a 

diretoria e docentes responsáveis para assegurar o acontecimento da SEAB e levantamento do 

número de inscritos. Na segunda comissão, outro grupo se dispõe para elaboração e 

desenvolvimento dos cursos que aconteceram na SEAB, como elaborar a estrutura e o 

cronograma, pesquisar por palestrantes e também, se houver interesse, organizar viagens de 

campo. Normalmente são alunos que também sentem a necessidade de aprofundar em algum 

tema pouco ou não abordado durante a graduação, mas tem grande importância para a carreira 

e o mercado de trabalho, sendo estes sobre alguma especialidade ou sobre um tema geral como 

empreendedorismo, marketing, gestão de pessoas e autoconhecimento. É importante ressaltar 

que a SEAB por si só demonstra à vontade e iniciativa dos alunos de aprimorar seus 

conhecimentos com uma formação de nível excelente e construção de senso crítico. 

 

O curso de “Certificação Florestal” realizado em 2019, partiu de conversa com ex-

alunos e com alunos de Engenharia Florestal de outras universidades do Brasil. Em 1993 foi 

criado o Forest Stewardship Council (FSC) que em português significa “Conselho de Manejo 

Florestal”, e é uma forma de controle das práticas produtivas florestais, por meio da valorização, 

no mercado, dos produtos originados de manejo responsável das florestas (FSC BRASIL, 

2020).  A partir daí, cresceu uma nova linha de trabalho para o Engenheiro Florestal e outros 

profissionais das áreas de biológicas e agrárias: a auditoria. A auditoria consiste numa 

capacitação que é feita pelo próprio FSC e outras empresas de certificação, para que o 

profissional faça avaliação das cadeias produtivas sustentáveis durante o processo de produção 

de produtos florestais ou florestais não madeireiros, desde cooperativas que trabalham com a 
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floresta até grandes empresas. Atualmente existem poucas universidades que possuem o curso 

na grade curricular para certificação florestal e auditoria, e mesmo assim, o ideal é que os 

profissionais façam o curso pela própria certificadora como a FSC. Vendo a potencialidade no 

mercado e a falta da abordagem para os alunos da UNESP, o Grupo PET – Engenharia Florestal 

entrou em contato com ex-alunos e empresas indicadas que fazem auditoria para diferentes 

certificadoras para elaboração do curso.  

 

No primeiro dia do curso, foi ministrada uma palestra de introdução e sistemas de 

certificação florestal com um ex-aluno que trabalha há mais de 10 anos como auditor de 

empresas florestais pelo Brasil. Ele explicou um pouco do histórico da certificação e como ela 

surgiu no Brasil, falou das diferentes certificações, quais os objetivos das certificações e 

compartilhou sua experiência como auditor. Ele também ministrou palestras sobre como fazer 

uma auditoria, e novos temas que podem influenciar a certificação florestal no futuro. No 

segundo dia foi abordado sobre Certificação de Florestas Plantadas, por uma representante da 

IMAFLORA, uma certificadora de empresas e cooperativas que tem sede em Piracicaba. 

Também foram convidadas as empresas IBD Certificações com a também ex-aluna da FCA que 

falou sobre Certificação de Produtos Orgânicos; O escritório de certificação de São Paulo, o 

Bureau Veritas que contou um pouco da sua experiência de como é trabalhar dentro de um 

escritório de certificação; e a Sysflor, principal certificadora do Brasil, que falou sobre 

Auditoria Florestal Independente. 

 

 

Resultado e discussão 

 

Em 2019, o Grupo decidiu iniciar a aplicação de um questionário avaliativo sobre a 

eficiência e qualidade do curso de Certificação Florestal, como feedback pelo seu trabalho. Ao 

todo foram 23 participantes, as questões e respostas seguem abaixo: 

 

3) Você recomendaria o curso para algum amigo da 

graduação? 
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2) Você acha que o Curso de 

Certificação Florestal adicionou 

algo na sua formação 

acadêmica/profissional? 

 

 

3) Você recomendaria o curso para 

algum amigo da 

graduação? 

 

4) Os profissionais envolvidos 

mostraram-se capacitados 

para ministrar o curso? 

 

 

5) Qual nota você atribuiria ao 

Curso de Certificação Florestal 

promovido pelo Grupo PET na SEAB 

2019? 

 

 

Alguns dos comentários anexados no 

questionário foram: “Os palestrantes 

são muito bem capacitados, mas 

poderiam ter dado alguns exercícios 

ou simulações para fixar o conteúdo 

já que é muita coisa” – Participante 1; 

“O conteúdo abordado é muito 

teórico e difícil de se entender” – Participante 2; “O curso foi muito bom, continuem oferecendo 

cursos!” – Participante 3. 
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A falta de práticas no curso foi discutida com os palestrantes durante a elaboração do 

cronograma, onde os mesmos apontaram a complexidade do assunto abordado, a dificuldade 

de fazer exercícios práticos já que o assunto é realmente bem denso e necessita de mais horas 

de teoria para ter uma prática efetiva. A comissão também tentou encontrar alguma propriedade 

que tivesse passado pelo processo de certificação, mas não achou, e as empresas não permitem 

a divulgação de informações de seus clientes. Acreditamos que seja por isso que há muitas 

respostas “parcialmente”. Ainda assim, a maioria dos participantes apontou com positividade a 

qualidade do curso promovido pelo Grupo PET – Engenharia Florestal, assim como mostram 

os gráficos. 

 

 

 

Conclusões  

 

É válido pontuar que quando o grupo começou a participar da SEAB em 2017 com o 

curso de “Dendrologia Aplicada” haviam mais 4 cursos possíveis que abrangiam a área da 

Engenharia Florestal. Em 2018 com o curso de “Produtos Florestais Não Madeireiros: Usos 

Múltiplos da Biodiversidade” haviam 4 no total, e em 2019 houve apenas o curso de 

“Certificação Florestal” oferecido pelo grupo. Isso mostra a importância da participação do 

Grupo PET – Engenharia Florestal na SEAB, na elaboração de cursos e aprimoramento dos 

discentes de engenharia florestal. E a partir de uma análise visual dos gráficos apresentados 

referente aos questionários, a maioridade de respostas positivas, permite entender que o 

envolvimento do grupo na SEAB é efetivo tanto para o relacionamento entre pós-graduação e 

graduação, o alinhamento com os ideais do Programa de Educação Tutorial (PET), e a 

participação ativa na elaboração de cursos e o compartilhamento de informações e 

conhecimentos sobre a área de Engenharia Florestal na Faculdade de Ciências Agronômicas de 

Botucatu. 
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RESUMO  

 

O grupo PET Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia comumente 

realiza no mês de outubro campanhas relacionadas ao Outubro Rosa, com o intuito de 

conscientizar a população à respeito do câncer de mama que pode acometer pequenos animais. 

Na edição do projeto em 2018, entretanto, objetivou-se realizar um projeto mais abrangente, 

que discutisse não apenas o câncer de mama em pequenos animais; mas, também, outros 

assuntos de extrema importância em saúde. Realizou-se então o “Dia D da Saúde: porque a sua 

saúde importa e a do seu animal também”. Diante disso, o PET Medicina Veterinária não só 

discutiu sobre vacinação, obesidade e câncer de mama em pequenos animais, como também 

orientou, de forma divertida e dinâmica, sobre posse responsável e zoonoses. A ênfase foi em 

saúde pública, informando sobre as principais patologias, suas formas de transmissão, 

instruindo sobre a prevenção para evitar a disseminação dessas doenças, utilizando assim o 

conceito de Saúde Única, que tem como pilares a saúde humana, animal e do ambiente. O 

evento ocorreu na cidade de Uberlândia – MG, na Praça Ismene Mendes, no dia 20 de outubro 

de 2018. O projeto também contou com a participação do PET Educação Física e PET 

Medicina, além da colaboração de muitos discentes do curso de Medicina Veterinária que foram 

convidados a participar da atividade. O PET Educação Física promoveu atividades voltadas ao 

cuidado da saúde, fizeram o teste de IMC (índice de massa corporal), RCQ (relação cintura-
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quadril) e flexibilidade; já o PET Medicina aferiu a pressão dos cidadãos, fez testes de glicemia 

e deu orientação sobre a prevenção de hipertensão. Com isso foi possível agregar 

conhecimentos de grande importância para a população de Uberlândia – MG, além de estreitar 

os laços entre os petianos e alunos da graduação da Medicina Veterinária, Educação Física e 

Medicina. 

Palavras-chave: Saúde Única; Zoonoses; Posse Responsável; Extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescente aumento da população de animais de companhia no município de 

Uberlândia -MG exige de médicos veterinários uma maior atenção para preservação do bem-

estar destes animais, na diminuição no número de abandonos e na conscientização dos tutores 

quanto a disseminação de doenças e prevenção contra as mesmas. O PET Medicina Veterinária 

acredita que as instituições de ensino superior são um vínculo importante para a produção e 

divulgação desses conhecimentos. Por causa disto foi criado o projeto de extensão Dia da D: 

Porque a Sua Saúde Importa e a do seu Animal Também, como meio de informar a população 

do município sobre a castração e posse responsável, além de outros assuntos importantes sobre 

a saúde pública. 

Em cadelas e gatas as neoplasias mamárias são de grande importância, pois são recorrentes na 

rotina clínica veterinária e podem também servir como modelo para investigação de neoplasias 

mamárias das mulheres (MARTINS; FERREIRA, 2003). (MARTINS; FERREIRA, 2003). A 

ovário-histerectomia (OSH) é uma importante ferramenta de prevenção contra essa patologia 

(FONSECA; DALECK, 2000), com base nessas informações, os alunos de medicina veterinária 

conscientizaram grande parte dos tutores do município. Além de prevenir doenças relacionadas 

com o trato reprodutor, a OSH tem também como objetivo reduzir a superpopulação animal e 

controlar a transmissão de zoonoses (FORINI, 2010). Por isso, parte das atividades do projeto 

foram incentivos para a participação em projetos de castração. 

O PET Medicina Veterinária também acredita que parte do papel do médico veterinário é 

orientar a população sobre a prevenção contra zoonoses, visto que aproximadamente 75% das 

doenças infecciosas emergentes em humanos no mundo tem origem animal e que mais da 

metade das infecções humanas são zoonoses (WHO, 2018). Portanto, grande parte do conteúdo 

do projeto abordava a saúde pública, as maneiras de transmissão de zoonoses e o papel do 

médico veterinário nessas ações. As zoonoses são um contexto que se enquadram na aplicação 

do termo "Saúde Única" que, segundo o CFMV (2018), simboliza uma visão integrada da saúde 
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e é formada por três áreas indissociáveis: humana, animal e ambiental. Por causa disso 

trabalhamos em conjunto com o PET Medicina e o PET Educação Física. 

Em suma, trabalhamos na conscientização da população do município de Uberlândia 

sobre patologias, posse responsável e castração dos animais de companhia, além de assuntos de 

saúde pública, que são capazes de prevenir disseminação de zoonoses. Aliado a isso, o PET 

Medicina e o PET Educação Física, atenderam a população Uberlandense abordando conceitos 

da saúde humana, obesidade e a importância da realização de exercícios físicos, empregando 

em conjunto a “Saúde Única”. 

 

METODOLOGIA 

O projeto contou com a ajuda de Grupos PETs aliados, o PET Medicina e o PET 

Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, que se organizaram individualmente 

para trazer no dia da realização do projeto, atividades que tivessem relação direta com a saúde 

da população da cidade de Uberlândia. Os três grupos trabalharam de forma conjunta na 

divulgação do Dia D nas redes sociais, comunidade acadêmica e convívio social de cada grupo. 

O PET Medicina Veterinária envolveu em suas atividades alguns voluntários, discentes do 

curso de Medicina Veterinária da UFU, além dos membros do próprio grupo PET. Previamente 

à execução do projeto, realizou-se quatro reuniões com os membros do grupo PET, os demais 

participantes e professores para planejar a metodologia, decidir quais atividades seriam 

expostas no dia em questão e realizar um treinamento técnico. A princípio, dividiu-se os 

participantes do projeto em dois grandes grupos: Pequenos Animais e Saúde Pública. O grupo 

responsável por abordar assuntos relacionados aos animais de companhia estruturou-se de 

forma a desenvolver atividades que pudessem transmitir, de modo didático e lúdico, assuntos 

pertinentes ao câncer de mama em cadelas e cuidados básicos de pequenos animais, incluindo 

o conceito de posse responsável. Já o grupo de Saúde Pública trabalhou da mesma forma, 

objetivando transmitir a população Uberlandense conceitos e curiosidades importantes 

envolvendo as Zoonoses de maior importância na saúde pública, incluindo as Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA). 

O projeto foi realizado na Praça Ismene Mendes, na região central de Uberlândia-MG, 

em um sábado do mês de outubro de 2018, com a duração de 6 horas. No dia em questão, 

montou-se tendas para que os três grupos pudessem expor suas atividades à população 

circulante. O grupo PET Medicina Veterinária, com a utilização de variados recursos gráficos, 

trabalhou com algumas frentes de ação para abordar e atrair a população, tais como: jogo de 
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mitos e verdades sobre saúde dos animais; jogo de mitos e verdades sobre Doenças 

Transmitidas por Alimentos; jogo de ligar pontos sobre zoonoses de importância para saúde 

pública; dominó sobre zoonoses; jogo da memória sobre saúde dos animais de companhia e um 

protótipo construído com balões e areia para simular animais com nódulos nas mamas. Em cada 

atividade, discentes do curso de Medicina Veterinária da UFU, incluindo todos os membros do 

Grupo PET Medicina Veterinária, estavam responsáveis por explicar à população a importância 

das informações transmitidas e sanar eventuais dúvidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a preparação do evento foi notado o grande interesse dos graduandos de 

Medicina Veterinária em participar do projeto, e a dedicação de cada estudante em suas 

respectivas atividades. Tais fatos corroboram com as concepções filosóficas do PET e seus 

objetivos de desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, compreender características 

individuais, refletir acerca da responsabilidade coletiva e do compromisso social, e a 

compreensão completa do que acontece consigo mesmo e no mundo. 

Foi percebido também que a preparação de atividades para diferentes faixas etárias em um 

projeto de extensão possui resultados extremamente positivos, já que esta divisão possibilita o 

emprego de exercícios mais adequadas a cada idade, proporcionando maior aprendizado a todos 

os indivíduos e mantendo este processo divertido e dinâmico. 

O projeto evidenciou que a comunidade carece de informações precisas e confiáveis. 

Tal fato ressaltou o importante papel da universidade neste contexto como geradora e provedora 

de conhecimento, além da relevância de projetos de extensão como meio de transmissão de 

conhecimento entre universidade e sociedade. Portanto, ao final do projeto consideramos que 

os objetivos propostos foram cumpridos integralmente. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do projeto Dia D da Saúde: porque a sua saúde importa e a do seu animal 

também, o grupo PET Medicina Veterinária foi capaz de informar e conscientizar a população 

de Uberlândia quanto às patologias mamárias de cadelas, posse responsável e zoonoses, 

promovendo a saúde como um todo.  Além disso a atividade de extensão ajudou a aproximar o 

grupo PET da comunidade acadêmica e da população externa à universidade. Dessa forma 

podemos dizer que o objetivo da atividade foi cumprido, e todos os organizadores e envolvidos 
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ficaram muito satisfeitos com o resultado, o que levou o grupo a organizar novos projetos como 

esse para os próximos anos. 
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RESUMO   

 O presente trabalho tem o objetivo de descrever a ação extensionista “Passarinhando” 

desenvolvida pelo Grupo PET Biologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no 

Parque do Sabiá da cidade de Uberlândia (MG), durante o evento InterAção com PET’s. 

Durante a ação, foram entregues folhetos informativos aos visitantes do parque, além da 

exposição de um estande com exemplares de aves, ovos e ninhos e binóculos para a atividade 

de observação desses animais. Esta atividade foi essencial para a produção e democratização 

de conhecimento junto a sociedade e muito enriquecedora pelo envolvimento de pessoas de 

diferentes faixas etárias. Assim, destaca-se a troca de experiências durante a realização da 

atividade “Passarinhando”, o compartilhamento de conhecimentos e consequente aprendizagem 

e enriquecimento entre todos os envolvidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Birdwatching, Educação Ambiental, Extensão, Ornitologia, PET. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A Extensão Universitária, prevista pela Constituição de 1988, segue o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e se constitui como um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre 

Universidade e outros setores da sociedade em que se insere. Esse tipo de ação cria um fluxo 

bilateral, que assegura à comunidade acadêmica a oportunidade de elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico e, de retorno à sociedade, esse fluxo estabelece a troca de saberes 
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sistematizados, acadêmico e popular e a democratização do conhecimento acadêmico 

(POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2012). 

Em concordância com a Política Nacional de Extensão Universitária de 2012 e com o 

Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial – PET de 2006, os Grupos 

PET devem promover ações de extensão ao realizarem suas atividades extracurriculares. Em 

consonância ao proposto nestes documentos, o Grupo PET/Biologia da Universidade Federal 

de Uberlândia desenvolveu no ano de 2019 uma atividade de extensão no Parque do Sabiá da 

cidade de Uberlândia (MG), durante o evento InterAção com PET’s. Nesta ação, foi proposta 

uma prática de observação de aves junto aos visitantes do parque a fim de oportunizar uma 

reflexão e democratização do conhecimento científico sobre a importância destas para o meio 

ambiente e da interação entre os seres humanos e a natureza no dia a dia. 

A observação de aves, também conhecida como Birdwatching, é uma atividade 

sustentável que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, tendo como principal objetivo 

a observação de aves em seu habitat natural. Através dessa prática, indivíduos são estimulados 

a perceber as características morfológicas e, consequentemente, fisiológicas das aves, bem 

como alguns comportamentos, como os alimentares e reprodutivos. Em associação a isso, 

percebe-se também o ambiente ao seu redor, identificando-se o bioma local e seus níveis de 

preservação e de degradação, entre outras características (SANTOS & CARVALHO, 2015). 

As aves, assim como demais animais, são de grande importância para o meio ambiente, 

saúde e economia, sabe-se que elas auxiliam na polinização de plantas, na dispersão de 

sementes, no equilíbrio ecológico, no controle de animais peçonhentos, entre outros. Grande 

parte da sociedade não tem conhecimento do valor ecológico e econômico que espécies da 

avifauna desempenham na estruturação e manutenção dos ecossistemas, como o próprio 

equilíbrio biológico essencial para todas as formas de vida (VIDOLIN et al., 2004). Nesse 

sentido, por serem animais essenciais para a natureza, inclusive para nós seres humanos, faz-se 

importante ações de democratização do conhecimento científico a respeito deste grupo, 

possibilitando espaços de reflexão e de interação dialógica que possam se consolidar em 

transformações de práticas da sociedade como sua preservação e a preservação de seus habitats. 

 

2. METODOLOGIA  

O evento InterAÇÃO acontece anualmente e reúne todos os Programas de Educação 

Tutorial (PET) da Universidade Federal de Uberlândia dos Campi do município de Uberlândia 

(MG), e é promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia 
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(PROGRAD-UFU), em espaços públicos da cidade, como praças ou parques. Em 2019, a 

atividade Passarinhando, inserida dentro do evento InterAção e promovida pelo Grupo 

PET/Biologia, foi realizada no Parque do Sabiá, Uberlândia-MG, no dia 11 de novembro de 

2019, no sábado, por se tratar de um dos dias da semana com maior visitação do público ao 

parque. Para a execução da atividade, seguiram-se os critérios estabelecidos por Sekercioglu 

(2002), que incluem a utilização de binóculos com potência de ampliação superior a seis vezes, 

o acompanhamento de um ornitólogo durante a observação das aves, e guias ilustrativos das 

espécies observadas. 

As observações foram realizadas em grupos de até seis pessoas, a fim de minimizar os 

possíveis distúrbios para avifauna local em função da movimentação dos participantes. A 

atividade foi realizada no período de 8h às 16hh. Cada grupo foi acompanhado por um trajeto 

pré-estabelecido pelo ornitólogo e ao menos um petiano, com uso de binóculo. Cada observação 

teve duração de aproximadamente 25 minutos. Durante a observação, os participantes 

receberam informações sobre como manusear o equipamento, puderam dialogar com os 

mediadores da ação e esclarecer dúvidas. Sempre que uma ave era avistada, a mesma era 

prontamente identificada pelo ornitólogo que compartilhava as informações utilizadas na 

identificação, nome comum e científico da espécie, além de curiosidades. Também foram feitos 

registros sonoros das aves demonstrando a importância da vocalização para o grupo animal e a 

relevância para a identificação de espécies.  

A fim de ampliar a divulgação científica para aqueles que não puderam ou não se 

interessaram em realizar as observações da avifauna, o Grupo PET/Biologia montou um estande 

e expôs um binóculo, guias de campo ilustrados, fotografias de aves com seus respectivos 

nomes científicos, exemplos de ninhos com diferentes formatos e tipos de construção, além de 

distribuir um folheto informativo sobre a prática de Birdwatching/Observação de aves para os 

visitantes.  Durante a conversa com os visitantes do parque os petianos trataram também sobre 

o conhecimento acerca da existência do PET e sua importância para a Universidade e sociedade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A participação do Grupo PET Biologia/UFU nesse evento foi importante para a criação 

de laços e conexões com petianos de outros grupos. Além disso, foi essencial para a formação 

pessoal e profissional dos mesmos, pois através de atividades envolvendo a comunidade 

externa, como a prática de Birdwatching e a exposição do estande, foi possível divulgar o 
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conhecimento científico e ao mesmo tempo explicar o que consiste o Programa de Educação 

Tutorial (PET) e sua relevância. 

Por meio da ação extensionista “Passarinhando”, o Grupo PET Biologia pôde contribuir 

efetivamente para a ampliação do conhecimento de um público diverso, contando com 

aproximadamente 170 pessoas, desde crianças até idosos. Durante a observação foi possível 

identificar o entusiasmo dos visitantes, especialmente das crianças ao conseguirem visualizar 

as aves utilizando o binóculo, uma vez que estas são mais receptivas às ideias relacionadas à 

ciência, além de serem curiosas (MASSARANI, 1999). Isto demonstra o papel social de ações 

de extensão que buscam democratizar o conhecimento científico, e também o potencial gerador 

de transformação social e de envolvimento com questões ambientais. Um dos grupos 

acompanhados para a observação de aves era formado por uma família a qual relataram que a 

atividade foi muito enriquecedora e prazerosa, e que gostariam que o parque fizesse esse tipo 

de ação com frequência. Também disseram que nunca imaginaram que alguns animais e seus 

respectivos comportamentos pudessem ser vistos dentro da cidade, surpreendendo-se com a 

diversidade local. Um ponto a se destacar foi o grande interesse dos idosos pela atividade. 

Muitos passavam pelo estande, compartilhavam seus conhecimentos, sabiam os nomes 

populares de algumas aves e identificaram até mesmo de quais aves eram os ninhos expostos. 

Assim, e de acordo com Veras & Oliveira (2018), reforça-se a necessidade da inclusão de todas 

as pessoas da sociedade, principalmente os idosos, em atividades como esta, visto que podem 

contribuir com sua bagagem de conhecimentos adquirida em sua vivência. 

Em síntese, a pluralidade de gerações foi um fator importante para o Grupo PET 

Biologia/UFU. Primeiro, por ser uma oportunidade para aprimorar e exercer a oratória, e 

segundo, porque o público diverso requer esclarecimentos distintos em torno de um tema 

comum, com adequação da linguagem apropriada para se estabelecer o diálogo. Isso fez com 

que os petianos pudessem divulgar a ciência de forma acessível para cada geração, respeitando 

suas particularidades, e beneficiando-se desta importante experiência tanto para o âmbito 

pessoal quanto para o profissional (VERAS & OLIVEIRA, 2018). 

Uma das diretrizes da extensão universitária é “a formação cidadã dos estudantes, 

marcada e constituída pela vivência dos  seus conhecimentos, que, de modo interprofissional e 

interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz curricular” (CONSUN, p.2. 2018). Isso se 

deu a partir da troca de informações entre os petianos, professores e ornitólogos ao apresentar 

os nomes científicos dos animais, explicar com mais detalhes a construção dos ninhos, 

características morfológicas das aves, seus hábitos alimentares, aspectos reprodutivos, habitat 
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e questões de preservação e degradação. Assim, o Grupo PET Biologia/UFU e os demais 

colaboradores puderam demonstrar a importância das aves para o ecossistema. Portanto, é 

fundamental que atividades como esta sejam oportunizadas, uma vez que contribuem para a 

concretização dos objetivos e princípios gerais do Programa de Educação Tutorial, além de 

levar o conhecimento e despertar o interesse daqueles que pouco têm acesso ao mesmo.  

 

4. CONCLUSÃO 

Considerando todos os aspectos apresentados, a ação “Passarinhando” cumpriu com 

seus objetivos extensionistas. O conjunto informativo, bem como a prática de Birdwatching 

despertaram o interesse da população e isso fez com que a divulgação científica sobre o tema 

fosse amplamente propagada pelos petianos, professores e ornitólogos. Além disso, a atividade 

proporcionou aos membros do Grupo PET Biologia/UFU a oportunidade de se envolverem com 

os demais grupos da universidade, além de se desenvolverem pessoalmente por meio do diálogo 

e interação com o público. Por meio da ação, tanto petianos quanto comunidade externa, 

compreenderam a importância da divulgação científica para democratização da ciência. 
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RESUMO 
 

A área de Ciências é ampla, abrangendo diversos assuntos, desde as teorias evolutivas, 

passando pela zoologia, botânica, fisiologia, microbiologia, ecologia, meio ambiente e tantos 

outros temas. Sendo assim, aulas em relação à mesma podem ter diversas metodologias 

adotadas para sua melhor compreensão. Estudos demonstram que ao terem apenas aulas 

teóricas os alunos, principalmente do Ensino Fundamental, se mostram desinteressados em 

alguns temas, assim a apresentação de aulas de forma prática as torna mais interativas e por 

sua vez, mais interessantes aos alunos, ensinando-os de forma didática e ao mesmo tempo 

divertida. 

O projeto “Praticando com Ciência” existe desde 2013 e foi criado com o intuito de 

trazer aulas diferenciadas para alunos do Ensino Fundamental de 6° a 9° anos. Inicialmente a 

metodologia utilizada contava com um questionário feito anteriormente e posteriormente a 

intervenção, as perguntas consistiam de duas alternativas A) e B) onde apenas uma estaria 

correta. As mesmas eram contabilizadas e assim geravam dados para resultados quantitativos. 

Recentemente, devido a críticas feitas quanto a forma de avaliação, foi reconhecido 

pelo grupo que apresentar os resultados de forma quantitativa dava espaço para alguns erros 

que poderiam prejudicar o trabalho, assim, em reuniões anteriores foi decidido que, a partir de 

2020, os resultados serão apresentados como “relatos de experiência”, e que as perguntas não 

seriam mais feitas como forma de medir o aprendizado, e sim para auxiliar na explicação e 

aumentar a interação aluno-apresentador. Após ocorrerem intervenções neste modelo, foi 

relatado que houve um aumento considerável no tempo útil da aula, já que do modo feito 
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anteriormente as perguntas ocupavam um tempo considerável da mesma. Também foi notado 

maior interesse dos alunos na apresentação, nos levando a concluir que exigência de responder 

aos questionários retirou um pouco da carga de tensão da aula, tornando-a mais leve para as 

turmas abordadas. 

Palavras-chave: Relato de experiência; práticas de ciências; facilitação da aprendizagem; 

Ensino Fundamental; Ciências Biológicas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ensino de Ciências para o Ensino Fundamental II (6° ao 9° anos) compreende 

extenso conteúdo abrangendo ao longo dos anos matérias voltadas para as áreas de Biologia, 

Química e Física. Áreas de amplos conhecimentos e que necessitam de uma atenção especial 

e uma experiência prática ao decorrer dos assuntos. Para que assim os alunos tenham mais 

familiaridade com os conteúdos. 

Desde 2013 o projeto “Praticando com Ciência” vem trabalhando em aulas práticas 

para satisfazer melhor a necessidade dos alunos, de 2013 a 2016 o projeto era em uma Escola 

Estadual “A”, da cidade de Alfenas-MG, em 2017 migrou para uma outra Escola Estadual 

“B” da mesma cidade. Estima-se que em todo esse tempo de funcionamento 21 turmas foram 

atendidas até 2019 e aproximadamente mais três serão atendidas neste ano de 2020. 

O trabalho começou com aulas teórico–práticas, e ao iniciar e finalizar cada 

intervenção era aplicado um questionário com questões pertinentes ao assunto da aula 

aplicada, atualmente o método foi modificado e atualizado, não contendo mais o questionário 

nem no início nem ao final da intervenção, viabilizando mais tempo para aula. 

Com tudo o projeto vem favorecendo e auxiliando tanto os alunos quanto os 

professores na área de Ciências das escolas onde o projeto já foi desenvolvido. Ao decorrer 

do tempo, o grupo Pet-biologia vem fazendo melhorias para melhor atender aqueles que 

necessitam do projeto, trazendo uma maior margem para o conhecimento aplicado no ensino 

de Ciências. 

 

METODOLOGIA 

 

O grupo Pet-Biologia atualmente é composto por treze petianos mais um tutor, as 

aulas são planejadas de acordo com a necessidade e o tema que está sendo trabalhado na 
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classe. A partir dessa definição é estabelecido entre o grupo pessoas que serão responsáveis 

por montar o roteiro da aula e pessoas que se encarregaram de aplicar a aula na Escola. 

No antigo sistema eram montadas as aulas contendo um questionário no início e no 

final de cada intervenção, cada questionário continha três perguntas com alternativas A e B 

para resposta dos alunos, e o questionário do início e final da intervenção eram iguais, 

tornando possível quantificar os acertos por turmas antes e depois de cada apresentação. Mas 

esse sistema foi alterado devido a dicas recebidas e o consenso do grupo que não se pode 

medir o conhecimento de uma pessoa a partir desse método. 

Atualmente, optamos por não mais utilizar o questionário nas intervenções, liberando 

mais tempo em cada apresentação, podendo aplicar mais tempo nas atividades práticas e 

“prendendo” a atenção dos alunos mais interessados no conteúdo aplicado. A montagem da 

intervenção manteve o mesmo estilo, sempre é buscado práticas pertinentes e interessantes 

para cada conteúdo teórico básico de extrema importância, para que os alunos sempre 

compreendam o que está sendo passado e trabalhado ali. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na metodologia anteriormente usada nota-se (Figura1) que realmente houve 

um aumento do número de acertos pós-intervenção, entretanto devido a fatores educacionais 

observados como a falta de atenção dos alunos, ou o desinteresse a dada matéria, a análise de 

forma quantitativa dos alunos pode apresentar erros devido à baixa quantidade de alternativas 

para a pergunta, ou o baixo ‘n’ amostral trabalhado. Esses aspectos podem vir a prejudicar a 

veracidade dos dados trabalhados. 

 

 
 

Figura 1: Porcentagem de acertos por turma antes e depois das preleções realizadas pelo 

grupo PET-Biologia (gráfico de 2019, obtido a partir das intervenções realizada. 
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Pensando em tornar o trabalho mais adequado ao que se propõe, a nova metodologia 

adotada, trata de adquirir relatos dos alunos, da professora, e dos integrantes do grupo que 

aplicaram as intervenções. Assim, os dados obtidos acerca do diálogo com os presentes 

durante a aplicação demonstram que a nova metodologia tem um grande potencial de melhoria, 

com os alunos se mostrando mais participativos e aparentemente mais motivados com a 

redução das exigências possivelmente geradas pelas perguntas utilizadas anteriormente. 

Porém, devido ao início recente das atividades, os dados não são ainda suficientes para a 

confecção de uma tabela qualitativa demonstrando a eficiência do novo método adotado. 

Portanto, as informações seguem apenas com base em relatos apresentados pela professora e 

os petianos que fizeram a intervenção dotada da nova metodologia. 

 

Relato de integrantes do PET-BIOLOGIA 

 

Alfenas, 11 de março de 2020, relato de experiência acerca da intervenção sobre 

energia e matéria, aplicada para as turmas de 9º ano 2 e 3: “foi constatado que a mudança na 

forma de avaliação das intervenções foram positivas, pois o método anterior que consistia em 

aplicar questionários antes e depois da intervenção, fazia com que nós petianos, tínhamos 

pouco tempo para aplicar a intervenção, enquanto o método de relato de experiência nos 

trouxe mais tempo para poder esclarecer as informações passadas na aula, e devido a 

mudança de método também foi observado que os alunos estavam mais interessados no que 

estava sendo apresentados para eles, e assim eles é quem estavam trazendo questionamentos 

acerca do assunto tratado na intervenção.” 

Alfenas, 11 de março de 2020, relato de experiência acerca da intervenção sobre energia e 

matéria, aplicada para as turmas de 9º ano 2 e 3: “A aula iniciou-se no quadro em conjunto 

as provocações diante o conteúdo, a matéria e seus estados. 

Percebemos que os alunos estavam demonstrando interesse, já que respondiam as perguntas, 

ao decorrer da aula buscamos usar a técnica de “feedback”, onde demonstrávamos o 

conteúdo e fazíamos eles responderem aos exemplos, tentando uma maior interação com a 

turma. Muitas vezes a professora nos ajudava, dando algum outro exemplo e reforçando a 

importância do entendimento da química para o dia-a-dia. 

As aulas correram bem, conseguimos demonstrar a parte teórica e realizar as práticas com 

calma, já que não havia mais questionários para testar os alunos. O teste de questionário 

anteriormente parecia causar certo desconforto aos jovens, muitas vezes respondiam de 
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qualquer forma e pouco se importavam com aquilo. 

A partir dessa experiência sem o questionário, eu, acredito que foi possível uma maior 

conexão com a turma, pois estávamos lá para ensiná-los e eles se demonstraram receptivos 

ao conteúdo. Reflito então sobre o impacto de testar o conhecimento a partir de perguntas 

que devem ser respondidas e não entendidas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o uso de aulas práticas, além de facilitar o aprendizado, o torna mais 

interessante, auxiliando na busca por mais conhecimento e servindo como um motivador de 

interesses para os alunos, sendo primordial para a construção do processo ensino- 

aprendizagem. 

Ao mesmo tempo, a aquisição constante de novos métodos didáticos e aceitação de 

críticas baseadas nos mesmos servem para melhorar o sistema de ensino-aprendizagem que 

sempre pode ser aprimorado. Com base no fato que a cada geração surgem novas necessidades, 

os métodos e práticas de ensino devem se mostrar maleáveis para atendê-las. 

Portanto, levando em consideração a atual situação brasileira, onde é visto que a falta 

de informação pode gerar sérios danos à sociedade, meios que levem aprendizados seguros e 

confiáveis são de exímia importância para o avanço da educação brasileira de forma que sejam 

formados cidadã(o)s críticos e cientes de informações necessárias para a educação básica de 

Ciências. 
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Resumo  

 O KIT “Moléculas da Vida” obtido através de doações pela Universidade Federal de 

São Carlos tem como função elaborar de forma lúdica e prática os mecanismos de montagem 

das moléculas como DNA, RNA e proteínas. Com a proposta de que os jovens de ensino médio 

interajam com o material e compreendam processos bioquímicos, o projeto realizou a 

distribuição dos mesmos para escolas públicas consolidando o conhecimento em sala de aula.  

Palavras-chave: Feedback, kits, Moléculas da Vida, ensino médio, aprendizagem. 

 

Introdução 

A Bioquímica compreende a composição química das células e em como a sua estrutura 

interfere na manutenção dos processos metabólicos fundamentais à vida. A sua importância 

está dentro e fora meio acadêmico, está presente em todas as grades de cursos da área de saúde 

como disciplina básica, além de atender a grupos heterogêneos de discentes e ser 

multidisciplinar (ALBUQUERQUE et al, 2011), auxilia na interpretação históricos de doenças 

que afetam diretamente a população relacionadas à alimentação, deficiência de enzimas ou 

proteínas, etc. 

 

Os estudos relacionados à bioquímica começaram a aparecer somente no final da década 

de 70, em que a Educação em Bioquímica começou a ser discutida em encontros anuais da 

Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBBq. No ano de 1982 as pautas 

tiveram maior destaque, no qual os pesquisadores pioneiros inauguraram projetos fora das salas 

de aula para os alunos de graduação e pós-graduação, mobilizando a ciência fora das 

universidades, em escolas de Ensino Básico, tornando esses atos discursivamente sérios o 
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suficiente para chegarem às Reuniões Anuais da SBBq, na década de 90. (Loguercio et al., 

2003ª 

Posteriormente, fez-se necessária a implementação de analogias que possam repassar esse 

conhecimento. Os métodos convencionais atuais utilizados para abordar a bioquímica dentro 

das disciplinas biológicas nas escolas de ensino médio não são capazes de representar os 

fenômenos a nível molecular, uma vez que dependem da imaginação e abstração do aluno. 

Dessa forma, essa abordagem é ainda ineficiente e acaba desestimulando a busca e curiosidade 

para entender os fenômenos explicados pelos processos bioquímicos. 

Objetivos 

O intuito de fornecer o KIT DNA-RNA-Proteínas para o estudo lúdico do processo de 

expressão gênica é melhorar a assimilação desse assunto pelos alunos do ensino básico a fim 

de estimular o interesse por essa área da ciência. 

 

Metodologia  

Os exemplares do KIT “Moléculas da Vida” foram fabricados pela empresa LAM 

Educacional e adquiridos por meio de uma doação feita pela Universidade de São Paulo (USP). 

A partir disso, foi montado um cronograma para a distribuição do material para as escolas de 

ensino básico, etapas que vão desde o edital até o recebimento do mesmo e, por fim, o feedback 

em curto prazo da sua aplicação. 
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ESQUEMA 1 – Ordem cronológica das atividades de envio dos kits às instituições de ensino 

médio. 

 

O edital foi criado a fim de assegurar que escolas, de preferência, ensino médio e 

públicas pudessem ser selecionadas e o termo de compromisso garantir a manutenção e 

utilização dos exemplares, responsabilizando a instituição por quaisquer danos. O KIT 

contém um CD com vídeos aula feita pelos petianos do Programa de Educação Tutorial - 

Bioquímica (PET-BQI) que capacita os professores para a aplicação do material em sala; a 

utilização o material e cuidados necessários; detalhes sobre cada exemplar e por fim, o 

embasamento teórico. 

 

De vinte instituições inscritas, dezoito foram selecionadas de acordo com os 

requisitos propostos pela comissão; baseados em uma escala de pontuação criteriosa e um 

texto de intenção que seria avaliado pelos integrantes do grupo, e dentre elas instituições de 

Minas Gerais e até uma do Belém (PA).  Em seguida, o envio foi feito e após um período o 

PET entrou em contato para obter o feedback do uso do material e como os alunos o 

receberam para a compreensão da matéria.  

 

Resultados e Discussão  

 

Ao contatar as instituições, foi possível coletar informações sobre o aproveitamento 

dos KITs na aprendizagem dos alunos. Além disso, o grupo observou que esse material foi 

utilizado e bem recebido pelos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, possibilitando 
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o contato com moléculas tão complexas logo cedo. Levando em conta a defasagem da rede 

pública em questão de infraestrutura e materiais disponíveis para os alunos, o KIT pôde 

oferecer uma oportunidade de contato com algo fora da ementa. 

 

De acordo com os feedbacks, mais de 70% das escolas não tiveram nenhuma 

dificuldade para a aplicação do material, visto que o maior empecilho seria manuseio das 

peças que são pequenas, mas relataram que a utilização dos KITs implicou em um aumento 

significativo na aprendizagem e envolvimento dos alunos nas disciplinas. A familiarização 

com o manuseio do material pelos alunos foi rápida em relação à complexidade que 

apresenta, promoveu uma maior compreensão de matérias como genética, biologia e química, 

visto que são matérias de abstração relacionadas com micro e macromoléculas, o que refletiu 

nas notas da turma.  

 

Além de promover o engajamento dos discentes nas matérias, os exemplares foram 

utilizados em dinâmicas de trabalho em grupo e pensamento em equipe com a sua aplicação 

em forma de gincana para a montagem de proteínas e da cadeia dupla-hélice de DNA. Os 

professores responsáveis se mostraram satisfeitos com os resultados da turma após o uso do 

KIT “Moléculas da Vida” e com as vídeos aula dadas como suporte. 

 

Conclusão 

 

O projeto cumpriu o objetivo inicial e superou as expectativas em relação à abstração 

e utilização dos exemplares, motivando não somente o corpo docente das escolas de ensino 

básico assim como os petianos. Visto que a recepção foi satisfatória, espera- se que os alunos 

possam se interessar pela Ciência, futuramente pela Bioquímica, e entender que a 

Universidade é um lugar acessível independente da idade. 
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RESUMO   
   

Baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde quanto às funções do Sistema Único de Saúde 

(SUS) frente ao manejo da infecção por HIV/aids na atenção básica, a proposta deste trabalho 

foi descrever a experiência do grupo PET Medicina da UFTM no acompanhamento do 

ambulatório médico da cidade de Araçuaí, no interior do Vale do Jequitinhonha em Minas 

Gerais. Este trabalho trata-se de um relato de experiência de uma das viagens anuais 

realizadas pelo grupo PET Medicina UFTM em fevereiro de 2019 a uma região endêmica de 

doenças infecto-parasitárias. Em Araçuaí – MG, o grupo pôde observar o trabalho da 

Secretaria Municipal de Saúde e dos profissionais da área de infectologia no combate a 

Leishmaniose, Tuberculose, Hanseníase e o HIV/aids, foco deste trabalho. As análises 

observacionais feitas pelo grupo PET revelam que a mudança na hierarquização da atenção 

aos pacientes HIV/aids, migrando-os da esfera terciária, para a primária permitiu que a 

Secretaria de Saúde de Araçuaí implementasse no município serviços que garantem a 

prevenção, a promoção e o tratamento dessa população de uma forma mais direta e 

individualizada. Isso em conjunto com o engajamento da equipe de profissionais da saúde do 

município de Araçuaí em oferecer um serviço de qualidade, fizeram com que a cidade tivesse 

uma perspectiva tão satisfatória no combate ao HIV. Desta forma, esta viagem endêmica foi 

de extrema importância na formação médica dos integrantes do grupo PET, pois a 

oportunidade de ver o tratamento humanizado e efetivo de uma epidemia em uma região 

historicamente mais desfavorecida é uma oportunidade rara aos acadêmicos de medicina da 

UFTM. 

Palavras-chave: SUS; Atenção Primária; HIV/aids; 

 

INTRODUÇÃO 

 

O grupo PET Medicina da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) faz 

anualmente uma viagem à uma área endêmica de moléstias infecto-parasitárias. As viagens 

endêmicas são compostas por todos os petianos bolsistas, da Professora Tutora e de um 
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49 

Professor Colaborador. Estas viagens são planejadas em parceria com as Secretarias 

Municipais de Saúde e Educação do município visitado, com apoio da UFTM, e de entidades 

públicas e/ou privadas atuantes no local, preferencialmente Instituições de Ensino Superior 

(IES). 

Em fevereiro de 2019, o grupo PET, acompanhado pela Professora Tutora e pelo 

Professor Colaborador Mário Léon Silva Vergara, da disciplina de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias da UFTM, fizeram uma viagem endêmica ao município de Araçuaí, no Vale do 

Jequitinhonha, em Minas Gerais. A cidade de Araçuaí foi escolhida por se tratar de uma área 

endêmica de doenças infecto-parasitárias como Leishmaniose, Hanseníase, Tuberculose, 

HIV/aids e, também, pela disponibilidade da Prefeitura local e da Secretaria de Saúde em 

receber o grupo PET e aceitar a participação deste nas atividades realizadas pelo município 

no enfrentamento das doenças infecto-parasitárias. 

Em uma das atividades realizadas durante a viagem, os estudantes bolsistas 

acompanharam dentro da atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) o ambulatório 

responsável por tratar e prevenir Infecções Sexualmente Transmissíveis, entre elas o HIV.  

Os primeiros relatos de pessoas infectadas por HIV no mundo ocorreram em 1977 nos 

Estados Unidos, Haiti e África Central. Já o primeiro relato de um caso de infecção pelo HIV 

no Brasil é de 1980 na cidade de São Paulo, classificado como aids somente dois anos mais 

tarde. Este marco inicial da década de 1980, se tornaria um dos maiores desafios na saúde 

pública do Brasil até os dias atuais. Com a criação do SUS em 1988 inicia-se grandes avanços 

no combate à epidemia no país, todavia somente em 1991, com a distribuição gratuita dos 

medicamentos antirretrovirais pelo Ministério da Saúde, que o Brasil avança efetivamente no 

controle epidêmico desta doença. 

Historicamente, sabe-se que desde 1980 a junho de 2018, o Brasil teve 982.129 pessoas 

diagnosticadas com aids. Deste total, houve 327.655 óbitos tendo o HIV/aids como causa 

básica.  Atualmente, estima-se que 866 mil pessoas vivam no país com o vírus HIV. Todavia, 

de acordo com o último boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde que 

reúne os dados obtidos por meio das notificações compulsórias do SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação), de 2007 a junho de 2018, sabe-se que há notificado 

no país 247.795 casos de pessoas infectadas com o HIV, sendo que 169.932 são homens e 

77.812 são mulheres. Na região sudeste, no mesmo período, há notificados 117.415 casos, 

sendo que deste total 15.927 pertencem ao estado de Minas Gerais (BRASIL, 2018). 

Esse trabalho tem como objetivo de relatar como foi a experiência do grupo PET ao 

participar ativamente do ambulatório médico da infectologista responsável pelo atendimento 
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das pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) na cidade de Araçuaí. Também visa mostrar 

como é importante para os estudantes de medicina terem contato com outros profissionais de 

saúde de instituições distintas do cotidiano dos mesmos. Nesse sentido, observar o 

atendimento ambulatorial de outros médicos que não atuam na cidade de Uberaba, sede do 

grupo PET Medicina, enriquece em muito o aprendizado de todos os petianos, ultrapassando 

as barreiras físicas da Universidade. 

 

METODOLOGIA 

Nesta viagem endêmica anual, o grupo PET Medicina UFTM esteve em Araçuaí no 

período entre os dias 19 e 22 de Fevereiro de 2019. A cidade possui uma população de 36.013 

habitantes, que são distribuídos em uma área de 2.236 km², sendo que na zona rural residem 

ainda, 35% dessa população. O sistema de saúde de Araçuaí é referência para a microrregião 

que o circunda, a qual abrange os municípios de Francisco Badaró, Berilo, Jenipapo de 

Minas, Coronel Murta e Virgem da Lapa. 

A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um cronograma de cinco dias em que o 

grupo PET pôde conhecer as atividades da atenção básica realizada tanto na região urbana, 

quanto na região rural do município e sua microrregião. Dentre as atividades realizadas, os 

petianos acompanharam atendimentos médicos à população local e rural portadora de 

Leishmaniose tegumentar e/ou visceral, hanseníase, tuberculose e de portadores do vírus do 

HIV; visitaram o Hospital São Vicente de Paulo de Araçuaí; assistiram a palestras sobre 

sífilis, tuberculose e do fluxograma do CTA da cidade para manejo do HIV/aids; houve 

discussão de casos clínicos com os médicos locais sobre as quatro doenças infecciosas que 

mais afligem a cidade. 

Dentre todas estas atividades, o grupo PET pôde acompanhar as consultas realizadas 

no dia 22/01/2019 pela médica infectologista responsável pelo acompanhamento dos 

pacientes com HIV/aids da cidade, a Dra. Carolina Lins Rodrigues. Atualmente, de acordo 

com o SINAN, de 1980 até 2018, a cidade de Araçuaí teve um total de 57 casos confirmados 

de pacientes com aids, sendo que deste total 31 eram homens e 26 eram mulheres. Desde 

1980, a cidade possui 26 mortes notificadas por HIV/aids como causa básica, sendo que nos 

anos de 2017 e 2018 não houve a constatação de nenhuma morte pela doença. 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência baseado nas percepções formadas 

pelo grupo PET durante a observação do atendimento multiprofissional na atenção básica 

dos pacientes HIV/aids. Compreende-se os relatos de experiência como uma metodologia de 

observação sistemática da realidade, isto é, não tem o objetivo de testar hipóteses, mas sim 
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de estabelecer relações entre os achados dessa realidade e as bases teóricas pertinentes. 

(DYNIEWICZ, 2014). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve, finalmente, o 

reconhecimento constitucional do direito à saúde como sendo um direito social e fundamental 

a todos os brasileiros, de acordo com ela “Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Como 

consequência de tal avanço, houve a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) que é 

pautado nos princípios gerais de universalidade, equidade e integralidade (BRASIL, 2012). 

O SUS possui como princípios organizacionais a regionalização e a hierarquização, 

isto é, os serviços de saúde devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, 

em volta de uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios 

epidemiológicos e conhecimento da demanda da população a ser atendida. Ao passo que na 

hierarquização deve decorrer à divisão de níveis de atenção, de modo a garantir formas de 

acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo usuário do SUS, tudo isso 

dentro nos limites dos recursos disponíveis numa dada região (BRASIL, 2020). Esses 

princípios norteadores culminaram na divisão do SUS em três tipos de atenção em saúde, a 

primária, a secundária e a terciária.  

Na década em 1980, em meio a criação do SUS, chega ao Brasil outro desafio, o 

HIV/aids. Esta pandemia, que data desde 1980 no país, foi responsável pela morte de 

inúmeros brasileiros desde sua chegada até os dias atuais. Como consequência, o tratamento 

dos infectados fora desde o princípio um desafio para a saúde pública e com a instituição do 

SUS em 1988, controlar a infecção por HIV firmou-se como uma das metas nacionais.  

Inicialmente, no SUS, os pacientes com HIV/aids eram tratados especificamente na 

atenção terciária. Todavia, com os avanços em técnicas de promoção e prevenção em saúde, 

nos anos 2000 iniciou um processo de mudança de hierarquia neste atendimento, podendo 

passar a ser uma das funções da atenção primária, logo esta passou a assumir um papel central 

na luta contra ao HIV/aids (BRASIL, 2015). Alguns dos principais setores no controle desta 

epidemia são os Serviço de Atendimento Especializado (SAE), responsável por fornecer o 

acompanhamento ambulatorial com médicos, e o Centro de Aconselhamento e Testagem 

(CTA), responsável pela distribuição de medicamentos e de preservativos, além da realização 

dos testes de diagnóstico para HIV.  

No caso do município de Araçuaí, que possui como um dos vínculos de atenção 

terciária a cidade de Belo Horizonte, equidistante 595 Km do município, foi essencial que na 
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UBS local fosse desenvolvido um serviço de SAE HIV/aids e um CTA, para que dessa forma 

fosse possível tratar as pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) e a população não infectada 

com HIV. 

O município de Araçuaí, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde sobre manejo 

do HIV/aids na atenção básica, desenvolveu um SAE que se encontra em atividade na UBS 

local no período de uma vez por mês, ou seja, mensalmente a médica infectologista 

responsável desloca-se de Belo Horizonte para Araçuaí com o intuito de realizar o 

acompanhamento ambulatorial dos pacientes diagnosticados com HIV/aids. Em conjunto 

com este serviço médico, a cidade conta com um CTA que realiza periodicamente campanhas 

de prevenção e promoção em saúde no combate à doença, além de promover testagem 

gratuita para HIV em qualquer cidadão que se direcione a este local. Trabalhando junto ao 

CTA e ao serviço do SAE, a Secretaria de Saúde da cidade, por meio das UBS, fornece 

regularmente e gratuitamente os medicamentos antirretrovirais e os exames de CD4+ e Carga 

Viral aos pacientes infectados em tratamento. 

O grupo PET Medicina pôde acompanhar no dia 21/02/2019 uma palestra sobre a 

“Apresentação do fluxo de serviços SAE/CTA”, ministrada pela infectologista Dra. Carolina 

Lins Rodrigues, infectologista responsável pelo serviço. O objetivo da palestra, ministrada 

semestralmente, é orientar os profissionais de saúde da cidade sobre como devem ser a 

estratégias de prevenção e promoção de saúde em HIV/aids. Os alunos bolsistas ainda 

tiveram a oportunidade de verem posteriormente durante o atendimento ambulatorial como 

o fluxograma era aplicado na prática. 

No dia 22/02/2019, os petianos acompanharam atendimentos ambulatoriais, na 

policlínica SAE local, em pacientes portadores do vírus HIV, supervisionados pela 

infectologista responsável pelo serviço. Os estudantes tiveram a oportunidade de ver na 

prática as estratégias terapêuticas utilizadas para o controle do vírus. Além disso, 

conscientizaram os pacientes da importância de seguir o tratamento proposto. O que ficou 

evidente ao acompanhar a médica responsável é que a criação do vínculo de um atendimento 

humanizado entre médico e paciente é essencial para que este compreenda a importância de 

dar seguimento ao tratamento com o intuito de não desenvolver a AIDS. Os alunos puderam 

ainda observar a visão dos pacientes acerca do programa de tratamento e prevenção no 

município e como se sentiam motivados para dar prosseguimento ao tratamento. Os bolsistas 

perceberam que parte do sucesso ao tratamento decorria de o fato do paciente estar sempre 

informado a respeito de sua condição. Foi visto que o município fazia busca ativa dos 

pacientes que convivem com a doença procurando mapear possíveis dúvidas e dificuldades 
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encontradas pelo paciente na adesão ao tratamento. Isto, sempre realizado antes das consultas 

para que os pacientes não faltassem ao ambulatório no dia marcado. Nessa busca ativa ainda 

eram reforçadas estratégias de prevenção, como orientar o uso de preservativos e estimular a 

adesão correta ao tratamento. Essa relação dos profissionais de saúde com os pacientes é 

imprescindível para o sucesso no controle e na promoção de saúde a esses doentes.  

Os petianos puderam também conhecer pacientes com vários perfis da doença. Foram 

atendidos pacientes com diagnóstico recente, pacientes com diagnóstico bastante antigo e 

que passaram pelas diferentes eras das Terapias Antirretrovirais (TARV) e ainda pacientes 

que tinham união estável com parceiros (as) soro discordantes. Portanto, puderam conhecer 

na prática como é a história natural da doença e como os profissionais de saúde podem 

intervir para trazer controle da infecção e qualidade de vida aos portadores de HIV tratados 

regularmente no SUS. 

A importância da experiência vivida pelo grupo PET Medicina em sua formação 

médica está no fato de que foi possível observar a diferença de hierarquização para a 

realização do mesmo serviço de atendimento ambulatorial médico. Nos estágios da disciplina 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias do curso de Medicina da UFTM, os ambulatórios para 

tratar pessoas vivendo com HIV/aids são realizados em estruturas de um hospital terciário, o 

Hospital de Clínicas da UFTM, isto é, trata-se de um local que possui todas as estruturas que 

o SUS é capaz de oferecer a um paciente. Logo, ao poder observar de perto o mesmo 

tratamento médico ser oferecido em uma realidade de atenção básica, em uma cidade cujo 

panorama socioeconômico destoa do de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o grupo PET 

Medicina pôde observar como a união entre uma Secretaria de Saúde Municipal, engajada 

em garantir saúde pública de qualidade, e um corpo de profissionais da saúde empenhados 

em seu trabalho, podem realizar a prevenção, a promoção e o tratamento da população de 

uma forma mais direta e individualizada, garantindo, assim, a efetividade do tratamento. 

  

CONCLUSÃO 

Com a viagem a área endêmica de Araçuaí, MG, os bolsistas puderam compreender os 

processos saúde/doença envolvidos na infecção por HIV. Isto possibilitou um melhor 

entendimento dos petianos sobre como um trabalho realizado em sua plena efetividade pelo 

SUS pode contribuir para os avanços sociais de uma doença. A viagem possibilitou a 

convivência com profissionais das diferentes áreas da saúde, tornando os bolsistas capazes 

de analisar criticamente os fatores ambientais e socioeconômicos envolvidos no processo de 
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adoecimento e assim discutir os aspectos epidemiológicos da doença, diagnóstico e 

tratamento. Realidades de cidades que possuem apenas uma estrutura de atenção básica, 

como a de Araçuaí, é comum a maioria dos municípios do Brasil, logo foi de suma 

importância aos petianos ter contato com os possíveis serviços que podem ser oferecidos por 

este pilar tão essencial do SUS, uma vez que, a oportunidade de ser um médico atuante na 

atenção básica é carreira de inúmeros recém-graduados de um curso de medicina.  
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Resumo  

No cenário político-social, há questões relevantes que precisam ser abordadas e discutidas 

nas universidades. No âmbito da saúde é importante compreender o contexto onde os 

profissionais da área estão inseridos. Ao considerar o princípio de formação qualificada do 

aluno, compreendida pelo Programa de Educação Tutorial, o grupo PET Enfermagem realiza 

o evento “Café com PET”. O intuito do evento é debater temáticas atuais e pertinentes, no 

contexto da universidade, e proporcionar um aprendizado ativo entre alunos, com suporte de 

profissionais especialistas nas temáticas propostas, que realizam a mediação do 

conhecimento no evento. Assim, a proposta deste trabalho é discutir a realização do evento 

Café com PET na perspectiva dos membros de sua comissão organizadora para averiguar a 

sua importância no viver em sociedade. Para tanto, foram coletados relatos de experiência de 

oito petianos que participaram da organização de duas edições do evento, a partir de duas 

questões disparadoras por meio do aplicativo WhatsApp®. Os conteúdos foram analisados 

individualmente.  Os relatos evidenciaram que, para os membros do grupo PET Enfermagem, 

o evento é pautado na horizontalidade, incentiva o pensamento crítico-reflexivo, 

complementa o ensino-aprendizado na graduação, além de proporcionar a formação de 

competências do futuro profissional de enfermagem. É importante desenvolver espaços de 

discussão que favoreçam a reflexão e a concepção ampliada dos contextos e processos que 

envolvem a saúde em uma perspectiva ampliada. 

Palavras-chave: aprendizado ativo; competência profissional; desenvolvimento; roda de 

conversa. 
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A universidade representa um reflexo da sociedade, mantendo-se submetida às 

normas e podendo ser permeada por discriminações sociais (MAITO, et al., 2019). Neste 

contexto, torna-se necessário o incentivo a debates em que promovam a integração entre a 

sociedade e o meio universitário, visto que estabelecer o vínculo e a participação popular é 

primordial para alcançar um processo de trabalho voltado ao cidadão (MELO, et al., 2016). 

Na área da saúde são estimuladas diferentes práticas focadas no diálogo, as quais reforçam o 

vínculo entre a equipe e a população, resultam em mediações de forma a estabelecer um olhar 

holístico (MELO, et al., 2016). 

 Dessa forma, o grupo PET atua proporcionando um aprendizado qualificado e 

ampliado, no âmbito acadêmico, para que seus membros tenham consciência do seu papel na 

sociedade (MOB, 2006). O Grupo PET Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) tem realizado eventos que estabelecem 

uma comunicação e um diálogo efetivo com a sociedade, para haver uma extensão dos 

conhecimentos adquiridos no meio acadêmico e um ambiente de debate que aprimore o viver 

em sociedade. 

 Para tanto, o Grupo PET Enfermagem realiza anualmente o evento “Café com PET”, 

para abordar temas sociais, atuais e pertinentes, em um debate que integra a comunidade 

acadêmica e a sociedade. Tais temas são decididos a partir do contexto político vivenciado e 

o reflexo percebido na sociedade acerca do assunto.  

 Portanto, o objetivo deste trabalho é discutir a realização do evento Café com PET na 

perspectiva dos membros de sua comissão organizadora para averiguar a sua importância no 

viver em sociedade. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um relato de experiência dos membros do grupo PET EERP/USP, que 

atuaram como comissão organizadora em duas edições do “Café com PET” realizadas no ano 

de 2019, com as temáticas: “Reforma psiquiátrica corre riscos?” e “Conversando sobre 

violência contra a mulher”.  

O “Café com PET” é um evento realizado com o objetivo de promover uma discussão 

e aprofundamento de temas relevantes da nossa sociedade na atualidade. Para tanto, realiza-

se uma roda de conversa, com um especialista na temática que coordena as discussões. As 

duas edições ocorreram, respectivamente, nos dias 11/04 e 13/11, com duração de uma hora 

e trinta minutos, e contaram com a presença de alunos de todo o campus.  
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 Por meio do aplicativo WhatsApp®, foram enviadas questões disparadoras para coleta 

dos depoimentos dos petianos organizadores desses eventos. Para tanto, foi utilizada a 

seguinte questão norteadora: “Considerando o papel da Universidade na educação e seu 

reflexo na sociedade, qual a justificativa e finalidade de realizar o evento Café com PET?”. 

As declarações foram analisadas individualmente, de maneira crítico-reflexiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram coletados oito relatos. Denota-se em todos a importância do evento em 

constituir-se como um elo entre a Universidade e a sociedade, por meio da discussão de temas 

pertinentes da atualidade.  

R1: “De modo que a finalidade do evento é fornecer informações necessárias para a 

construção de um pensamento individual e/ou coletivo crítico-reflexivo fora do senso comum 

e da superficialidade, haja vista que somos multiplicadores desse conhecimento e teremos 

grande impacto na sociedade.” 

R2: “É promovido um ambiente acolhedor, que instiga a liberdade de expressão e estabelece 

uma discussão plenamente horizontal entre todos da roda.”  

R3: “Em um período onde as notícias possuem tantas informações divergentes, as rodas de 

discussões do café com PET trazem convidados que estudam sobre determinado assunto e 

isso ajuda a elucidar os temas propostos.” 

R4: “Ao abordar e discutir sobre populações vulnerabilizadas, mudanças em políticas de 

saúde pública... entre outros temas pertinentes, passa-se a estruturar uma mentalidade 

profissional panorâmica sobre as situações que são vigentes em nosso cotidiano como 

enfermeiros.” 

R5: “Reflete na forma com que futuros profissionais poderão se portar junto à indivíduos 

que não passaram pelo mesmo processo de formação, permitindo que seja instigado o 

sentimento de se construir e desconstruir constantemente, com o apoio e troca de vivências... 

não só enquanto profissionais como também seres humanos.” 

 Uma vez que este é um evento que conta com o arranjo pedagógico que posiciona os 

participantes em roda, é possível que se promova a conversação como ferramenta para 

despertar a problematização acerca da realidade, e assim facilita a conscientização (MELO, 

et al, 2016), além do exercício do pensar compartilhado (FIGUEIRÊDO; QUEIROZ, 2012).  

É válido trazer para reflexão a questão do ambiente acolhedor, mencionado em um dos relatos 

coletados, que corrobora com a perspectiva trazida em um estudo nacional (SAMPAIO et. 

al., 2014). Nesse estudo, os autores apontam que a roda de conversa vai além da disposição 
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dos participantes, sendo uma dinâmica que estimula a horizontalidade e a interação para 

análise crítico-reflexiva de papéis sociais, desigualdades em relação à classe, gênero e etnia. 

Ademais, ao considerar a estratégia de promover diálogos junto a pessoas que vêm de 

contextos diferentes, como afirmado em um dos relatos, tem-se o compromisso de um espaço 

aberto a opiniões e apontamentos divergentes, tornando essa atividade uma estratégia 

metodológica pautada na pedagogia transformadora, proposta por Paulo Freire.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a realização do evento “Café com PET” por meio das rodas de 

conversa, na perspectiva dos membros do grupo PET/EERP-USP proporciona à comunidade 

acadêmica um espaço de discussão e aprendizado sobre assuntos relevantes para o 

desenvolvimento individual e profissional. A estrutura do evento permite o desenvolvimento 

de competências essenciais para a prática profissional do enfermeiro, como o saber conversar 

em equipe, por meio da escuta ativa e do diálogo saudável, a fim de proporcionar a 

horizontalidade da conversa, com o intuito de garantir a melhor resolutividade de conflitos.  

Além disso, proporciona a atualização constante dos alunos em relação aos assuntos 

de maior demanda social, instigando-os para que futuramente sejam profissionais ativos na 

busca por uma educação continuada e a implementação da educação permanente em suas 

futuras equipes de trabalho. Isso poderá facilitar a transformação das práticas profissionais e 

a disseminação de conhecimentos, embasados em evidências teórico- científicas.   

Portanto, o conjunto de elementos que compõem o evento citado, como a 

horizontalidade na roda de conversa, as temáticas atuais e de forte cunho social, os 

convidados experientes no assunto, a legitimidade científica do debate proposto por meio da 

crítica reflexiva e da troca de vivências, contribuem para que a formação dos indivíduos seja 

a completa e qualificada.  
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Resumo 

A capacidade física está diretamente relacionada à qualidade de vida do indivíduo, 

pois permite a execução das atividades cotidianas, da mais simples à mais complexa. O 

objetivo do estudo foi comparar e relacionar os índices de capacidades físicas e 

antropométricas de estudantes ingressantes no curso de Educação Física da UFU. 

Participaram do estudo 193 estudantes, sendo 123 homens (63,7%) e 70 mulheres (36.3%) 

com média de idades 19±3 e 20±4 anos; IMC de 23,7±4,0 e 22,9±4,1 kg/m2 respectivamente. 

Todos voluntários foram submetidos a avaliação antropométrica do índice de massa corporal 

(IMC) e das somatória ( D.C.) das dobras cutâneas (DC): Subescapular, Tricipital, 

Bicipital, Coxa, Perna, Supra-ilíaca e Peitoral. A flexibilidade foi avaliada pelo banco de 

Wells. A potência dos membros inferiores pelo teste de saltos utilizando a plataforma de 

saltos (Jump System). A avaliação da aptidão aeróbia foi determinada pelo teste T5min que 

consistia em correr a maior distância possível em cinco minutos e o VO2max indireto pela 

equação VO2mL/kg/min=Velocidade média (m/s)*0,2+3,5. Os resultados foram comparados 

entre os grupos de homens e mulheres utilizando o teste t de student independente e 

correlacionados utilizando a correlação de Pearson (STATISTICA 6.0). Os homens 

apresentaram maior MC, Estatura, C-C, altura de salto e VO2máx, e menor somatória DC e 

flexibilidade que as mulheres. Nos homens houve correlação inversa entre a MC, C-C,  

D.C. e IMC com VO2máx. Já a altura de saltos foi inversamente correlacionada com C-C e  

D.C. Nas mulheres houve correlação inversa entre a MC, C-C,  D.C. e IMC com VO2máx. 

Já a altura de saltos foi inversamente correlacionada com C-C e  D.C. a Flexibilidade não 

foi correlacionada com nenhum parâmetro em nenhum dos sexos. Concluímos que apesar de 

homens e mulheres apresentarem diferentes índices de aptidão física e antropométricas, a 

melhora da maioria dos índices estão relacionadas a maior aptidão aeróbia. 

Palavras chaves: Capacidade funcional; Capacidade aeróbia; Força; Estudantes 

Universitários.
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Introdução 

A baixa aptidão física está diretamente relacionada à inatividade física, que somado à maus 

hábitos alimentares e de comportamento não saudáveis, pode levar ao desenvolvimento de 

diversas doenças, dentre elas as principais doenças crônicas não transmissíveis (ACSM, 

1996). Desta forma a prática de atividade física e exercícios físicos são fundamentais para 

melhora e manutenção das capacidades físicas como aptidão aeróbia, aptidão anaeróbia, força 

muscular e flexibilidade, além de capacidades funcionais e controle da composição corporal 

e variáveis antropométricas (Blair, 1993; ACSM, 1996). Neste sentido, profissionais de 

Educação Física tem um papel muito importante no estímulo à prática de atividades físicas e 

correta prescrição de exercícios para melhora das aptidões e capacidades funcionais e 

controle da composição corporal. 

 Sendo assim o objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar os índices de 

capacidades físicas e antropométricas de estudantes ingressantes no curso de Educação Física 

da Universidade Federal de Uberlândia, traçando um perfil desses futuros profissionais no 

início da carreira acadêmica. 

 

Metodologia 

Participaram da atividade alunos de ambos os sexos, ingressantes do curso de Educação 

Física da UFU, modalidades Bacharelado e Licenciatura da Universidade Federal de 

Uberlândia - UFU, entre os anos de 2016 a 2020. No total 320 estudantes componentes das 

listas de aprovados para ingresso nesses cursos da UFU foram convidados para participar do 

estudo no primeiro dia de aula durante a recepção dos mesmos organizados pelo PET 

Educação Física em parceria com as coordenações de curso e a direção da Faculdade de 

Educação Física e Fisioterapia da UFU. Deste total, 193 discentes concordaram em participar 

da atividade e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A tabela 1 apresenta 

as características dos participantes. Após assinarem o TCLE, e responderem um questionário 

anamnese com os dados gerais e pessoais, os discentes realizaram avaliações antropométricas 

e testes para avaliação das capacidades físicas.  

A avaliação antropométrica dos estudantes foi realizada por meio das medidas da 

massa corporal, estatura, circunferência de cintura, índice de massa corporal (IMC) e das 

dobras cutâneas (DC): Subescapular, Tricipital, Bicipital, Coxa, Perna, Supra-ilíaca e 

Peitoral. Para análise e comparação dos dados foi utilizada a somatória de todas a dobras 

cutâneas para ambos os sexos. 
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A flexibilidade foi avaliada pelo banco de Wells (ACSM, 1996), anotando três 

tentativas e considerando a melhor tentativa para as análises. A potência dos membros 

inferiores pelo teste de salto utilizando a plataforma de salto (Jump System), realizando o 

salto contra movimento sem ajuda dos membros superiores e realizando três tentativas, 

considerando a melhor delas para a análise. A avaliação da aptidão aeróbia foi determinada 

pelo teste T5min que consistia em correr a maior distância possível em cinco minutos 

utilizando pista de 200m. A partir da velocidade média do teste foi avaliado o VO2max indireto 

pela equação VO2 mL/kg/min = Velocidade média (m/s)*0,2+3,5 (ACSM, 1996). 

 Após as realizações dos testes os dados foram plotados em uma planilha para análise 

estatísticas de comparação entre os sexos e através do teste t de student para amostra 

independentes, e a correlação de Pearson para associação entre as variáveis intra sexos. As 

análises foram realizadas no software GraphiPad Prism versão 7.0. O nível de significância 

adotado foi de p<0,05. Para teste de normalidade foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. 

Resultados e discussão: A tabela 1 apresenta os resultados das características 

antropométricas e dos testes de capacidades físicas. Os homens apresentaram maior massa 

corporal, estatura e circunferência de cintura, e menor somatória de dobras cutâneas que as 

mulheres. Não houve diferença na idade e IMC entre os grupos. Além disso, os homens 

apresentaram maior altura de salto, maior VO2máx e menor flexibilidade que as mulheres. 

Tabela 1: Características antropométricas e resultados dos testes de capacidades físicas dos 

voluntários. 

 Masculino (n= 123) Feminino (n=70) Total (n=193) 

Idade (anos) 19   3 20  4 19  3 

Massa Corporal (kg) 73,6  13,6* 60,2  22,1 68,7  14,5 

Estatura (m) 1,76  007* 1,62  006 1,70  009 

IMC (kg/m2) 23,7  4,0 22,9  4,1 23, 4  4,0 

Circunferência Cintura (cm) 77,6  12,7* 69,6  12,3 74,7  13,1 

 D.C. (mm) 93,7  45,1* 106,9  56,0 98,5  49,6 

Flexibilidade (cm) 26,0   11,0* 29,2  10,3 27,1  10,9 

Salto (cm) 34,0  6,0* 22,0  5,7 29,6  8,2 

VO2máx (mL/kg/min) 46,5  8,3* 35,8  5,2 43,0  8,3 

IMC – Índice de massa corporal.  D.C – Soma de todas dobras cutâneas. VO2max – Consumo máximo de 

oxigênio. * p<0,05 entre masculino e feminino. 

 A tabela 2 apresenta os valores de correlação entre as variáveis antropométricas e das 

capacidades físicas dos voluntários do sexo masculino. Houve correlação inversa entre a MC, 

C-C,  D.C. e IMC com VO2máx. Já a altura de saltos foi inversamente correlacionada com 
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C-C e  D.C. A Flexibilidade não foi correlacionada com nenhum parâmetro 

antropométrico, apenas com a altura de salto.  

Tabela 2: Tabela de correlação entre as variáveis antropométricas e das capacidades física 

dos voluntários do sexo masculino (n=123) 

 Idade MC IMC C-C  D.C. Flex. Salto VO2máx 

Idade   0.29* 0.28* 0.19 0.25* -0.01 -0.05 -0.05 

MC 0.29*  0.90* 0.69* 0.59* 0.04 -0.12 -0.19* 

IMC 0.28* 0.90*  0.72* 0.63* 0.05 -0.17 -0.26* 

C-C 0.19 0.69* 0.72*  0.62* 0.00 -0.26* -0.21* 

 D.C.  0.25* 0.59* 0.63* 0.62*  -0.09 -0.37* -0.31* 

Flex. -0.01 0.04 0.05 0.00 -0.09  0.26* 0.00 

Salto  -0.05 -0.12 -0.17 -0.26* -0.37* 0.26*  0.33* 

VO2máx  -0.05 -0.19* -0.26* -0.21* -0.31* 0.00 0.33*  

MC – Massa corporal. IMC – Índice de massa corporal. C- C – Circunferência da cintura.  D.C. – Somatória 

de todas dobras cutâneas. Flex. – Flexibilidade. VO2max – Consumo máximo de oxigênio.  * p<0,05 

A tabela 3 apresenta os valores de correlação entre as variáveis antropométricas e das 

capacidades físicas dos voluntários do sexo feminino. Houve correlação inversa entre a MC, 

C-C e IMC com VO2máx. Já a altura de saltos foi inversamente correlacionada com MC, C-C 

e  D.C. A Flexibilidade não foi correlacionada com nenhum parâmetro. Já a altura de salto 

foi positivamente correlacionada com VO2máx. 

Tabela 3: Tabela de correlação entre as variáveis antropométricas e das capacidades física 

dos voluntários do sexo feminino (n=70) 

 Idade MC IMC C-C  D.C. Flex. Salto VO2máx 

Idade   0.15 0.20 -0.37* -0.28* -0.13 -0.06 -0.12 

MC 0.15  0.93 0.42* 0.46* -0.08 -0.32* -0.42* 

IMC 0.20 0.93  0.35* 0.46* -0.09 -0.38* -0.50* 

C-C -0.37* 0.42* 0.35*  0.48* -0.09 -0.19 -0.32* 

 D.C.  -0.28* 0.46* 0.46* 0.48*  -0.14 -0.38* -0.19 

Flex. -0.13 -0.08 -0.09 -0.09 -0.14  0.22 0.15 

Salto  -0.06 -0.32* -0.38* -0.19 -0.38* 0.22  0.33* 

VO2máx  -0.12 -0.42* -0.50* -0.32* -0.19 0.15 0.33*  

MC – Massa corporal. IMC – Índice de massa corporal. C- C – Circunferência da cintura.  D.C. – Somatória 

de todas dobras cutâneas. Flex. – Flexibilidade. VO2max – Consumo máximo de oxigênio.  * p<0,05 

 

 Conforme esperado as aptidões físicas do teste de salto, VO2máx foram maiores nos 

homens, e a flexibilidade de tronco foi maior nas mulheres. Além disso, as variáveis 

antropométricas como IMC e massa gorda também eram esperadas serem maiores nas 
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mulheres em relação aos homens. Esses valores estão de acordo com os valores encontrados 

por outros estudos na literatura encontrados em jovens universitários (Conte et. al., 2008). 

 O principal achado de nosso estudo está relacionado à relação inversa significativa 

encontrada através da correlação entre os índices antropométricos e a aptidão aeróbia, medida 

pelo VO2máx, independente do sexo. Isso mostra que quanto maior for a aptidão aeróbia, 

menor será o acúmulo de gordura corporal, e consequente menor risco de desenvolvimento 

de doenças crônicas, e melhores índices de qualidade de vida e realização de atividades de 

vida diária (ACSM, 1996; Blair, 1993; Conte et. al., 2008). Outro importante achado foi que 

a força de membros inferiores medida pelo teste de saltos, também está relacionada com 

ambas aptidões aeróbias e variáveis antropométricas em ambos os sexos. Vale lembrar que a 

média do VO2máx em ambos os grupos estão em sua maioria nos valores bons e razoáveis 

desse parâmetro segundo a American Heart Association – AHA e o American College of 

Sports Medicine – ACSM (ACSM, 1996), sendo que ambos os grupos apresentaram 

voluntários com capacidades fracas ou muito fracas. Assim como em ambos os grupos houve 

um percentual de jovens com sobrepeso e obesidade medidos pelo IMC. Assim, medidas 

para controle da composição corporal e aumento das capacidades físicas são importantes 

também para esses alunos futuros profissionais de Educação Física.   

 

Conclusão 

Assim, concluímos que apesar de homens e mulheres apresentarem diferentes 

índices de aptidão física e antropométricas, a melhora da maioria dos índices estão 

relacionadas a maior aptidão aeróbia, e redução principalmente do % de gordura 

melhorando a composição corporal, e isso poderia ser uma estratégia do grupo PET para 

realizar atividades de orientação e prescrição para esses alunos ingressantes. 
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1. Resumo  

A VII Jornada de Cidadania e Empregabilidade para Sentenciados, realizada no Centro de 

Progressão Penitenciária I “Dr. Alberto Brocchien” de Bauru, localizado no estado de São 

Paulo, teve como intuito realizar diversas atividades multidisciplinares, com duração de uma 

semana, como forma de preparo aos penitenciários para o retorno à socialização, 

desconstruindo os preconceitos a respeito do sistema prisional atual, valorizando o ser 

humano e ressaltando suas necessidades. O convívio no ambiente prisional, por longos 

períodos, faz com que os penitenciários percam os hábitos saudáveis devido à precariedade 

dos recursos e de infraestrutura oferecidos e pela sua falta de reposição ao longo do período 

de sentença, que são essenciais para uma boa manutenção da saúde física e mental. Nesse 

contexto, o grupo PET Odontologia atuou em conjunto a este público de forma próxima e 

integrativa, abordando temas relacionados à saúde, ressaltando os recursos de assistência 

disponíveis fora e dentro do ambiente penitenciário que promovam esse tipo de atenção, 

enfatizando, principalmente, a saúde bucal, em especial, voltados para a Odontologia. Dessa 

maneira, possibilitou-se aos reeducandos um maior conhecimento acerca dos seguintes temas 

abordados “Autoexame” e “Saúde bucal”, auxiliando-os na identificação de anormalidades 

locais e alterações estruturais para busca de atendimento especializado. A apresentação foi 

realizada de forma didática e com caráter lúdico, visando facilitar o entendimento de todos 

os participantes, através de imagens, ilustrações e linguagem acessível, como também de 

forma aberta e interativa, sendo conduzida conforme o andamento coletivo e questões 

abordadas ao grupo PET Odontologia pelos reeducandos, os quais se demonstraram 

interessados pela atividade. 

Palavras-chaves: Extensão comunitária; Ensino; Reeducação 

2. Introdução 

A qualidade de vida no ambiente prisional pode ser considerada insalubre, uma vez 

que a infraestrutura muitas vezes se apresenta inadequada (restrição de espaço físico e pouca 

ventilação) (ASSIS, 2007; CARVALHO et al., 2006; CRUZ, 2012; OLIVEIRA; 

CARDOSO, 2004), além da perda da percepção de socialização e de cuidados pessoais. Tal 

situação explicita a importância do acesso a conhecimentos básicos de saúde e da importância 

na relação social destes cuidados. Desta forma, a integração dos penitenciários com a 

sociedade torna-se mais efetiva. 
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A saúde bucal é de extrema importância para promoção dos autocuidados, para o 

diagnóstico precoce de doenças sistêmicas com manifestações bucais e de doenças locais 

altamente impactantes como a cárie dentária, doença periodontal e câncer. Desta forma, o 

estímulo à educação dos presidiários deve demonstrar o grande valor da atuação 

interdisciplinar da equipe de saúde no sistema penal. 

Na tentativa de reverter tal situação, o PET Odontologia compartilhou informações e 

auxiliou no processo de restituição individual e reintegração social visando à promoção de 

saúde bucal dentro da VII Jornada de Cidadania e Empregabilidade para Sentenciados de 

Bauru em 2019. 

3. Metodologia  

As condições de trabalho e de saúde dentro do presídio devem se assemelhar às 

condições do ambiente fora do presídio (OLIVEIRA; CARNEIRO, 2017). 

Como alternativa para ser implementada no sistema carcerário brasileiro, recorre-se 

às Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Um dos seus princípios é a 

valorização humana, visando à reconstrução de um novo homem englobando diversas ações 

tais quais chamar o preso pelo nome e conhecer a história de cada um deles (OLIVEIRA; 

CARNEIRO, 2017).  Tendo em vista isso, utilizam-se métodos psicopedagógicos e palestras 

de valorização humana, discutindo questões da realidade atual (OLIVEIRA; CARNEIRO, 

2017), como foi empregado pelo grupo PET na CPP II de Bauru durante VII Jornada de 

Cidadania e Empregabilidade para Sentenciados em 2019. 

Por meio da realização de uma palestra pelos integrantes do grupo PET Odontologia, 

foram abordados os seguintes temas: “Autoexame” e “Saúde bucal” e, para isso, foram 

utilizados o programa PowerPoint e macromodelos para melhor visualização do que estava 

sendo apresentado. Primeiramente, foi abordado o “Autoexame” em que se ressaltou a 

importância de o indivíduo analisar a condição de sua própria cavidade bucal. Foram 

mostradas imagens do que seria considerado normalidade em relação às estruturas presentes 

na cavidade bucal, relacionando-as com a coloração e consistência, por exemplo. 

Paralelamente, de forma comparativa, foram mostradas imagens do que seria considerada 

uma estrutura alterada, anormal dentro da cavidade bucal, relacionando com os mesmos 

fatores: coloração e consistência. Além disso, foi ensinado aos detentos que a forma correta 

de realizar o autoexame é em frente ao espelho e com iluminação adequada a fim de facilitar 

a análise pelo próprio indivíduo. Posteriormente, foi abordada a “Saúde Bucal” em que se 



67 

ressaltou a importância da higienização bucal. Nesse momento, foram dadas instruções sobre 

a frequência adequada de escovação, as formas corretas de posicionar a escova, o uso do fio 

dental, entre outros. Por fim, houve um espaço para respostas a dúvidas que os reeducandos 

possuíam, criando um diálogo entre os alunos e os sentenciados.  Os temas foram abordados 

durante 30 minutos para cerca de 80 ouvintes, do gênero masculino, com idades entre 18 e 

60 anos, que se mostraram bem interessados e participativos, totalizando um tempo de 1h 

devido aos questionamentos. Durante toda a palestra, utilizou-se uma linguagem acessível ao 

público, estimulando a participação ativa para que eles se integrassem, objetivando um 

favorecimento no processo de ressocialização e troca de conhecimento.   

4. Resultado e discussão  

Os resultados da atividade estavam vinculados à percepção do grupo PET em relação 

à conscientização de aproximadamente 80 detentos quanto à importância de se realizar uma 

boa higiene bucal e o autoexame, assim como a busca por ajuda profissional mesmo dentro 

do presídio. Salientou-se a importância do diagnóstico precoce para diminuição de possíveis 

sequelas e consequências das doenças bucais. A participação dos detentos foi muito 

satisfatória, com o esclarecimento de diversas dúvidas sobre tratamentos das lesões de cárie 

dentária, da doença periodontal, do câncer de boca e até mesmo sobre as técnicas de higiene, 

além de dúvidas sobre o autoexame, demonstrando interesse por obter hábitos mais 

saudáveis. 

É importante ressaltarmos que o acesso a tais informações cruciais para uma boa 

saúde bucal e, consequentemente, geral, são bem escassas nesse ambiente. Portanto, cabe a 

nós, enquanto membros do PET e profissionais da saúde, instruir e sanar dúvidas, 

promovendo saúde e conhecimento para essa parcela da população reclusa do ambiente 

social. 

Os integrantes do PET demostraram-se muito satisfeitos com tal atividade, pois além 

de ser inédita para o grupo, exigindo uma adequação no desenvolvimento da comunicação e 

da interação, também trouxe extrema satisfação em reconhecer o interesse dos detentos em 

obter hábitos mais saudáveis a partir da transmissão de conhecimentos pelo grupo. Esta 

atividade marcou um passo inicial para a continuidade de ações junto a esta comunidade. 

Essa iniciativa deve ser considerada inovadora, pois a maioria dos presídios não tem 

esse tipo de ação. Logo acredita-se que o fato desses indivíduos terem tido essa orientação 
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pode impactar a médio prazo na saúde bucal deles em comparação a outros que não tiveram 

a implementação de projetos similares a esse.   

5. Conclusões 

A VII Jornada de Cidadania e Empregabilidade para Sentenciados possibilitou o 

exercício de promoção de saúde e de melhores hábitos de vida, promoveu e reforçou um 

melhor preparo ao retorno dos presidiários à socialização e possibilitou ao grupo PET 

desenvolver um outro tipo de comunicação para atingir tal finalidade.  
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Resumo: Tomando o aparato teórico da saúde mental infantojuvenil e da política de 

humanização do SUS, a proposta deste estudo é refletir sobre a importância da aproximação 

entre crianças e familiares no cuidado em contextos de internação hospitalar e de atenção 

psicossocial. O brincar permite a expressão e elaboração de angústias atreladas ao sofrimento 

vivenciados pelas crianças e seus familiares, propiciando maior protagonismo a eles e 

auxiliando no processo de recuperação e humanização dos ambientes dos serviços. Temos 

como objetivo enunciar diferenças contextuais relacionadas a esta aproximação, que não 

acontece de maneira espontânea, e seus desdobramentos na ação dos petianos nos referidos 

contextos. Para tanto, utilizamos como universo de investigação situações extraídas de 

diários de campo da atuação interdisciplinar do PET Saúde da Criança, durante o ano de 

2019. Os resultados da análise revelam que estas aproximações lúdicas favorecem a interação 

e a criação de sociabilidades entre adultos e crianças reforçando os vínculos de confiança e 

fortalecimento pessoal para o enfrentamento de situações adversas. 

Palavras-chave: infância; sofrimento psíquico; promoção da saúde. 

          1. Introdução. O PET Saúde da Criança foi criado em 2010 tendo em seu 

cerne garantir os princípios da indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, como 

apontado por Brasil (2006). É constituído por uma equipe interdisciplinar de estudantes dos 

seis cursos de graduação ofertados pelo Instituto de Saúde e Sociedade da Unifesp Campus 

Baixada Santista, sendo eles: Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, 

Nutrição e Educação Física, orientados por uma professora tutora, o que oportuniza 
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discussões e intervenções mais integrais a respeito da saúde da criança e a elaboração 

contínua de um saber comum, pautado na saúde humanizada. As atividades de extensão são 

realizadas em dois locais distintos: enfermaria pediátrica do Sistema Único de Saúde na 

Irmandade da Santa Casa de Santos e Centro de Atenção Psicossocial infantojuvenil (CAPSi) 

da Zona Noroeste de Santos. Ambos os ambientes possuem um objetivo comum: a promoção 

e recuperação da saúde da criança. Pautados na Política Nacional de Humanização 

(BRASIL,2007) e na Política de Saúde Mental (BRASIL, 2005), a promoção de saúde 

engloba profissionais, usuários e gestores como corresponsáveis pela produção de cuidado. 

A Política de Saúde Mental traz visibilidade às questões psíquicas e à garantia dos direitos 

de seus usuários, priorizando e incentivando o seu convívio comunitário e familiar.  As ações 

do PET, objetivam propor encontros e construção de vínculos com crianças e sua rede 

sociofamiliar, colocando-os como protagonistas no processo de cuidado e envolvendo-os 

integralmente na recuperação da saúde, abrindo espaços de participação. 

 Assegurado pelo art. 16º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o brincar é 

também um direito, que se mostra como potencial ferramenta para a criança expressar a 

realidade, sendo seu modo de comunicação com o mundo. O brincar emerge como principal 

instrumento de saúde empregado pelos petianos nos campos de atuação. No ambiente 

hospitalar, a presença dos pais proporciona sentimento de segurança durante a vivência deste 

momento hostil, são também apoio para enfrentamento da institucionalização (BERTUOL, 

2018). Nos serviços de saúde mental, o sofrimento psíquico de um indivíduo não diz respeito 

apenas a ele, mas a toda sua rede familiar mais próxima, que também sofre e necessita de 

escuta e acolhimento para desenvolver resiliência e conseguir executar cuidado (COVELO, 

BADARÓ-MOREIRA, 2015). Desta forma, lidar com familiares no contexto da internação 

hospitalar e do CAPSi significa lidar com a pessoa que sofre.  

2. Objetivo. O presente trabalho possui como objetivo relatar e refletir sobre a 

experiência do PET Saúde da Criança em suas estratégias de aproximação ao brincar entre 

crianças e familiares nos contextos de internação hospitalar e de atenção psicossocial. 

 3. Metodologia. Nas atividades de extensão os petianos se dividem em quatro 

equipes interdisciplinares, sendo duas destinadas à enfermaria pediátrica do hospital e duas 

ao CAPSi, e a atuação destas equipes ocorre semanalmente. As atividades são realizadas em 

áreas utilizadas pelos familiares para maior visibilidade das brincadeiras e participação dos 

adultos. Para produzir material de registro e análise utilizamos diários de campo das 
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atividades de extensão do ano letivo de 2019. As estratégias consistem em incluir no 

planejamento atividades lúdicas que sejam mais atraentes para adultos - como dobraduras, 

jogos, oficinas de artes e confecção de brinquedos - e convidá-los para auxiliar as crianças 

nas atividades. 

3. Resultados. O brincar auxilia no enfrentamento ao período de internação 

hospitalar, para a criança e para quem a acompanha. Embora seja gradual a participação dos 

acompanhantes, por alguma surpresa, cansaço ou timidez que os impeça de aderir às 

atividades, aqueles que se envolvem desde o início, cada vez mais, se expressam e 

relacionam-se com os que estão a sua volta. A participação do seu cuidador mostra que as 

crianças se tornam mais expressivas no brincar, nas oficinas artísticas é comum perceber 

maior interação, troca de afetos e criação de presentes entre eles favorecendo o estreitamento 

de laços entre a criança e seu acompanhante. No CAPSi, a mudança de local para realizar as 

atividades lúdicas mostrou-se como um modo de agregar aos adultos também, impulsionando 

seu engajamento nas brincadeiras. O processo de ambiência e convivência possibilita 

experimentar papéis sociais, vivenciar relações, realizar negociações e estabelecer rotinas, 

com o objetivo de auxiliar na aquisição de habilidades para a vida cotidiana. A inclusão dos 

acompanhantes nas brincadeiras é desafio e ampliamos nossa visão para que a nossa prática 

possa também agregá-los, com o uso do território, para além do espaço do CAPSi. 

         4. Discussão. A escuta mais sensível aos direitos da criança, seu protagonismo como 

pessoa e as relações estabelecidas no brincar, favorecem a criança enquanto ser social 

(MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004). É na vivência do brincar no contexto hospitalar 

que dentro das relações estabelecidas nessa ação, se proporciona uma outra forma de encarar 

os contextos ali vivenciados, a confiança também se reforça entre a criança e o adulto que a 

acompanha. Em relação ao contexto da saúde mental, é possível exercitar o brincar nos 

espaços de convivência; nesta ação, abre-se um espaço para viver o presente, onde a equipe, 

os usuários e acompanhantes podem exercitar o ato de se enxergar, confiar e cooperar, ações 

que, segundo MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004 se perdem em meio à cultura 

ocidental em que vivemos. É imprescindível dizer que enfrentar o presente dentro do 

contexto saúde-doença seja um desafio, no entanto, o brincar, para estes autores, é atentar-

se ao presente, e torna-se uma maneira de neutralizar a dor e sofrimento e de expor os 

sentimentos. 
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 5. Conclusão. Sabendo da importância do brincar na infância e dos benefícios da 

participação dos familiares nas atividades lúdicas junto às crianças, percebemos a 

necessidade de ir além de atingir somente o público infantil. As vivências e estratégias 

utilizadas para envolver os cuidadores nas oficinas lúdicas no ambiente hospitalar são 

distintas do CAPSi, no entanto, a presença dos familiares é importante em ambos os locais. 

A participação dos acompanhantes nos locais de atuação do PET Saúde da Criança é 

instigante, o que perpassa pelo ato do brincar ser fortemente atrelado à infância, quando na 

realidade é uma ação que pode ser realizada por todas as gerações. Assim, embora sejam 

percebidos resultados significativos no que concerne ao movimento dos petianos no sentido 

de englobar os adultos em suas atividades, ainda são necessários maiores esforços nesse 

sentido para que o objetivo do grupo seja intensificado e ainda mais evidente no futuro. 
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Resumo 

 

Diante do acelerado envelhecimento da população e do impacto desse processo no bem-

estar físico, social e mental da pessoa, decorrente das mudanças em suas características 

corporais, o grupo PET Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) 

assume o desafio de propor um projeto, que envolva a tríade ensino, pesquisa e extensão e 

que promova o contato do acadêmico de enfermagem com o idoso em uma Instituição de 

Longa Permanência (ILP), de maneira a suprir a lacuna curricular observada na saúde do 

idoso. A proposta é realizada em três etapas: Promoção do ensino sobre a processo de 

envelhecimento. Investigação do perfil do Idoso em uma ILP, por meio da coleta de dados 

com instrumentos que avaliaram o autocuidado, a autoestima e a autoimagem. E 

finalmente, foi-se proposto atividades com o intuito de promover o autocuidado aos idosos 

da ILP do município de Alfenas. O presente estudo tem objetivo de apresentar o relato das 

impressões dos estudantes, idosos e funcionários da ILP, sobre o desenvolvimento desta 

proposta, bem como, avaliar a satisfação dos estudantes com as atividades desenvolvidas 

e traçar os pontos positivos e negativos acerca da assistência ao cuidado dos idosos. 

Participaram da construção e desenvolvimento da proposta, os 16 petianos e o tutor, que 

foi elaborada em dezembro de 2018, encaminhada para aprovação do Comitê de Avaliação 

Local (CLAA) e, após aprovação, a etapa de investigação científica foi avaliada e aprovada 

pelo Comitê de Ética da UNIFAL-MG. A proposta foi desenvolvida no ano de 2019. O 

relato de cada estudante, dos idosos assistidos e da equipe da ILP foram registrados e 

analisados descritivamente. Os resultados da análise revelaram satisfação dos idosos e 

estudantes. Os funcionários demonstraram cooperativos e participativos de todas as 

atividades propostas, demonstrando a importância do estudo por meio da solicitação da 

continuidade da proposta para 2020. 

 

Palavras-chave: Idosos; Autocuidado; Enfermagem 

 

Desenvolvimento 

 
O Programa de Educação Tutorial PET Enfermagem da Universidade Federal de 

Alfenas – MG se fundamenta nos princípios da indissociabilidade entre a tríade ensino, 

pesquisa e extensão. O PET detém grande relevância na formação acadêmica, social e 

profissional dos graduandos, visto que colabora para o desenvolvimento humanístico 

mailto:igormmonteiro@hotmail.com


75 

pautado em questões atuais que complementam e enriquecem a grade curricular. 

Sendo assim, o tema de trabalho escolhido para ser desenvolvido no ano de 2019 

foram os cuidados voltados à população idosa, visto que, em decorrência do processo de 

envelhecimento, o bem-estar do idoso é negativamente afetado pela mudança física e perda 

de algumas características corporais (SIQUEIRA et al, 2009). Esta condição pode ser 

agravada pela institucionalização do idoso, que, em sua maioria, limita atividades de lazer, 

socialização, autocuidado e autoimagem (PESTANA e ESPÍRITO SANTO, 2008). Além 

disso, há grande discussão na literatura sobre a falta de preparo dos profissionais de 

enfermagem frente aos fenômenos e vulnerabilidades relacionados à pessoa idosa 

(MOREIRA et al, 2018). 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) oferecem o cuidado 

necessário para proteção da vida e manutenção da saúde do idoso, contudo a equipe de 

enfermagem deve estar devidamente preparada para a assistência de qualidade neste 

ambiente. O que torna essencial na formação do Enfermeiro, a compreensão de todos 

aspectos inerentes ao cuidado à pessoa idosa, desenvolvido no ambiente prático, que por 

sua vez deve representar um espaço de proteção e acolhimento, com o foco na continuidade 

de vida. 

Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto justifica-se pelo fato da escassez ou 

ausência da abordagem Saúde do Idoso na grade curricular do curso de Enfermagem com 

o intuito de que, através da correlação ensino, pesquisa e extensão, os petianos pudessem 

ter a oportunidade de compartilhar momentos de aprendizagem e de conhecimento prático 

por meio do contato direto com o idoso institucionalizado e suas demandas. Além disso, 

oferecer estes momentos aos outros acadêmicos de enfermagem que dispunham de 

interesse na temática. 

Metodologia 

 
Trata-se de um estudo descritivo que foi desenvolvido no Lar São Vicente de Paula, 

sul de Minas Gerais, a partir de três etapas: promoção do ensino sobre o processo de 

envelhecimento; investigação do perfil do Idoso em uma ILPI; e atividades de promoção 

do autocuidado. 

A primeira fase constituiu-se de atividades voltadas para o ensino que se iniciou 

com a realização de uma Mesa Redonda denominada AtualizaPET: Processo de 

Envelhecimento. A atividade foi ministrada por uma enfermeira expertise em Saúde do 
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Idoso, uma enfermeira que presta serviços ao Lar São Vicente de Paulo do município de 

Alfenas e por uma odontóloga que já teve experiência com os cuidados com os idosos. O 

intuito foi proporcionar um momento de construção de conhecimento acerca da Saúde do 

Idoso institucionalizado e instigar discussões e troca de experiências entre os envolvidos. 

As atividades foram avaliadas por meio da satisfação da comunidade acadêmica envolvida 

e dos membros do grupo. 

A segunda fase foi constituída pelas atividades de pesquisa, cujo objetivo foi avaliar 

Autoestima e Autoimagem dos idosos através da identificação da Medida de 

Independência Funcional, Autoconhecimento, Nível de satisfação corporal, Índice de 

Massa Corporal e Risco Cardiovascular, além disso, foram avaliados os sinais vitais e 

aplicado um questionário sócio demográfico e clínico. A coleta foi realizada pelos próprios 

petianos que foram previamente orientados quanto aos recursos a serem utilizados no 

momento da entrevista. Todos os dados coletados foram dispostos em uma planilha 

eletrônica. Esta fase ainda está sendo desenvolvida no tratamento estatístico dos dados. 

Todos os idosos foram convidados a participar, porém foi realizado a amostragem por 

conveniência, cujos critérios de elegibilidade foram: capacidade cognitiva preservada e 

interesse em responder os instrumentos da pesquisa. 

A terceira fase, por sua vez, embasada nos princípios da extensão, desenvolveu-se 

por meio da realização de doze oficinas pedagógicas ofertadas aos idosos da ILPI, cujo 

objetivo foi promover a autonomia e independência dos cuidados com o próprio corpo, 

afim de melhorar a autoestima e autoimagem dos mesmos. As oficinas utilizaram a 

seguinte estratégia: Acolhimento do grupo; Introdução ao tema a ser trabalhado 

(autocuidado e promoção de saúde); Atividades lúdicas (dinâmica, roda de conversa, 

apresentação de vídeos e slides, entre outras), Apresentação das técnicas de autocuidado; 

Debrifing e Encerramento das atividades. 

Além disso, foi discutido com a enfermeira da instituição quais eram as demandas 

dos demais funcionários que se relacionavam com o cuidado do idoso, sendo administrado, 

então, duas oficinas específicas aos cuidadores, cujos tema foram Estímulo ao Autocuidado 

do Idoso e Administração de Insulina. Para esta fase, foi utilizado de um método 

subjetivo/descritivo de avaliação através de pontos positivos e negativos elencados pelos 

membros do grupo, além de comentários e disposições gerais da enfermeira da instituição. 

Resultados e Discussão 
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Cada fase foi avaliada separadamente conforme descrição na metodologia. 

Na primeira fase, a atividade destacou-se pela apreensão de saberes e práticas 

compartilhados pelas profissionais que ministraram a Mesa Redonda, pois, com toda 

bagagem acadêmica e profissional adquirida, fazem a diferença na prática clínica com os 

idosos, proporcionando melhora da assistência e da qualidade de vida dos idosos. Esta 

atividade foi presenciada por um total de 60 pessoas, incluindo estudantes e profissionais, 

que buscavam por conhecimento e experiências ao cuidar de um idoso. Após avaliação 

formal da atividade, 100% dos participantes declararam satisfação com o evento, seu 

conteúdo e metodologia utilizada. 

Em relação à pesquisa, os dados colhidos referem-se a aproximadamente 60 idosos, 

com idade acima de 60 anos, institucionalizados no Lar São Vicente de Paula. Esta etapa 

ainda está em fase de conclusão, contudo, foi possível perceber que o nível de dependência 

dos idosos é elevado, o que compromete o autocuidado, tornando difícil pequenas tarefas 

como: lavar corretamente o cabelo, secar os pés, escovar os dentes, entre outras. Diante 

das dificuldades encontradas, estima-se que o nível de satisfação corporal esteja 

comprometido. A forma como os idosos aceitam sua nova condição e as adaptações 

necessárias no dia a dia são aspectos importantes a serem considerados. Para melhor 

qualidade de vida do idoso é fundamental que os profissionais de saúde sejam sensíveis 

em perceber a influência do processo de envelhecimento na condição emocional e física 

dos mesmos, afim de estimular o maior grau de independência possível e, 

consequentemente, auto aceitação. 

Por fim, as oficinas realizadas com os idosos para estímulo e desenvolvimento do 

autocuidado foi avaliada pelos petianos por meio de pontos positivos que obtiveram as 

seguintes palavras chaves: adesão, recursos visuais e sensitivos, abordagem individual, 

interesse, dinâmica de trabalho, interação, empenho e integração. Também foi avaliado os 

pontos negativos, como: desinteresse, abordagem coletiva, falta de adesão, falta de espaço, 

interferências externas, abordagem em subgrupos, falta de recursos e falta de dinâmica. 

Todas estas palavras chaves foram agrupadas de acordo com a opinião expressa dos 

petianos acerca das oficinas realizadas com os seguintes temas: cuidados com os cabelos, 

cuidados com as unhas, cuidados com as orelhas e canal auditivo e cuidados com a pele. 

Os cuidadores participaram de maneira interativa das oficinas, com 

questionamentos e relatos de experiências. Suas falas demonstraram: preocupação com o 
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meio correto de ofertar o cuidado, principalmente cortar as unhas, devido a presença de 

idosos com diabetes na instituição. Ainda observaram erros comuns na administração do 

cuidado, uma vez que “é muito mais prático fazer o cuidado pelo idoso do que assisti-lo 

realizar o autocuidado”. A enfermeira da instituição, ao final das oficinas relatou “... 

depois que colocamos espelhos nos quartos, de acordo com a recomendação dos discentes, 

os idosos ficaram bem animados e passaram a se observar mais...”. 

Conclusão 

 
A realização deste projeto, como um todo, assumiu grande relevância para a 

dinâmica anual do grupo PET Enfermagem, visto que garantiu inúmeras oportunidades de 

busca e qualificação na temática Saúde do Idoso. Por ser um tema pouco discutido na grade 

curricular do curso de enfermagem, todos os processos envolvidos colaboraram para 

fortalecer a tríade ensino, pesquisa e extensão, oportunizando não só os petianos, mas, 

também, todos os acadêmicos interessados no assunto e nas atividades desenvolvidas. 
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RESUMO  

As principais doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, os 

cânceres, as doenças respiratórias e o diabetes mellitus. Nesse contexto, esse projeto possui 

como objetivo promover a conscientização da população em relação aos fatores de risco e 

sobre as formas de prevenção e controle das dislipidemias e do diabetes mellitus. O estudo 

foi realizado com trabalhadores rurais do município de Poço Fundo-MG. Iniciou-se com 

palestras educativas visando o esclarecimento quanto aos fatores de risco e a importância do 

diagnóstico precoce, formas de prevenção e tratamento das dislipidemias e diabetes mellitus, 

depois, realizou-se coleta sanguínea dos trabalhadores e seus familiares e a análise 

laboratorial. Visto os riscos que a população está exposta, o acesso à informação e os exames 

laboratoriais exercem papel importante aos trabalhadores rurais. Assim, a população é 

indicada a procurar ajuda após serem detectados os riscos no exame, a fim de obter auxílio 

com o profissional médico adequado para o tratamento e prevenção para uma melhora na 

qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras-chave: Doenças crônicas; Prevenção; Exames laboratoriais. 

INTRODUÇÃO 

As principais doenças crônicas não transmissíveis no Brasil em 2015, foram 

responsáveis por 51,6% do total de óbitos de adultos entre 30 e 69 anos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2019). Particularmente, as doenças cardiovasculares (DCV) no Brasil 

representaram 28% dos óbitos em 2016 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

(SANTOS-FILHO; MARTINEZ, 2002; XAVIER et al., 2013; BOMFIM et al., 2015). 

Segundo a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, a 

quantificação dos níveis de colesterol total e frações é uma medida tradicional na avaliação 

about:blank
about:blank
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de risco cardiovascular, como corroborado por numerosos estudos e pela prática clínica 

(XAVIER et al., 2013). 

 Por outro lado, o diabetes mellitus tem um forte impacto social tanto pela morbidade 

como também pela mortalidade. (MALERBI, 1992).  A análise da carga de doenças 

crônicas no Brasil demonstrou que o diabetes mellitus está entre as dez principais causas de 

AVAI`s(AMERICAN ASSOCIATION OF DIABETES, 2019).No entanto, o diagnóstico 

precoce do diabetes com adoção de medidas terapêuticas relativamente simples e de baixo 

custo, permitem um controle mais adequado da doença e evitam ou retardam o aparecimento 

das complicações crônicas (AMERICAN ASSOCIATION OF DIABETES, 2019).  

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar os níveis séricos de colesterol 

total e frações e da glicemia de jejum de trabalhadores rurais,bem como fornecer as 

orientações pertinentes aos indivíduos para uma conscientização quanto à importância da 

adoção de um estilo de vida capaz de prevenir a aterosclerose, a diabetes. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho foi realizado em parceria com a Cooperativa Dos Agricultores 

Familiares de Poço Fundo e Região Ltda (COOPFAM), onde teve a participação de 90 

indivíduos da zona rural da cidade. Inicialmente foram realizadas palestras educativas, 

utilizando multimídia e apresentação de painéis ilustrativos, como recursos didáticos. Logo 

após, foi oferecida a realização de exames laboratoriais para avaliação do colesterol total e 

frações e monitoramento da glicemia de jejum. Antes da coleta do sangue aplicou-se um 

questionário a respeito das condições de saúde do indivíduo e estilo de vida. Em seguida, 

ocorreu a coleta do sangue por punção venosa e foram realizadas as análises das amostras 

biológicas. Para a determinação do colesterol total e frações, foi adotado o método enzimático 

colorimétrico (Trinder) e a fórmula de Martin. Para a determinação da glicemia foi adotado 

o método enzimático colorimétrico. As análises foram realizadas utilizando o aparelho 

automatizado Labmax Plenno.Os indivíduos que apresentaram valores alterados em seus 

exames, foram orientadas a procurar a Unidade do Programa Saúde da Família de sua região 

para se fazer um acompanhamento e um tratamento adequado de acordo com a sua condição 

de saúde. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os 90 participantes, 18 indivíduos eram crianças/adolescentes (0 a 20 anos), 61 

eram adultos (> 20 anos) e 11 pessoas eram idosas (> 60 anos). As alterações observadas no 

perfil lipídico e na glicemia de jejum dos participantes estão demonstradas nas tabelas 1 e 2. 

TABELA 1 – Alterações observadas no perfil lipídico dos participantes. 

Parâmetros avaliados Níveis de colesterol 

total elevados 

Níveis de triglicérídeos 

elevados 

Níveis de colesterol 

hdl baixos 
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Nº de pessoas com 

alterações 

 

36 

 

17 

 

25 

Porcentagem em 

relação ao público 

total 

40% 

 

18,98% 27,77% 

Média 221,19 mg/dL 

 

191,82 mg/dL 36,20 mg/dL 

Desvio padrão ± 36,46 

 

± 92,00 ± 4,96 

Fonte: Própria 

TABELA 2- Alterações glicêmicas observadas 

Classificação Tolerância 

diminuída 

Diabetes 

Mellitus 

Pacientes com 

glicemia < 

70 mg/dL 

Glicemia 

normal 

Total de indivíduos 

com glicemia 

alterada 

2 1 3 66 

Média da glicemia 121,5 

mg/dL 

342 

mg/dL 

68,3 mg/dL 78,94 mg/dl 

Desvio Padrão ± 3,53 

mg/dL 

 ±0,47 mg/dL ± 5,92 mg/dl 

Porcentagem em 

relação ao número 

total de indivíduos 

2,24% 1,12 % 3,37% 74,16% 

Fonte: Própria 

Foi observado também que  o valor médio dos níveis de colesterol LDL foi mais 

elevado no grupo de indivíduos que apresentou alterações no perfil lipídico (150mg/dL, em 

média, n= 11) em comparação com aqueles que apresentaram valores dentro dos padrões 

desejáveis (90mg/dL, em média, n=90 mg/dL).  

Ao analisar as respostas obtidas no questionário aplicado para levantamento de dados 

sobre o estilo de vida da população alvo, é possível associar tais alterações aos hábitos de 

vida relatados pelos indivíduos.  

Dessa forma, possíveis causas que poderiam contribuir para esses resultados, das duas 

tabelas apresentadas, são a alimentação inadequada (rica em gorduras, principalmente) que 
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pode contribuir  um maior acúmulo de gordura no corpo, o qual, pode vir a contribuir para o 

desenvolvimento de dislipidemias e de resistência à insulina com aumento da glicemia. ,.  

CONCLUSÕES 

Diante do que foi apresentado, este trabalho teve em sua primeira etapa bom êxito e 

cumpriu os objetivos de difundir informações sobre os fatores riscos e formas de prevenção 

da aterosclerose e do diabetes mellitus, detectando os níveis séricos de glicose e de colesterol 

total e suas frações no sangue do público estudado. Por fim, com a realização dos exames 

laboratoriais foi possível uma abordagem mais completa com informações individualizadas, 

capaz de intervir na melhora da saúde dos indivíduos, ressaltando assim, a importância do 

projeto em relação à prevenção da aterosclerose e da diabetes mellitus. 
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A educação em saúde é um processo que ocorre com a participação social e tem como 

objetivo desenvolver a consciência crítica relacionada aos problemas de saúde, a partir de 

práticas pedagógicas com conteúdos técnicos, políticos e científicos (FUNASA, 2007). Ela 

pode ser realizada utilizando-se inúmeras estratégias, e dentre elas, destaca-se atualmente as 

mídias sociais. A plataforma de vídeos Youtube, por sua vez, consiste em uma forma de 

compartilhamento de vídeos, podendo ser empregada com a finalidade educativa, 

principalmente pelo seu fácil acesso, multiplicidade de conteúdo e formalismo simples 

(OLIVEIRA, 2016). Tomando tais aparatos teóricos, a proposta deste relato de experiência é 

quantificar o número de pessoas potencialmente alcançadas pela educação em saúde via 

mídia digital, e como objetivo, relatar a experiência da construção de um canal educativo 

voltado para área da saúde na plataforma virtual Youtube, criado por acadêmicos do PET 

Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Para tanto, a primeira etapa 

do trabalho foi a criação de um canal na referida plataforma, o desenho dos objetivos 

almejados e o levantamento de temas pertinentes na área da saúde entre os acadêmicos para 

elaboração dos vídeos. Em seguida, os vídeos foram construídos em uma plataforma virtual 

de animação denominada Powtoon. Por último, ocorreu a publicação e compartilhamento dos 

vídeos dentro da comunidade acadêmica e fora, utilizando as mídias sociais. Os resultados 

revelaram que a partir da publicação de 8 vídeos no período de abril a dezembro de 2019, 

houve 732 visualizações ao total, 2.973 impressões, 51 inscrições, com o tempo total de 

exibição de 9,9 horas e 44,9% do tráfego externo com origem em um aplicativo de conversas 

de uso popular. Com isso, observa-se o potencial e largo alcance de uma mídia social para 

finalidade educacional, sendo indispensável a utilização de meios de comunicação 

diversificados para disseminação do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde, Mídias virtuais, Youtube. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A educação em saúde, segundo Funasa (2007) é definida como “um conjunto de 

práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das 

práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos trabalhadores da área, 

pelos setores organizados da população e consumidores de bens e serviços de saúde e de 

saneamento ambiental” 
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Devido ao fato de a educação em saúde poder ser praticada utilizando-se diversas 

estratégias, a mídia social virtual, por sua vez, configura-se como um instrumento 

tecnológico e corriqueiro sendo ideal para prática da educação em saúde. Oliveira (2016) 

afirma que as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) devem ser 

compreendidas quanto ao seu poder de alcance e consumo de informações, e que estas 

também necessitam de ser usadas a favor do processo de ensino-aprendizagem.  

Dentre essas NTIC’s, o Youtube destaca-se por constituir-se de plataforma de 

carregamento e compartilhamento de conteúdo audiovisual, sendo um dos melhores 

exemplos no processo de educação, justamente por apresentar características proveitosas 

como fácil acesso, multiplicidade de conteúdo, formalismo simples, fonte de busca de 

materiais complementares e, além disso, vale-se como um instrumento de autoria multimídia. 

(OLIVEIRA, 2016) 

A partir disso, este estudo objetiva relatar a experiência vivenciada no processo de 

construção e divulgação de um canal com conteúdo voltado para área de saúde na plataforma 

de mídia social virtual Youtube. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência acerca da criação de um canal da área da saúde 

na plataforma virtual Youtube, a qual foi desenvolvida pelo grupo PET Enfermagem da PUC 

Campinas, composto por 12 acadêmicos do curso de Enfermagem e uma tutora docente do 

curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em SP, realizado no 

período de março a dezembro de 2019. 

A primeira etapa do trabalho consistiu a criação de um canal intitulado “Saúde num 

Minuto” utilizando a conta comum do Google do grupo PET Enfermagem. A partir disso, 

em uma reunião semanal, decidiu-se temas pertinentes na área da saúde para elaboração dos 

vídeos, obtendo um resultado final de 8 temas. Com isso, o grupo dividiu-se em duplas 

conforme o tema escolhido de interesse para construção dos vídeos.  

A próxima etapa deu-se com a construção dos vídeos utilizando uma plataforma 

virtual em inglês de animação denominada “Powtoon”. Para tanto, atribui-se a cada dupla a 

realização de um roteiro a partir da pesquisa de informações em literaturas científicas 

confiáveis, tais como Ministério da Saúde e a Biblioteca Virtual em Saúde. Seguindo o 

roteiro previamente construído e aprovado pela tutora, os acadêmicos construíam seus vídeos 

na referida plataforma, e ao término, mostravam aos demais integrantes do grupo, de forma 

a obter o aval para a publicação no Youtube. 
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Por fim, a última etapa ocorreu a partir da publicação dos vídeos, sendo que esta deu-

se na frequência de 1 vídeo mensalmente, o qual foi amplamente divulgado nas mídias sociais 

dos integrantes do grupo para toda a comunidade acadêmica interna e o público externo. 

 

3. RESULTADOS E DISUCUSSÃO 

No período compreendido entre abril a dezembro de 2019, foram publicados ao todo 

8 vídeos na plataforma do Youtube. No geral, somando todos os vídeos, tem-se o total de 

732 visualizações, 2.973 mil impressões (cliques) com o total de 9,9 horas de exibição e 51 

inscritos no canal. Já especificamente, o vídeo mais acessado do canal resulta em 131 

visualizações, o qual foi publicado no mês de setembro do referido ano. 

Em relação ao alcance, a figura abaixo demonstra que a maior origem do tráfego é 

externa (44,1%), seguido por páginas do canal (23,2%) e pesquisa do Youtube (16,1%).  

 

Figura 1 – Gráfico da origem de tráfego do canal 

 
Fonte: Estatística do canal - Youtube 

 

Tal fato deve-se principalmente pela divulgação dos vídeos feita em mídias sociais 

externas dos acadêmicos, sendo que a mídia social “WhatsApp” ficou responsável por 44,9% 

da origem deste tráfego. Com isso, observa-se a importância de se possuir redes sociais 

externas integradas entre si, que promovam um maior compartilhamento e divulgação do 

conteúdo produzido. 
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Já no quesito de telespectadores do canal, constatou-se 67,3% do público compõem-

se de não inscritos (telespectadores que não estão conectados ou inscritos) do canal, enquanto 

que os inscritos propriamente dito resultam em 32,7%.  

 

Figura 2 – Total de inscritos e origem das inscrições 

 
Fonte: Estatística do canal – Youtube 

 

Observa-se que a maioria das inscrições (56,9%) devem-se a página de exibição do 

Youtube, ou seja, em inscrições feitas por meio do botão de inscrição colocado pela própria 

plataforma nas páginas de exibição dos vídeos. Assim, presume-se que a utilização de 

ferramentas que facilitem o processo de inscrição em um canal, bem como o próprio auxílio 

oferecido pelo Youtube, constituem-se de mecanismos indispensáveis na divulgação do canal 

e de seu conteúdo. 

 

4. CONCLUSÃO 

A experiência vivenciada pelo grupo a partir da criação de um canal no Youtube, 

proporcionou um novo olhar acerca do real trabalho de um animador e criado de 

conteúdo/vídeos. Foi constatado que o processo de elaboração de um vídeo é longínquo e 

demanda tempo, e a partir disso, o grupo PET descobriu e simpatizou-se com uma nova área 

para a educação em saúde. Com isso, observa-se o potencial e largo alcance de uma mídia 

social para finalidade educacional, sendo indispensável a utilização de meios de comunicação 

diversificados para disseminação do conhecimento, especialmente tratando-se do processo 

de educação em saúde. 

 

REFERÊNCIAS  

 

FUNASA. Diretrizes de educação em saúde visando à promoção da saúde: documento 

base – Brasília, 70 p.: il. 2007. Disponível em: 

<http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38937/Educa%C3%A7ao++em+Saude+-

+Diretrizes.pdf/be8483fe-f741-43c7-8780-08d824f21303>. Acesso em: 04 março 2020. 

 

OLIVEIRA, Priscila Patrícia Moura. O Youtube como ferramenta pedagógica. In: 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIAe, 2016, São Carlos. 

Formação, Tecnologias e Cultura Digital. São Carlos: UFSCARe, 2016. Disponível em: 



87 

<http://www.sied-enped2016.ead.ufscar.br/ojs/index.php/2016/article/view/1063/486>. 

Acesso em: 04 mar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
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Resumo: As refeições elaboradas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) escolares, 

devem atender às necessidades nutricionais dos estudantes, proporcionando-lhes alimentos 

em condições higiênico sanitárias, sensoriais e nutricionais adequadas, visando à proteção e 

promoção da saúde. Portanto, torna-se fundamental o conhecimento das Boas Práticas no 

ambiente da alimentação escolar, uma vez que a capacitação de manipuladores promove um 

serviço de alimentação eficiente e a segurança alimentar em toda cadeia produtiva. O objetivo 

do presente trabalho foi, portanto, capacitar manipuladoras de alimentos e uma nutricionista 

que atuam na Alimentação Escolar do município de Urucânia, MG. A capacitação sobre Boas 

Práticas de Manipulação foi realizada na Universidade Federal de Viçosa, MG, e oferecida a 

52 cozinheiras e auxiliares de cozinha e 1 nutricionista. O treinamento foi ministrado por 

duas integrantes do Programa de Educação Tutorial em Nutrição da Universidade Federal de 

Viçosa (PET-NUT-UFV), com duração de aproximadamente 4 horas. Todas as participantes 

eram do sexo feminino, com faixa etária entre 30 e 60 anos e atuantes em creches e escolas 

públicas, atendendo indivíduos da educação infantil até o ensino fundamental. Na 

capacitação foram realizados o momento “quebra-gelo”, dinâmicas interativas e partes 

teórico-explicativas. Esclareceu-se acerca das condutas higiênico sanitárias que devem ser 

praticadas durante a produção de alimentos, a fim de que as manipuladoras aprendessem os 

procedimentos mais adequados e entendessem o porquê é essencial que eles sejam exercidas. 

Durante a capacitação, dúvidas foram levantadas pelas manipuladoras e percebeu-se que elas 

apresentavam baixo grau de escolaridade, pouco contato com os temas relativos à segurança 

alimentar e dificuldades para seguir as orientações, devido à estrutura e materiais 

disponibilizados no ambiente de trabalho. Orientações foram dadas para que atuassem da 

maneira mais adequada possível, respeitando as limitações apresentadas. Pode-se concluir 

que a capacitação a respeito das Boas Práticas de Manipulação foi imprescindível para se 

difundir o conhecimento a respeito da importância da segurança de alimentos, especialmente 

no ambiente escolar, visando a reduzir riscos de ocorrência de Doenças Transmitidas por 

Alimentos. 

Palavras-chave: Alimentação escolar. Doenças Transmitidas por Alimentos.  Nutrição da 

criança. Capacitação em serviço. 

Introdução: 
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Todas as refeições elaboradas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) 

escolares devem atender às necessidades nutricionais dos estudantes, proporcionando-lhes 

alimentos em condições higiênico sanitárias, sensoriais e nutricionais adequadas, a fim de 

promover a saúde (Gomes et al., 2012). 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) têm aumentado em nível mundial, e 

sua incidência tem relação com más condições no preparo e manipulação. Dessa forma, a 

higiene dos alimentos é um fator de garantia da segurança alimentar (Gomes et al., 2012). 

No Brasil as DTA são consideradas problemas de saúde pública, podendo, inclusive, 

originar surtos. Conforme as notificações no período de 1999 a 2008, 10,7% dos casos de 

DTA têm seu início em instituições de ensino. Ressalta-se que os manipuladores são a 

principal via de contaminação dos alimentos, contudo, o armazenamento inadequado e a 

contaminação cruzada também são causas frequentes da propagação dos contaminantes 

(Mello et al., 2010). 

Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 216 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), todos os manipuladores de alimentos devem ser submetidos 

a cursos de capacitação, contemplando os assuntos: Boas práticas, contaminantes 

alimentares, manipulação higiênica dos alimentos e DTA. Isso contribui efetivamente para a 

garantia da produção de alimentos seguros.  

Sendo assim, torna-se fundamental o conhecimento das Boas Práticas no ambiente de 

alimentação escolar, uma vez que a capacitação de manipuladores promove um serviço de 

alimentação eficiente e a promoção da segurança alimentar durante toda cadeia produtiva, 

incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, preparação e distribuição dos 

alimentos.  

O objetivo do presente trabalho foi capacitar manipuladoras de alimentos e uma 

nutricionista que atuam na Alimentação Escolar do município de Urucânia, MG. 

Metodologia: 

A capacitação de Boas Práticas foi realizada na Universidade Federal de Viçosa - 

MG, com 52 cozinheiras e auxiliares de cozinha e 1 nutricionista do município de Urucânia 

- MG. O treinamento foi ministrado por duas integrantes do Programa de Educação Tutorial 

em Nutrição da Universidade Federal de Viçosa (PET-NUT-UFV), com duração de, 
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aproximadamente, 4 horas, incluindo uma pausa para um lanche. Todas as participantes eram 

do sexo feminino, com faixa etária entre 30 a 60 anos e atuantes em creches e escolas 

públicas, atendendo indivíduos da educação infantil até o ensino fundamental.  

Inicialmente, foi feito um momento “quebra-gelo”, no qual as petianas se 

apresentaram e pediram para que cada uma das participantes também se apresentasse 

brevemente. Depois, deu-se início à dinâmica “telefone sem fio”, de forma que as petianas 

solicitaram duas voluntárias para irem do lado de fora da sala ouvirem uma pequena história 

fictícia. Depois, ao voltarem para a sala, cada uma das cozinheiras ficaria responsável por 

compartilhar essa história, em baixo tom de voz, no ouvido de outra participante, que por sua 

vez, passaria a versão ouvida para outra, e assim sucessivamente, até que todas tivessem 

ouvido a história. Como foram duas voluntárias, no final da dinâmica havia duas versões do 

que foi falado, ambas com um conteúdo totalmente distorcido, em relação ao inicial.  

Com uso de uma apresentação de slides, para ilustrar os assuntos tratados, foi 

explicado sobre os perigos físicos, biológicos e químicos aos quais os alimentos ficam 

sujeitos e detalhados os cuidados necessários para evitá-los. Além disso, também foi 

abordada a importância do controle da temperatura e quais as faixas mais adequadas para se 

manter cada tipo de alimento - carnes, vegetais, crus, cozidos, em descongelamento, dentre 

outros. Alguns tipos de doenças transmitidas por alimentos foram apresentadas, a fim de 

enfatizar a importância do cumprimento das orientações trazidas durante a capacitação. 

Posteriormente, foram feitos esclarecimentos e retiradas dúvidas acerca de alguns 

temas, tais como: armazenamento adequado dos alimentos; higienização; contaminação 

cruzada (o que é, como evitá-la); comportamentos adequados e inadequados (vestuário, 

equipamentos de proteção individual, higiene pessoal, uso de maquiagem, perfume, 

esmalte).  

Para abordar a higienização adequada das mãos, uma voluntária foi convidada e, sem 

seu conhecimento e com os olhos vendados, passou tinta solúvel nas mãos (as petianas 

disseram que era sabonete líquido). Em seguida, ela foi orientada a lavar as mãos como 

costuma fazer em seu dia-a-dia. No fim desse processo, foi demonstrada a forma correta de 

higienizar as mãos e ressaltadas as regiões comumente esquecidas durante a prática.  Além 

disso, placas de petri expostas ao ar, com fio de cabelo e contato com dinheiro, foram 

inoculadas por cerca de 7 dias e levadas com os microrganismos em reprodução para que as 

merendeiras visualizassem.  
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Ainda, foi realizado um “Jogo dos 7 erros”, no qual as participantes foram 

estimuladas a falar dos erros encontrados na foto de uma manipuladora fictícia. E por fim, 

foram abordados conteúdos a respeito da organização, infraestrutura e higienização 

apropriadas do ambiente de produção de alimentos.  

Resultados e discussão: 

A capacitação de Boas Práticas trouxe esclarecimentos acerca de questões 

relacionadas às condutas higiênico sanitárias que devem ser praticadas durante a produção 

de alimentos, a fim de que as manipuladoras entendessem o porquê é essencial que elas sejam 

exercidas.  

A produção de alimentos seguros é um ato fundamental, em especial nas escolas 

públicas, visto que, em muitos casos, é um local que compreende indivíduos vulneráveis 

quanto aos aspectos socioeconômico e nutricional. As crianças costumam passar grande parte 

do seu dia no ambiente escolar e, em função disso, a maioria de suas refeições acabam sendo 

realizadas fora de casa. Dessa forma, diante do descumprimento das boas práticas nas 

cantinas escolares, fica favorecida a incidência dos surtos de DTA, que se inclina como um 

problema de saúde pública (Mello et al., 2010). 

Durante a capacitação, dúvidas foram levantadas pelas manipuladoras e percebeu-se 

que elas apresentavam baixo grau de escolaridade, pouco contato com os temas relativos à 

segurança alimentar e dificuldades para seguir as orientações, devido à estrutura e materiais 

disponibilizados no ambiente de trabalho. Outros estudos (Silva et al. 2003) também 

demonstram baixo nível de escolaridade dos manipuladores de alimentos. À frente dessa 

situação, as petianas abordaram os assuntos com vocabulário simplificado, visando adequar-

se ao público atendido, tendo como prioridade a compreensão de todas. Diversos exemplos 

foram também foram dados durante as explicações, no intuito de tornar práticos os conteúdos 

teóricos abordados.  

Segundo Silva et al. (2003), o treinamento de manipuladores em segurança alimentar 

é uma exigência legal e deve ser realizado de forma regular para proporcionar a mudança de 

comportamento dos profissionais, de modo que as suas práticas evitem a transmissão de 

doenças veiculadas por alimentos.  
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Além disso, para que a produção das refeições seja feita de forma correta, é necessário 

que os equipamentos e as instalações estejam em condições adequadas e os manipuladores 

sigam as normativas indispensáveis para a segurança alimentar (BEUX et al, 2013).  

No entanto, ao relatarem suas condições de trabalho, percebeu-se que as 

manipuladoras manifestaram dificuldades para colocar em prática algumas recomendações 

dadas, devido a algumas limitações. A estrutura do local de trabalho, a limitada 

disponibilidade de utensílios, de materiais de limpeza e outros itens necessários, dificultam 

a manutenção das condições higiênico-sanitárias desejáveis. Foi afirmado por elas que, na 

prática, infelizmente é muito difícil seguir todas as orientações, a exemplo de: “Não podemos 

usar tábuas diferentes para os diferentes tipos de alimentos porque só temos uma disponível” 

e nesse caso, foi colocado pelas petianas a forma mais segura de higienização da tábua 

utilizada, orientando-as também, a solicitarem a substituição por uma nova sempre que 

possível ou ao perceberem que a superfície do utensílio está danificada. Indicou-se não 

utilizar tábuas de madeiras, mediante a exposição de que se trata de um material poroso, o 

qual facilmente absorve água e resíduos de alimentos, possibilitando a proliferação de 

microrganismos, podendo ocasionar uma contaminação microbiológica.  

De acordo Cardoso et al. (2010), as escolas devem proporcionar condições 

adequadas de instalações e higiene pessoal aos manipuladores, para que se torne viável a 

produção de alimentos seguros. Nesse sentido, Kochanski et al. (2009) também afirmam que 

a prática de medidas de higienização e investimentos em estrutura adequada para o bom 

funcionamento pode acarretar maior segurança microbiológica nos locais produtores de 

alimentação pública. 

Após as manipuladoras relatarem suas vivências no trabalho, algumas orientações e 

adaptações foram passadas para elas para que pudessem ao máximo proporcionar um 

alimento seguro para os estudantes. No que diz respeito à estrutura física, sugeriu-se a separar 

os ambientes por barreiras técnicas e organizar os processos de maneira mais linear possível, 

para reduzir a incidência de fluxos cruzados. Em relação aos utensílios e equipamentos, 

ressaltou-se a importância de inspecioná-los quanto à limpeza e estado de conservação, 

realizando, com antecedência, as devidas solicitações aos órgãos responsáveis. 

Todas a orientações feitas são fundamentais para a segurança alimentar dos escolares 

e, conforme Oliveira et al. (2003), a educação e a capacitação dos manipuladores são os 

melhores instrumentos para garantir a qualidade de uma refeição segura. 
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Conclusões: 

Observou-se que as manipuladoras compreenderam as informações transmitidas e 

interagiram satisfatoriamente durante o decorrer de toda a capacitação, o que proporcionou 

que a capacitação tivesse caráter mais dinâmico e informativo. Pode-se concluir que a 

capacitação a respeito das Boas Práticas de Manipulação foi imprescindível para se difundir 

o conhecimento a respeito da importância da segurança de alimentos, especialmente no 

ambiente escolar, visando a reduzir riscos de ocorrência de Doenças Transmitidas por 

Alimentos. 
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RESUMO: Através do resgate ancestral na produção de pães naturais, fabricados com 

fermento “sourdough” de forma caseira e simples, a proposta deste estudo é comparar os 

pães naturais e pães de fermentação industrial, avaliando se o tipo de fermento utilizado 

na preparação altera a composição nutricional dos pães, e, como objetivo, determinar o 

conteúdo de carboidratos, proteínas, lipídios, cinzas, umidade, pH e acidez total titulável 

de ambos. Para tanto, utiliza como universo de investigação dados extraídos do corpus 

Periódicos Capes, Google acadêmico, além da própria produção dos pães. Os resultados 

das análises revelam que houve diferença no pH e acidez total titulável, no qual os pães 

naturais são mais ácidos que os pães de fermentação industrial. No restante das análises 

não houve diferença entre as amostras. Ainda que a diferença centesimal dos pães seja 

baixa, não foi analisada detalhadamente a qualidade dos nutrientes envolvidos após a 

fermentação, pois existem diferentes microrganismos nos fermentos e as análises 

realizadas são inespecíficas para tais detecções. Com isso, podemos concluir que o tipo de 

fermento pode alterar a acidez e o pH dos pães, porém é necessário estudos para verificar 

a influência dessa alteração para a saúde dos indivíduos. Outro ponto importante a ser 

verificado é a análise sensorial dos pães para quantificar a aceitação desses dois produtos. 

PALAVRAS-CHAVE: fermentação; microbiologia de alimentos; química de alimentos; 

panificação. 

INTRODUÇÃO: 

O uso da fermentação espontânea e natural em pães sourdough é uma das 

fermentações mais antigas conhecidas pelo homem. A sua função principal era fermentar 

a massa de trigo para produzir alvéolos gasosos na massa para tornar o pão mais leve 

(SPICHER E STEPHAN, 1993). 

Com o passar do tempo, a demanda por pães mais rápidos, eficientes e de 

fermentação controlável em alta escala resultou em uma cuidadosa seleção de 

microrganismos que garantiam reprodutibilidade em escala industrial e obter um produto 

padronizado (CARNEVALI et al, 2007). O pão é um produto bastante popular no Brasil, 

consumido na forma de lanche ou mesmo junto com as refeições principais. 

mailto:luizqueirozwhey@gmail.com
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O fermento natural, também conhecido como sourdough ou levain que é utilizado 

nos pães é uma mistura de farinha e água fermentada com leveduras e bactérias láticas, e 

é a base para a produção de pães de fermentação natural (MARTINBIANCO, 2013). 

Os produtos panificados, oferecem uma quantidade substancial de sais minerais e 

fibras, que funcionam como substratos para espécies de Lactobacillus e Bifidobacterium 

(CHARALAMPOPOULOS et al., 2002). Por isso, muitos consumidores têm intensificado 

a busca de alimentos funcionais e o resgate de técnicas antigas de alimentação com menos 

calorias, mais fibras, proteínas vegetais, menos sal e menos aditivos tem sido valorizada. 

Tais considerações motivaram o trabalho que teve o objetivo de avaliar a 

composição nutricional dos pães de fermentação natural e os pães de fermentação 

industrial, comparando- os. 

METODOLOGIA: 

A formulação base adotada, para a preparação dos pães, está apresentada nas 

Tabelas 1 e 2 e foi adaptada de Marinbianco (2013). Em um bowl acrescentou-se a farinha 

de trigo e 2/3 da água e foram misturados. Em seguida, levou-se a massa para a geladeira 

por 2 horas. Após o descanso, retirou-se a massa da geladeira e adicionou o restante dos 

ingredientes e foi batido na batedeira em velocidade média/alta por 10 minutos. 

Segundo Aplevicz, Ogliari e Santanna (2013), o tempo ideal de fermentação para 

atingir volume, pH e produção de compostos voláteis desejados é de 6 horas. Por isso, a 

massa foi colocada no Banneton para a primeira fermentação de 4 horas após a batida. 

Retirou-se a massa do Banneton e foi boleada no formato desejado. Posteriormente, 

deixou-se a massa fermentar por mais 2 horas à temperatura ambiente. Os pães foram 

assados em forno pré-aquecido a 250°C por 50 minutos após as 6 horas de fermentação. O 

resfriamento ocorreu em temperatura ambiente e os pães foram divididos e levados para o 

laboratório de composição de alimentos. 

Tabela 1 - Formulação base dos pães de fermento natural 
 

Ingredientes Quantidade (g) 

Farinha de trigo branca 500 

Água Mineral 350 

Fermento natural de centeio 80 

Azeite de oliva 10 

Sal 10 
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Tabela 2 - Formulação base dos pães de fermento industrial 

 

Ingredientes Quantidade (g) 

Farinha de trigo branca 500 

Água Mineral 350 

Fermento industrial liofilizado 3 

Azeite de oliva 10 

Sal 10 

 

Nos pães, foram realizadas as seguintes análises físicas e químicas: pH, acidez total 

titulável, proteínas, lipídios, carboidratos, cinzas e umidade segundo as normas analíticas 

do Instituto Adolfo Lutz (2008), sendo que os valores de carboidratos foram estimados por 

diferença entre 100 menos somatórios dos demais parâmetros analisados. 

Para a obtenção do resíduo mineral fixo (cinzas), as amostras foram submetidas à 

mufla, com temperatura de 550ºC, pesando-se o resíduo remanescente. Os lipídios foram 

determinados a partir de extração com éter de petróleo em sistema tipo Soxhlet. A proteína 

bruta foi determinada a partir da quantificação do nitrogênio total, após digestão ácida, 

destilação pelo método Kjeldahl e titulação. O fator de conversão de nitrogênio para 

proteína bruta adotado foi de 6,25. 

RESULTADOS: 

Os resultados obtidos para o pão de fermento natural foram: 28,6% de umidade, 

8,3% de proteína, 3,0% de gordura, 58,6% de carboidratos, 1,5% de cinzas, pH de 3,97 à 

22°C e 7,87% de acidez total titulável. No pão com fermento industrial liofilizado, os 

resultados encontrados foram: 28% de umidade, 8,4% de proteína, 3,0% de gordura, 59% 

de carboidratos, 1,6% de cinzas, pH de 5,13 à 22°C e 2,92% de acidez total titulável. 

DISCUSSÃO: 

Os fatores que explicam as características químicas do pão sourdough são as cepas 

presentes no fermento natural, principalmente as bactérias ácido-láticas. Os produtos da 

fermentação desses microrganismos acidificam o meio e causam modificações no pH, que 

altera a disponibilidade de outros substratos favorecendo ainda mais a produção de gases, 

flavours, produção de alvéolos e volume uniforme. 

Além disso, as bactérias ácido-láticas são heterofermentativas e produzem e 

consomem substratos que as leveduras não consomem, como por exemplo, o amido e as 

fibras. Mesmo não tendo investigado a hidrólise do amido presente na farinha de trigo 



97 

utilizada, a fermentação natural produz efeitos benéficos nas respostas pós-prandiais de 

insulina em relação aos pães industriais em pessoas saudáveis (JUNTUNEN et al.,2003). 

Apesar da composição centesimal de ambos os pães serem parecidas, não foi 

analisado a qualidade dos nutrientes após a fermentação, como por exemplo, gelatinização 

do amido, a formação de glúten, índice glicêmico, conteúdo de fibras, entre outros. 

CONCLUSÃO: 

Portanto, pode-se concluir que o tipo de fermento usado na produção de pães 

interfere na sua composição química, principalmente na acidez. Apesar de a diferença 

centesimal ser mínima entre os pães, não foi avaliado os subprodutos da fermentação e 

shelf-life. Em função disso, estudos sobre o pão de fermento natural devem ser 

direcionados para análise sensorial e físico-química detalhada a fim de quantificar a 

aceitação do produto, entre outras variáveis. 
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RESUMO 

Nos dias atuais, dois contaminantes químicos ambientais que permanecem como perigos ao 

equilíbrio dos ecossistemas e à saúde humana são os agrotóxicos e o amianto. O preparo do 

enfermeiro para enfrentar situações de riscos e doenças relacionadas a estes contaminantes 

demanda conhecimentos e competências adequadas do campo da saúde ambiental.  Neste 

ensejo, vislumbrou-se como objetivo verificar se houve diferença no conhecimento de riscos 

à saúde da exposição ambiental ao amianto e aos agrotóxicos entre estudantes de enfermagem 

dos diferentes anos do curso de graduação. Estudo transversal com 120 estudantes de todos 

os anos do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal Fluminense, campus 

Rio das Ostras realizado durante o período de abril a julho de 2017. Os resultados mostraram 

que 86,7% (98) afirmaram que o amianto pode causar doenças, 13,3% (15) relataram que 

este não causa riscos à saúde e 5,8% (07) não souberam relatar. O conhecimento do risco da 

exposição ambiental ao amianto causar algum problema de saúde diferiu entre os estudantes 

dos cinco anos do curso de graduação de enfermagem (p=0,03). Em relação aos agrotóxicos, 

98,3% (118) dos respondentes informaram que este contaminante pode causar riscos à saúde. 

O conhecimento sobre o risco do agrotóxico causar algum problema de saúde não diferiu 

entre os estudantes dos cinco anos do curso de graduação de enfermagem. As noções de 

toxicologia ainda são apresentadas de forma incipiente durante a formação do profissional 

enfermeiro. Os resultados sugerem que urge a necessidade de discussão ampliada nos 

contextos formativos e científicos da enfermagem e inclusão de conteúdos e abordagens de 

ensino-aprendizagem sobre o problema da exposição ambiental e ocupacional de 

contaminantes químicos, assim como, amianto e agrotóxico, e sua interface com os riscos à 

saúde da população.  

 

Palavras-chave: Riscos à saúde humana. Estudantes de Enfermagem. Asbestos. Agrotóxicos 

 

1. INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida e a saúde humana são profundamente impactadas pela interação 

constante do homem com o meio ambiente. A exploração da natureza pelo homem e o 

aumento exponencial de substâncias sintéticas por ano para fins de produção e consumo, 

elevaram intensamente o contato humano com as substâncias químicas.  Nos dias atuais, dois 

contaminantes químicos ambientais que permanecem como perigos ao equilíbrio dos 

ecossistemas e à saúde humana são os agrotóxicos e o amianto.  
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Os agrotóxicos são utilizados pelo agronegócio e contaminam o meio ambiente, causando 

sérios problemas de saúde pública. O amianto ou asbesto é uma fibra mineral tóxica e assim 

permanece como um perigo à saúde das populações que utilizam ou já utilizaram produtos 

que contenham amianto, mesmo que sua produção e comercialização sejam proibidas 

legalmente, no presente momento, assim como, ocorre no Brasil (BENJAMIM et al., 2018). 

O preparo do enfermeiro para enfrentar situações de riscos e doenças relacionadas a estes 

contaminantes demanda conhecimentos e competências adequadas do campo da saúde 

ambiental. Neste ensejo, vislumbrou-se como objetivo verificar se houve diferença no 

conhecimento de riscos à saúde da exposição ambiental ao amianto e aos agrotóxicos entre 

estudantes de enfermagem entre os diferentes anos do curso de graduação. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo transversal, observacional, por meio da aplicação de questionários 

semiestruturados por autopreenchimento de estudantes de enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense, campus Rio das Ostras, durante o período de abril a julho de 2017.  

A amostra do estudo incluiu 120 estudantes de enfermagem do primeiro ao décimo período 

do curso de graduação. Os dados foram analisados utilizando o software SPSS versão 21.0 

para estatística descritiva e realização dos testes: Qui-quadrado e Kruskal-Wallis com nível 

de confiança de 95%.  

Esse estudo é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado ‘EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

E ENFERMAGEM: caminho para a Ética, a Sustentabilidade e a Promoção da Saúde’, que 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o 

parecer número 1.934.809 em fevereiro de 2017 ao Comitê de Ética em Pesquisa em janeiro 

de 2017. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram 120 estudantes de 18 a 35 anos, sendo 86,67% do sexo feminino com idades 

compreendidas entre 17 e 46 anos (média de 22,19 anos e DP 5,09).  

Dos 120 participantes do estudo, apenas 12% (10) responderam que o amianto se refere a 

uma fibra mineral. 86,7% (98) afirmaram que o amianto pode causar doenças e 13,3% (15) 

relataram que este não causa problema de saúde e 5,8% (07) não souberam relatar. Sobre o 

tipo de risco à saúde, apenas 28,3% (13) responderam câncer e 2,2% (01) responderam 

asbestose.  
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Observou-se na tabela 1 que, o conhecimento do risco da exposição ambiental ao amianto 

causar algum problema de saúde diferiu entre os estudantes dos cinco anos do curso de 

graduação de enfermagem (p=0,03). Estes resultados mostram a limitação do conhecimento 

ou o desconhecimento sobre o contaminante amianto e seus possíveis riscos à saúde humana. 

Este fato se deve provavelmente porque alguns estudantes podem ter vivenciado alguma 

experiência acadêmica ou pessoal com situações de riscos ou problemas ocasionados pela 

exposição ao amianto.  

A invisibilidade social dos riscos à saúde causados pela exposição a este contaminante 

químico ambiental permanece como um problema socioambiental e sanitário relevante, que 

necessita de ações comunicação e informação dos riscos como parte de medidas 

fundamentais de prevenção dos problemas ambientais e de saúde decorrentes do amianto por 

profissionais e gestores da saúde (MONIZ, 2010), apesar do banimento legal do amianto em 

nosso país desde o ano de 2017. 

Em relação aos agrotóxicos, 98,3% (118) dos respondentes informaram que este 

contaminante pode causar riscos à saúde. O conhecimento sobre o risco do agrotóxico causar 

algum problema de saúde não diferiu entre os estudantes dos cinco anos do curso de 

graduação de enfermagem (Tabela 1). Este resultado em conjunto com as respostas sobre os 

tipos de riscos à saúde pode ter ocorrido devido os estudantes não terem oportunidades de 

adquirir conhecimentos durante suas vidas acadêmicas e pessoais sobre os impactos 

ambientais e à saúde humana decorrentes do uso de agrotóxicos. Os conteúdos relativos à 

saúde ambiental ainda são explorados de forma incipiente no currículo do enfermeiro e 

podem ser abordados de forma interdisciplinar e por meio de estratégias de metodologias 

ativas e problematizadoras da realidade (MONIZ, 2017). 

 

Tabela 1 - Conhecimento de risco à saúde da exposição ambiental ao amianto e aos 

agrotóxicos dos 120 estudantes de enfermagem por ano do curso de graduação, Rio das 

Ostras RJ, Brasil, 2020. 

Variáveis Ano do curso de graduação   

Tipo de 

contaminante 

1º ano 

n (%) 

2º ano 

n (%) 

3º ano 

n (%) 

4º ano 

n (%) 

5º ano 

n (%) 

Total 

n (%) 

Valor 

p 

Amianto 

 

21 

(18,6%) 

21 

(18,6%) 

25 

(22,1%) 

16 

(14,2%) 

15 

(13,3%) 

113 

(100%) 

0,03 

Agrotóxicos 22 30 28 20 17 120 0,57 
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(18,3%) (25%) (23,3%) (16,7%) (14,2%) (100%) 

 

4. CONCLUSÃO 

As noções de toxicologia ainda são apresentadas de forma incipiente durante a formação do 

profissional enfermeiro. Os resultados sugerem que urge a necessidade de discussão 

ampliada nos contextos formativos e científicos da enfermagem e inclusão de conteúdos e 

abordagens de ensino-aprendizagem sobre o problema da exposição ambiental e ocupacional 

de contaminantes químicos, assim como, amianto e agrotóxico, e sua interface com os riscos 

à saúde da população.  
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RESUMO  

Historicamente, tem-se percebido que um considerável número de alunos abandonam o curso 

de graduação em Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) logo nos 

primeiros períodos, devido ao grau de dificuldade das disciplinas do ciclo básico e 

distanciamento das práticas farmacêuticas. Diante disso, o Programa de Educação Tutorial 

do curso de Farmácia (PET Farmácia) criou o Curso de Elaboração de Produtos 

Farmacêuticos, com o objetivo de aproximar os graduandos que estão iniciando sua jornada 

acadêmica das disciplinas profissionalizantes, a fim de estimula-los a permanecer no curso e 

reduzir a evasão nos períodos iniciais. Anualmente, o grupo PET Farmácia organiza o Curso 

de Produtos Farmacêuticos para estudantes do 1° ao 3° período. Em 2019, foram ofertadas 

24 vagas, divididas em 2 turmas. Nesta edição foram feitas 4 formulações: sabonete, gel 

dental (inédita), creme de ureia e pomada analgésica canforada. Cada dia de curso consistiu 

de uma parte teórica e uma parte prática. Os petianos que já haviam cursado as disciplinas 

Farmacotécnica I e II aplicaram um treinamento para os demais petianos, com intuito de 

nivelar os conhecimentos que seriam transmitidos no curso, assim todos puderam ministrar 

as aulas. A avaliação do curso foi feita por meio da aplicação de questionários. Vinte e quatro 

alunos participaram do curso e todos responderam o questionário de avaliação; 21 

classificaram a didática do curso como “muito boa” (classificação máxima) e 3 como “boa”; 

100% dos inscritos responderam que o curso os aproximou da área de atuação do 

farmacêutico e que se sentiram mais motivados após participação no projeto. A avaliação 

feita pelos participantes e a elevada procura pelo curso comprovam que o projeto tem 

cumprido seu propósito, aproximando os discentes a parte do conteúdo profissionalizante do 

curso e aumentando o interesse pela profissão. 

Palavras-chave: Produtos Farmacêuticos; Farmácia; Farmacotécnica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, tem-se notado que um considerável número de alunos se evadem do curso de 

graduação em Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) precocemente. 

Observa-se maior número de evasão, trancamento e reopção de curso nos períodos iniciais 
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da graduação, o que se justifica, na maioria das vezes, pelo grau de dificuldade das disciplinas 

que compõem o ciclo básico, consequentes reprovações, e pelo distanciamento das 

disciplinas relacionadas ao conhecimento técnico/científico relativo às atividades 

desempenhadas pelos profissionais farmacêuticos. Diante desta situação, e percebendo a 

necessidade de transformar essa realidade, o Programa de Educação Tutorial do curso de 

Farmácia (PET Farmácia) criou no ano de 2015 o Curso de Elaboração de Produtos 

Farmacêuticos, projeto que é desde então destinado aos discentes matriculados nos três 

primeiros períodos do curso de Farmácia da UFOP. Pretende-se com esta iniciativa 

aproximar os alunos que estão cursando o ciclo básico das disciplinas do ciclo 

profissionalizante, a fim de mostra-los como os conteúdos aprendidos se aplicam na prática 

farmacêutica e despertar neles maior desejo em permanecer no curso reduzindo os índices de 

evasão. Além disso, objetiva-se difundir a educação tutorial no meio acadêmico, aprimorar 

as habilidades de ensino dos petianos e despertar nos demais alunos o interesse pelo 

Programa. 

METODOLOGIA 

Anualmente, o grupo PET Farmácia organiza o Curso de Produtos Farmacêuticos para estudantes do 

1° ao 3° período. Os petianos se organizam e montam escalas para execução das atividades inerentes 

ao curso, tais como: elaboração de material didático, separação dos materiais para desenvolvimento 

das formulações, realização das aulas e outros. Em 2019, foram ofertadas 24 vagas, divididas em 2 

turmas. A primeira turma participou das aulas nos dias 04 e 11 de junho, enquanto a segunda turma 

participou nos dias 06 e 12 de junho. Nesta edição foram feitas 4 formulações: sabonete, gel dental 

(inédita), creme de ureia e pomada analgésica canforada. Cada dia de curso consistiu de uma parte 

teórica e uma parte prática. Os petianos que já haviam cursado as disciplinas Farmacotécnica I e II 

aplicaram um treinamento para os demais petianos, com intuito de nivelar os conhecimentos que 

seriam transmitidos no curso, assim todos puderam ministrar as aulas. A avaliação do curso foi feita 

por meio da aplicação de questionários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vinte e quatro alunos participaram do curso e todos responderam o questionário de avaliação 

que continha 10 perguntas sobre aspectos relacionados ao cumprimento do objetivo do curso, 

à didática, às formulações desenvolvidas, ao embasamento teórico/prático e à motivação após 

participação no curso. Dos participantes, 100% responderam que o curso cumpriu seu 

objetivo de aproximá-los de uma das áreas de atuação do farmacêutico; 21 alunos (87,5%) 

classificaram a didática do curso como “muito boa” e 3 (12,5%) como “boa”; 19 alunos 

(79,2%) marcaram a opção “muito bom” quando questionados sobre as práticas realizadas, 

5 (20,8%) marcaram a opção “bom”;  a maioria dos participantes (58,3% dos alunos) 

disseram ter gostado mais da prática que envolvia a preparação do gel dental, creme de ureia 

e pomada analgésica canforada ficaram atrás com 5 votos (20,8%) cada uma; 21 alunos 

(87,5%) classificaram o embasamento teórico do curso como “muito bom” e 3 (12,5%) como 

“bom”; 23 alunos (95,8%) responderam que o material didático foi bem elaborado e 1 (4,2%) 

respondeu que foi “razoavelmente”. Todos os participantes (100%) responderam que se 

sentiram mais motivados em permanecer no curso após participação no projeto; no campo 

aberto para observações, críticas e sugestões os alunos escreveram respostas como: “ofertar 
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mais vagas”; “curso muito bom, excelentes discentes ministrando as práticas” e “realização 

da confecção de cápsulas”. De maneira geral, os resultados obtidos demonstram que o curso 

foi avaliado de forma positiva pelos participantes. A resposta unânime dos alunos para a 

primeira pergunta demonstra que o objetivo do projeto foi alcançado e que após participação 

no curso todos se sentiram mais próximos à profissão farmacêutica. A escolha majoritária da 

formulação de gel dental como a preferida pelos alunos indica o sucesso da sua incorporação 

no roteiro do curso e sugere que a mesma pode ser feita nas próximas edições. Por outro lado, 

a ausência de votos para o sabonete em barra sugere uma reavaliação do grupo quanto a sua 

oferta nas edições posteriores. A concordância dos participantes ao responderem a pergunta 

que se refere à motivação após participação no projeto revela que a estratégia utilizada pelo 

PET Farmácia é eficiente por conseguir engajar os alunos a permanecerem no curso de 

Farmácia da UFOP. 

CONCLUSÕES 

A avaliação feita pelos participantes e a elevada procura pelo curso comprovam que o projeto 

tem cumprido seu propósito, aproximando os discentes a parte do conteúdo profissionalizante 

do curso e aumentando o interesse pela profissão. 
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Resumo 

O projeto objetivou estimular o uso de estratégias de aprendizagem e promover o 

desenvolvimento de habilidades autorregulatórias cognitivas, metacognitivas e 

comportamentais visando contribuir para o processo de aprendizagem dos participantes, bem 

como torná-los agentes ativos no processo pedagógico. A intervenção foi desenvolvida com 

o curso popular GARRA realizado na UFJF e contou com aproximadamente 16 participantes. 

O questionário aplicado e a análise dos diários de campo indicaram a fixação e utilização das 

técnicas sobre o conteúdo trabalhado, além disso a atividade possibilitou aos participantes a 

superação de algumas dificuldades pessoais e ambientais. 

Palavras-chaves: Estratégias de Aprendizagem; ensino médio; Ensino-aprendizagem. 

Introdução 

Segundo Costa & Boruchovitch (2015), as estratégias de aprendizagem são processos 

conscientes controlados pelos estudantes para atingirem objetivos de aprendizagem, bem 

como qualquer procedimento adotado para realização de uma determinada tarefa. Tais 

estratégias podem ser classificadas como: (1) cognitivas (memorização, elaboração do 

conteúdo e organização); (2) metacognitivas (planejamento, monitoramento e regulação para 

coordenar o funcionamento da aprendizagem); e (3) afetivas (organização do ambiente, 

remoção de sentimentos negativos, aumento da motivação e redução da ansiedade). 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser compreendido como uma construção 

que envolve um papel ativo por parte do aluno. Torna-se necessário que o aluno desenvolva 

a capacidade de estabelecer as próprias metas, planejar e monitorar seus esforços para a 

conquista de um melhor desempenho acadêmico, direcionando em parte, sua aprendizagem 

no contexto escolar (Souza, 2010). Nesta direção, os estudos passam a defender a visão de 

que um dos maiores objetivos da educação formal deveria ser equipar os estudantes com  
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capacidades autorregulatórias, que englobam fatores afetivo-emocionais, cognitivos e 

metacognitivos (Mccormick, 2003).  

Durante o Ensino Médio, o estudante encontra-se no processo de desenvolvimento de 

suas capacidades cognitivas, porém nem sempre consegue distribuir adequadamente seus 

recursos atencionais e mnemônicos às demandas exigidas.  Com isso, torna-se fundamental 

melhorar a qualidade do ensino e iniciar o processo de transformação naadoção de posturas 

e práticas que promovam uma aprendizagem mais eficaz dos alunos. Nesse sentido, a 

instrução em estratégias de aprendizagem configura-se como uma alternativa possível, a qual 

possibilita aos estudantes ultrapassar dificuldades pessoais e ambientais de forma a obter um 

maior sucesso escolar (Boruchovitch, 2008). Diante do exposto, o PET-Psicologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), considerando a interface com a área da 

Psicologia Escolar e Educacional, implementou um programa de estimulação de estratégias 

de aprendizagem junto aos alunos do ensino médio do curso popular GARRA da UFJF, que 

configura-se como um curso popular preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), dando oportunidade à população menos favorecida economicamente de ingressar 

no ensino superior. 

Objetivos  

O projeto objetivou estimular o uso de estratégias de aprendizagem e promover o 

desenvolvimento de habilidades autorregulatórias metacognitivas, cognitivas e 

comportamentais, viabilizar o contato dos alunos petianos com um programa de ensino de 

estratégias de aprendizagem aplicado à adolescentes, bem como contribuir com o processo 

educativo dos alunos do curso preparatório oferecido pela UFJF.   

Metodologia 

A atividade foi realizada com os estudantes do curso popular GARRA da UFJF e 

contou com a participação de dois grupos de intervenção com uma média de oito 

participantes em cada grupo. Foram realizados seis encontros com duração aproximada de 

uma hora e trinta minutos cada. Nesses encontros, buscou-se sensibilizar os participantes 

quanto às estratégias de aprendizagem cognitivas, metacognitivas e afetivas.  

A atividade envolveu quatro etapas, sendo elas: (1) realização de um grupo de estudos 

entre os membros do PET-Psicologia/UFJF, sob orientação de uma profissional qualificada 

para embasamento teórico/metodológico; (2) contato com o curso popular GARRA da UFJF 
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para apresentação do projeto e o convite de parceria; (3) sondagem dos alunos interessados 

em participar do projeto; (4) estruturação dos encontros e realização da intervenção, sob 

orientação/supervisão da colaboradora.  

No primeiro encontro, o Programa de Educação Tutorial (PET) foi apresentado de 

forma bem breve, as expectativas dos participantes com relação ao projeto foi sondada e deu-

se início ao conteúdo de estratégias de aprendizagem. Foram abordados diversos temas entre 

o primeiro e o sexto encontro, relacionados às condições do local de estudo, atenção e 

concentração, sublinhado, resumos, anotações laterais, esquemas, mapas mentais, 

memorização e recordação, recursos mnemotécnicos, planejamento de estudos, assim como 

técnicas de relaxamento que pudessem contribuir para o processo de aprendizagem dos 

mesmos (Silva, 2012; Boruchovitch, 2008). É importante frisar que em todos os encontros 

houve uma parte prática em que os participantes realizavam atividades sobre as temáticas 

trabalhadas, além de ser solicitado tarefas de casa previamente elaboradas, as quais eram 

sempre discutidas no início do encontro seguinte. 

Como recurso avaliativo, ao final da intervenção, foi elaborado e aplicado pelos 

petianos um questionário para sondar a percepção dos participantes quanto à efetividade do 

projeto. Para registro das observações durante a realização dos encontros utilizou-se, ainda, 

um diário de campo em todos os encontros.  

 

Desenvolvimento/Resultados 

O questionário final indicou que: 87,5% dos participantes julgaram esse tipo de ação 

como muito importante; 100% dos participantes confirmaram que o projeto contribuiu para 

o aumento da utilização de estratégias de aprendizagem; 100% afirmaram que após a 

intervenção conseguiram identificar de forma mais eficaz as estratégias usadas em seu 

estudo; todos opinaram que o projeto auxiliou no que tange ao melhor uso das estratégias de 

aprendizagem. Além disso, todos os participantes afirmaram estar dispostos a alterar seus 

hábitos de estudo,indicaram que o projeto é capaz de auxiliar na promoção de estratégias de 

aprendizagem e avaliaram a experiência como construtiva. 

A análise dos diários de campo e o feedback dos discentes após as intervenções diárias 

e no fim da realização do projeto, permite considerar que as práticas desenvolvidas em 

conjunto com a teorização das estratégias, auxiliaram na fixação das técnicas para utilização 

dos conteúdos trabalhados. Foi possível observar que o diálogo entre os integrantes sobre as 
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estratégias de aprendizagem propostas e a aplicação de tarefas de casa levaram eles a 

reproduzir as técnicas aprendidas fora da intervenção, maximizando seus recursos para maior 

aprendizagem dos tópicos e impulsionando-os a uma maior assimilação das novas estratégias 

e aprimoramento das que já possuíam. Notou-se, ainda, que as práticas desenvolvidas em 

grupo promoveram nos participantes um reconhecimento de identidade entre eles sobre o 

momento vivido, levando-os a uma maior aproximação afetiva e auxílio no percurso 

pedagógico e pessoal durante a realização do projeto. Ademais destaca-se que os integrantes 

definiram as estratégias de aprendizagem, a didática dos petianos no repasse dos conteúdos 

e a efetividade do projeto como positivas e de enorme influência no processo de 

aprendizagem durante e após o curso popular. 

 Por fim, resulta-se como o projeto pode maximizar a formação acadêmica e 

profissional dos petianos envolvidos. Ademais, a atividade atingiu o objetivo de uma prática 

extensionista, dado o desenvolvimento e aplicação do papel social, ético e cidadão do petiano 

presente no trabalho, congregando assim o baseado no Manual de Orientação Básica 

(BRASIL, 2006). 

 

Conclusões  

A partir do exposto acima, pode-se dizer que os resultados encontrados indicam a 

relevância da ação petiana, promovendo nos participantes um reconhecimento de identidade, 

uma aproximação afetiva entre eles e auxílio no percurso de ensino-aprendizagem e pessoal 

durante a realização do projeto. Nesse sentido, os resultados confirmam a hipótese de que 

instruções em estratégias de aprendizagem são promissoras, possibilitando aos estudantes 

uma melhora no rendimento escolar e em seus aspectos afetivo-motivacionais, ajudando-os 

a ultrapassarem dificuldades pessoais e ambientais comuns na trajetória escolar, 

corroborando os achados de diversas pesquisas, tais como Boruchovitch (2008), Costa e 

Boruchovitch (2015), Souza (2010), entre outras.  

Além disso, a atividade possibilitou aos bolsistas um contato com a realidade presente 

no curso popular da instituição de ensino, contando com grande contribuição para formação 

acadêmica, construção didática e conscientização do papel social do programa. Destaca-se, 

sobretudo, a forma como o projeto foi utilizado de modo a propiciar um ambiente mais 

saudável e favorável à aprendizagem e ao papel ativo do aluno neste processo.  
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RESUMO  

Devido à constante elevação do índice global de suicídio a Organização Mundial da Saúde 

em parceria com os governos incentivam a criação de propostas preventivas no âmbito 

psicossocial. Intercâmbio da Saúde surgiu em 2017 a partir da demanda de atenção 

psicológica da população de comunidades rurais do município de Jenipapo de Minas, Médio 

Jequitinhonha, após identificação de alto índice de tentativas de suicídio de jovens e mulheres 

de comunidades do campo. Esse trabalho visou proporcionar saúde física, mental, emocional 

e espiritual à população por meio de atendimentos médico, terapêutico e odontológico em 

um ambiente acolhedor com profissionais sensíveis à realidade desses pacientes. Ademais, 

propiciou aos discentes e profissionais envolvidos vivenciar a relação entre o conhecimento 

científico aprendido na universidade e realidade da saúde, possibilitando o desenvolvimento 

de novas habilidades, posturas, conhecimentos e cultura. Em Diamantina, a cada vinte dias 

um grupo de vinte pessoas eram atendidas em até cinco especialidades. O grupo PET 

Odontologia no Vale juntamente com Departamento de Odontologia/UFVJM, realizaram 

atendimento em todos os níveis de atenção à saúde, incluindo acolhimento, orientações de 

higiene bucal e tratamento odontológico. Em dois anos de participação contabilizou-se dez 

dias de atendimento e vinte e seis pacientes, totalizando 124 procedimentos executados nas 

áreas de periodontia, cirurgia, prótese, endodontia e dentística. Além disso, foi notória a 

melhoria da qualidade de vida dos pacientes exames médicos e depoimentos) e 

desenvolvimento pessoal dos profissionais (auto relato). Em conclusão, foi possível perceber 

após um ano, ao receberem alta do projeto, os participantes obtiveram melhora nas condições 

de saúde bucal e geral, alcançando bem-estar físico, social e mental, sendo possível 
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suspensão de ansiolíticos e antidepressivos. Já os discentes adquiriram experiência clínica 

em equipe multidisciplinar, habilidades de planejamento, execução e avaliação integrando 

conhecimentos das diferentes disciplinas. Além da inserção de valores humanísticos e sociais 

à sua formação. 

Palavras-chave: Odontologia, comunicação interdisciplinar, desenvolvimento pessoal. 

 

INTRODUÇÃO 

A constante elevação do índice global de suicídios despertou a atenção da 

Organização Mundial da Saúde que incentivou a criação de estratégias de prevenção ao 

suicídio (WHO, 2018). O governo brasileiro instituiu as Diretrizes Nacionais para Prevenção 

do Suicídio, capacitou profissionais da rede pública a identificar, instruir e acompanhar 

cidadãos com fragilidade na saúde mental (BRASIL, 2017).  

Estudos revelaram que as condições em que uma pessoa vive e trabalha influenciam 

na ocorrência de problemas de saúde (BUSS, 2007). Nessa perspectiva, as novas políticas 

públicas buscam reduzir a desigualdade social e conscientizar o indivíduo sobre sua 

participação social no processo de produção da saúde (BUSS, 2007). 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um conceito 

utilizado para a avaliação da qualidade do trabalho acadêmico, fortalecendo o intercâmbio 

entre conhecimentos científicos e saberes populares (BRASIL, 1988).  Para que esse 

princípio se concretize torna-se necessário que o diálogo entre essas áreas seja ativo e a 

implementação de projetos trabalho em conjunto se referenciem na instituição, no 

planejamento das ações e no processo de avaliação (GONÇALVES, 2015).  

Diante desse cenário, o programa Intercâmbio da Saúde surgiu em 2017 a partir da 

demanda de atenção psicológica da população de comunidades rurais do município de 

Jenipapo de Minas, após identificação de um alto índice de tentativas de suicídio de jovens e 

mulheres de comunidades do campo, dentre outras questões de vulnerabilidade psicossociais. 

Ademais, o trabalho visa a atuação de discentes e docentes do curso de Odontologia na 

melhoria da qualidade de vida da população atendida, promover a imersão dos mesmos em 

comunidades tradicionais do Vale do Jequitinhonha e desenvolver novas habilidades, 

posturas, conhecimento e cultura. Atendendo não somente os requisitos necessários para a 

formação de profissionais humanizados como também reforçando os vínculos entre a 

universidade e a comunidade externa. 

 

METODOLOGIA 
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Jenipapo de Minas localiza-se no médio Jequitinhonha tem população de 7.116 

habitantes (IBGE, 2010). Por meio de trabalhos sociais a terapeuta VF em conjunto com a 

Associação Jenipapense de Atenção à Infância (AJENAI) observou que muitas mulheres 

faziam o uso de antidepressivos e ansiolíticos para tratamento de problemas psicológicos e 

psiquiátricos, porém os resultados eram quase sempre insatisfatórios. 

Diante disso, foi criado o programa Intercâmbio da Saúde com objetivo de 

proporcionar saúde física, mental, emocional e espiritual à população, buscando a 

valorização humana a partir de abordagem holística que ofereça alívio ao corpo, mente e 

alma. Para complementar a equipe multidisciplinar o Pet Odontologia no Vale passou a 

oferecer tratamentos odontológicos. Além dos atendimentos terapêuticos, o projeto formou 

educadores sociais e agentes de saúde a fim de transformá-los em multiplicadores da 

promoção da saúde através de terapias integrativas.  

Os profissionais e discentes realizaram ação coletiva em Jenipapo de Minas, para 

viabilizar uma imersão na região e conhecer as comunidades. Durante esta ação surgiu a 

proposta de parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) por meio do grupo PET Odontologia no Vale, visando a aproximação e 

compartilhamento dos conhecimentos por meio de das ações extensionistas como importante 

estratégia para a alteração da realidade em saúde, especialmente a saúde bucal.  

Os encontros ocorreram a cada 20 dias na cidade de Diamantina, onde um grupo de 

vinte pessoas passou por atendimentos em até cinco especialidades que variam entre terapias 

integrativas e tratamento médico e odontológico. O PET, sob a tutoria da Professora PFG e 

colaboradores, realizou tratamento odontológico humanizado em todos os níveis de atenção 

à saúde (incluindo o acolhimento dos pacientes e orientações de higiene bucal). 

Ao fim de cada dia, era formada uma roda de oração em agradecimento pelas 

oportunidades e trocas ali obtidas, os pacientes ensinavam cantigas e traziam conhecimentos 

típicos da sua região permitindo a interação entre todos os participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até março de 2020 contabilizou-se 32 dias de atendimento com a participação de 28 

médicos e terapeutas, 20 dentistas e discentes e 12 coordenadores, assistindo 95 pacientes 

em 15 especialidades. As especialidades médicas oferecidas foram: Clínica Geral, 

Fisioterapia, Psicologia, Psiquiatria, Odontologia e Oftalmologia. Todos os atendimentos 

foram associados a diversos tipos de terapias integrativas, como: Acupuntura, 

Auriculoterapia, Astrologia, Barras de Access, Biomagnetismo, Homeopatia, Massagens, 
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Reiki e Thetahealing. Relatos apontaram que ao receberem alta, a grande maioria conseguiu 

dispensar o uso dos remédios. 

Durante esse período, formou-se 15 alunos em terapias integrativas. Em dois anos de 

participação, o grupo PET Odontologia no Vale atendeu 26 pacientes e realizou 124 

procedimentos (periodontia=18, cirurgia=17, prótese= 2, endodontia= 5 e dentística= 18).  

Os relatos dos pacientes demonstram que houve melhora significativa na qualidade 

de vida e autoestima. Assim, a Odontologia foi capaz de promover a reintegração no meio 

social devido à reconstrução estética, devolver a função mastigatória, potencializar os 

benefícios nutricionais e possibilitar melhores condições de inserção dessas mulheres no 

mercado de trabalho através do ganho confiança e força de vontade para transformar sua 

realidade. 

O Intercâmbio da Saúde transformou positivamente a vida de todos os envolvidos ao 

aliar ciência e humanização, proporcionando ganhos pessoais e profissionais. Depoimentos 

demonstram também a solidificação de vínculos entre profissionais e pacientes por meio de 

trocas culturais, afetivas e espirituais. Os discentes de Odontologia se mostraram surpresos 

com impacto gerado pelos atendimentos na vida dos pacientes e em sua própria formação. O 

trabalho em equipe multidisciplinar não só permitiu a integração prática dos conhecimentos 

clínicos como também desenvolveu habilidades de planejamento, execução, avaliação de 

atividades odontológicas.  

Ainda não foi localizado na literatura nenhum trabalho semelhante ao realizado pelo 

Intercâmbio da Saúde dificultando a possibilidade de comparação dos resultados obtidos.  

Finalmente, sabe-se que é necessária a ampliação do projeto com a inserção de outras 

atividades e profissionais, por isso já se planeja atendimentos na área de Ginecologia e visitas 

semestrais dos discentes e terapeutas ao município de Jenipapo de Minas como forma de e 

perceber as demandas da região, realizar atividades de promoção de saúde e conhecer melhor 

sua cultura.  

CONCLUSÃO 

Foi possível perceber que os participantes obtiveram melhora nas condições de saúde 

bucal e geral, alcançando bem-estar físico, social e mental, sendo possível a suspensão de 

ansiolíticos e antidepressivos. Já os discentes adquiriram experiência clínica em equipe 

multidisciplinar e habilidades de planejamento, execução e avaliação de atividades 

odontológicas integrando conhecimentos das diferentes disciplinas. Além da inserção de 

valores humanísticos e sociais à sua formação. 
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RESUMO: Diversos fatores interferem na adesão dos homens à atenção de saúde em nível 

primário, como a ausência de incentivos dos órgãos públicos de saúde e também estereótipos 

enraizados na comunidade masculina. Assim, a Política Nacional da Atenção à Saúde 

Integral do Homem (PNAISH) prevê a qualificação da saúde masculina e reforça que o 

agravo da morbidade pelo retardamento na atenção primária gera altos custos para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). A VIII Jornada ocorreu em três dias, o primeiro dia de palestras sobre 

doenças cardiovasculares, câncer na população masculina e gênero na saúde do homem, as 

inscrições foram realizadas por meio de formulário eletrônico disponibilizado através de rede 

social, bem como no dia do evento. Os outros dois dias foram realizadas ações de educação 

em saúde abordando saúde do homem em duas empresas, CEASA e CODAU e também no 

centro da cidade  de  Uberaba-MG,  e como  estratégias  de ação foram utilizados para  atrair  

a população-alvo: aferição de pressão arterial, glicemia e teste de hepatite C. Promover 

mudanças positivas no cenário atual de Uberaba-MG acerca da saúde do homem, visando 

despertar e conscientizar a população masculina em prol da sua própria saúde. A população 

participante das palestras foi informada, os profissionais das empresas, bem como a 

população que se encontrava no centro da cidade no dia do evento tiveram a oportunidade de 

discutir e sanar dúvidas sobre os aspectos gerais da sua saúde, com enfoque ao público-alvo 

que são os homens, bem como saber sobre serviços e funcionamento da rede de atenção à 

saúde do município. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas de saúde, Saúde do homem.  

 

A saúde da população masculina é um grande obstáculo em diversos cenários, tanto 

no Brasil como em outros países, pois atravessa diversas barreiras como preceitos sociais e 

culturais. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem seus princípios na Constituição Federal de 

1988, oferecendo integralmente atendimento de saúde a todos brasileiros, no entanto as ações 

são voltadas para alguns grupos como as crianças, mulheres e idosos, sendo assim, 

caracteriza uma falha na assistência à saúde na atenção primária. Os homens, de forma geral, 
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habituaram- se a evitar o contato com os espaços de saúde, orgulhando-se da própria 

invulnerabilidade e correlacionando com a falta de estímulos na prevenção de doenças por 

parte dos órgãos públicos de saúde. (PNAISH, 2008). 

Diante disso, a Atenção Primária representa a principal porta de entrada e com 

potencial de desenvolver ações de promoção, prevenção e proteção à saúde individual e 

coletiva. Partindo dessa premissa, os profissionais de saúde necessitam pensar em 

mecanismos que facilitem a acessibilidade do público masculino, por se tratar de um público 

com algumas especificidades e empecilhos como: horário de atendimento da Unidade Básica 

de Saúde e reconhecimento de suas fragilidades. (UFSC,2018). Com esse cenário, criou-se a 

Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do homem (PNAISH) junto com a Política 

Nacional de Humanização (PNH) com base nos princípios do SUS, buscando a tentativa de 

promover melhores ações e serviços à população masculina contra as principais doenças que 

os afetam essa classe, além disso, são documentos que auxiliam na implantação e 

implementação da assistência em saúde sexual e reprodutiva, o que possibilita o autocuidado 

com um olhar integralizado. Acerca  disso, a PNAISH considera um acolhimento pautado na 

terminologia da heterogeneidade do homem, que o enxerga sob todas as possibilidades de ser 

homem reconhecendo-o com integralidade (PNAISH, 2008). 

Conforme observado o cenário da saúde masculina, o PET Enfermagem realiza 

anualmente a Jornada de Saúde do Homem da UFTM, visando a integração e a discussão dos 

principais tópicos já discutidos sobre a saúde masculina, incluindo-os aos níveis de saúde. 

Levando em consideração os fatores citados acima, o evento tem como objetivo central 

promover mudanças positivas no cenário atual da cidade de Uberaba acerca da Saúde do 

Homem e em específico despertar o interesse e conscientizar a população masculina para a 

importância do autocuidado, destacar para os atuais e futuros profissionais da área da saúde, 

a importância da atenção à saúde da população masculina, apontando os fatores que 

dificultam a promoção da qualidade de vida destes, baseando-se na PNAISH e contribuir 

para o envolvimento e desenvolvimento de habilidades do aluno na organização de eventos. 

Trata-se de um projeto de extensão realizado anualmente, no qual, foram realizadas 

atividades em um período de três dias, de 6 a 8 de novembro de 2019, no primeiro dia foi 

desenvolvido palestras expositivas no auditório Safira da UFTM, com os principais temas: 

câncer no homem e suas origens, doenças cardiovasculares na população masculina e fórum 

sobre masculinidade tóxica, ocorrido das 18:30 às 22h horas, tal atividade obteve apoio de 

docentes da instituição e contou com a participação da comunidade em geral. No segundo 

dia, foram realizadas as atividades na Central Estadual de Abastecimento (CEASA) no 
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período da manhã, das 7h as 11h, com os trabalhadores e consumidores locais. Uma delas foi 

educação em saúde relacionado com saúde do homem, além de contar com estratégia de ação 

que serviu como atrativo: aferição de pressão, glicemia capilar, e teste de rastreamento de 

hepatite C. No terceiro dia, no período matutino, das 6:30 as 9h, foi realizado duas atividades 

com o público-alvo predominantemente masculino, no Centro Operacional de 

Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (CODAU) que durou em média duas horas. 

Logo depois, os alunos se dirigiram para a Praça Rui Barbosa localizada no centro de 

Uberaba-MG, onde iniciaram a atividade com a comunidade que trafegava pelo local, 

abrangendo todas as faixas etárias. A atividade teve sua finalização as 15:00 e teve o apoio 

no local de profissionais da rede de saúde do município. 

 

Para tal atividade foram utilizados kits para rastreamento de Hepatite C 

disponibilizados pela hepatologia do Hospital de Clínicas da UFTM, utilizando também 

materiais como: lancetas, algodão, luvas de procedimento, álcool, fitas de glicemia, 

glicosímetro, caixa para perfuro cortante, estetoscópio, esfigmomanômetro, projetor de 

mídias e recursos administrativos do PET Enfermagem. Os pacientes com teste de 

rastreamento positivo foram devidamente encaminhados para o ambulatório Maria da Glória 

da UFTM, e para os demais pacientes com resultados alterados foram fornecidas orientações 

quanto a importância de buscar um atendimento médico para investigação detalhada. 

No mês de novembro, direcionada a saúde do público masculino, realizou-se a VIII 

Jornada de Saúde do Homem, na qual foi possível a disseminação e o ampliamento de 

conhecimentos por parte do PET Enfermagem UFTM de forma ampla a respeito desta 

temática. Para a população interna da universidade, foi observado que as palestras e 

dinâmicas trouxeram a realidade da saúde masculina a partir de um visão que proporcionou 

o cenário crítico dos participantes, sanando dúvidas e também quebrando estigmas sobre a 

masculinidade e o processo de saúde em geral nesta classe. Já com a população externa, as 

atividades foram direcionadas para educação em saúde, realização de procedimentos com 

finalidade de alerta e instrução sobre a prevenção, possibilitando autonomia e participação 

de todos neste processo. 

Tendo em vista a importância da comunicação estratégica com a sociedade, a jornada 

da saúde do homem conseguiu integrar conteúdos populares através da interação com o 

público com respeito de culturas, como também científicos através das informações 

repassadas  durante a educação em saúde e as palestras direcionadas e específicas, além de 

tornar os seres ativos no processo de auticuidado (BONFIM,2008). 
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O projeto também possibilitou a atuação dos alunos vinculados ao programa, que 

serão futuros profissionais de saúde, realizando instrução da população e organização das 

atividades, o que favoreceu o aumento do senso de responsabilidade e uma maior interação, 

já que na maioria das rotinas acadêmicas não é possível desenvolver essas habilidades com 

maior amplitude e frequência. De uma maneira significativa, a sociedade recebeu as 

atividades de maneira solícita, com ótima interação em todos os processos realizados, 

realizando diversos questionamentos sobre a temática, sempre com bastante perspicácia e 

iniciativa. Foi notado que nesta edição do evento houveram mudanças significativas, bem 

como o foco central da ação, foi buscado a saída do entorno da universidade e assim levar a 

temática para ser discutida e tratada na sociedade. Destaca-se que a VIII Jornada de Saúde 

do Homem teve contribuição para estimular a retomada e o foco nas políticas públicas 

vigentes para a população masculina, ir além do âmbito institucional da universidade e 

promover o debate junto com a comunidade com estratégias para que o público-alvo fosse 

alcançado, foi um fator diferencial visível nesta edição, que aprofundou e deu maior espaço 

para todos expressarem seus depoimentos e suas dúvidas, o que reforçou ainda mais que o 

PET Enfermagem da UFTM está construindo um vínculo significativo com as comunidades 

internas e externas, o PET continuará contribuindo com a sociedade na promoção da saúde, 

na prevenção de doenças e consequentemente em uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO 

As ligas acadêmicas são organizações estudantis em diversas áreas do conhecimento, 

as quais são supervisionadas por professores vinculados a instituição de ensino superior. 

Nesse contexto, os discentes têm a oportunidade de exercer o modo ativo e livre para 

expressar iniciativas inovadoras e estimular maior interação com os colegas que apresentam 

interesse semelhantes, possibilitando também, a otimização da aprendizagem. Assim, o PET 

Fonoaudiologia o qual possui como base norteadora a área da Telessaúde utiliza-se dessa 

ferramenta de ensino para difundi-la no cenário universitário, essa temática principal da 

atividade de ensino é descrita como uma promoção de serviços relacionados à saúde, em que 

apresentam como fator decisivo a distância, sendo desenvolvidas por profissionais da área da 

saúde a qual só podem ser realizadas pelo uso de tecnologias de informação e comunicação.           

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência da Liga Acadêmica de Telessaúde 

desenvolvida pelo PET Fonoaudiologia no ano de 2019. Foram realizados três encontros 

entre os meses de maio a setembro. Participaram da atividade 37 alunos, dos cursos de 

Fonoaudiologia, Odontologia e Medicina, que se reuniram e discutiram sobre a temática, a 

partir da execução de estudos dirigidos, aula expositiva dialogada e atividades práticas de 

elaboração de materiais ilustrativos acerca da temática principal, trazendo resultados 

positivos verificadas e expostas pelos professores responsáveis e convidados, alunos 

participantes e os petianos. Dessa forma, conclui-se que foi proporcionado maior 

conhecimento e interesse pela Telessaúde, a partir de discussões e dinâmicas que 

possibilitaram a ampliação do senso crítico e do raciocínio científico dos discentes. 

 

Palavras-chave: Liga acadêmica; Telessaúde; Atividades extracurriculares; Educação 

em Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O PET Fonoaudiologia criado em 2006, baseado na tríade universitária indissociável 

de pesquisa, ensino e extensão, proporciona experiências não oportunizadas dentro da 

formação tradicional. O programa apresenta como base norteadora a área de Telessaúde, cujo 

conceito compreende tanto o ensino (Teleducação) como o atendimento (Teleconsulta, 

Telemonitoramento) a distância, para todas as áreas da saúde. Com isso, a característica 

primaz do PET Fonoaudiologia é de promover ações que transponham quaisquer barreiras, 



120 

possibilitando a divulgação da produção científica e prestação de serviços da Universidade 

de São Paulo a comunidade interna e externa. 

A Organização Mundial de Saúde descreve a Telessaúde como uma promoção de 

serviços relacionados à saúde, em que apresentam como fator decisivo a distância. Tais 

serviços são desenvolvidos por profissionais da área da saúde para a troca de informações 

para diagnósticos, prevenção e tratamento das doenças, bem como a educação continuada 

desses profissionais e o avanço das pesquisas, a qual só podem ser desenvolvidas pelo uso 

de tecnologias de informação e comunicação (Spinardi et al., 2009). 

As ligas acadêmicas são organizações estudantis em diversas áreas do conhecimento, 

sendo supervisionadas por professores vinculados a instituição de ensino. Para tal, as ações 

desenvolvidas nas ligas acadêmicas sofrem influência dos princípios do tripé universitário 

(Daniel et al., 2018). 

Dentro das ligas acadêmicas os discentes necessitam oportunizar o modo ativo e livre, 

para expressar iniciativas inovadoras, tendo troca de experiências e maior interação com os 

colegas que apresentam interesse semelhantes, possibilitando a otimização da aprendizagem 

(Torres et al., 2008). 

Sendo assim, diante dos diversos termos e questões que giram em torno da Telessaúde, 

e com a possibilidade da realização de ligas acadêmicas para difundir diferentes tipos de 

conhecimento, o PET Fonoaudiologia viu a oportunidade de unir a sua base norteadora com 

a elaboração de uma Liga Acadêmica de Telessaúde.  

O presente trabalho, portanto, tem como objetivo relatar a experiência da Liga 

Acadêmica de Telessaúde desenvolvida pelo PET Fonoaudiologia no ano de 2019. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse estudo apresenta caráter quantitativo, qualitativo, descritivo, do tipo relato de 

experiência, acerca da implementação da Liga Acadêmica de Telessaúde, organizada pelo 

grupo PET Fonoaudiologia, da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São 

Paulo (FOB/USP).  

Nesta edição de 2019 foi organizada por oito petianos, sendo três do 2° ano, três do 3° 

ano e dois do 4° ano, e consistiu em 3 encontros, entre os meses de maio e setembro, das 19 

às 21 horas. Os interessados em participar realizaram inscrição por meio do formulário 

Google. 
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O primeiro encontro teve como base a apresentação do cronograma proposto para os 

encontros subsequentes e esclarecimentos, bem como uma aula expositiva dialogada, cujo 

tema abrangeu o conceito de Liga e Telessaúde, além da exemplificação de como a 

Telessaúde é desenvolvida na FOB/USP e discussão das informações levantadas. Nesse 

encontro, os discentes participantes responderam um questionário de sete perguntas sobre os 

conceitos básicos de definição, atuação e benefícios da Telessaúde, além de questões sobre 

o que é uma liga acadêmica, a sua contribuição e seus objetivos. Com as respostas obtidas 

pelo questionário, foi possível determinar o nível de conhecimentos dos alunos acerca dos 

assuntos que seriam propostos no decorrer dos encontros. 

Ainda nesse encontro, os discentes foram divididos em quatro grupos, deveriam 

elaborar cartazes ilustrativos sobre Telessaúde, apontando palavras-chaves sobre o assunto. 

A partir disso, objetivou-se verificar a presença dos seguintes aspectos: Aquisição e 

disseminação de conhecimento para montagem do conteúdo teórico e explicação do material 

montado, além do engajamento dos alunos na atividade. 

No segundo encontro foi executado um estudo dirigido por parte dos participantes, no 

qual foi realizado a leitura da regulamentação da Telessaúde em Fonoaudiologia, 

Odontologia e Medicina com base nos aspectos éticos. Após isso, foi elaborada a atividade 

de júri simulado. 

A atividade final que decorreu no último encontro, os participantes foram distribuídos 

em cinco grupos compostos por três alunos, sendo um de Odontologia e quatro de 

Fonoaudiologia. Os discentes do curso de Medicina se ausentaram no último encontro, 

participando, assim, apenas dos dois encontros. Essa tarefa consistia na escolha de um artigo 

com a temática com o tópico com conteúdo a respeito de Telessaúde e na área correspondente 

a cada grupo, bem como elaborar uma apresentação sobre o artigo escolhido, levantando 

considerações sobre a importância do projeto para a comunidade estudantil da FOB/USP e 

para a comunidade externa. Os discentes também precisavam levantar considerações sobre o 

motivo pelo qual o mesmo não tem tido continuidade e nem aplicação, como também 

estratégias para que ele seja aplicado dentro da faculdade. Após a apresentação, transcorreu-

se uma discussão sobre o tema com os professores convidados. Ao final, foi realizado o 

encerramento com um brunch para o fechamento da Liga Acadêmica de Telessaúde. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas 46 inscrições, sendo que no primeiro encontro participaram de 37 

alunos, sendo dois (5,4%) do curso de Medicina, 10 (27%) do curso de Odontologia e 35 

(67,6%) do curso de Fonoaudiologia. Este público ao ser questionado sobre os seus 

conhecimentos sobre Telessaúde, 17 (45,9%) responderam que não conheciam e 20 (54,1%) 

disseram conhecer o assunto, e no que diz respeito sobre os seus conhecimentos sobre liga 

acadêmica, 19 (51,4%) informaram não saber e 18 (48,6%)  indicaram saber.  

Para a atividade de elaboração de cartazes sobre Telessaúde, os alunos demonstraram 

ter informações suficientes do assunto durante a explicação que apresentaram. Além disso, 

foi notório a participação ativa na construção do conhecimento e de materiais explicativos 

que fossem didáticos e ilustrativos. Desse modo, foram oportunizadas as experiências do 

discente ser mais ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, acrescentando-se a 

estimulação da criatividade e espontaneidade dos mesmos, aspectos esperados nas ligas 

acadêmicas (Torres et al., 2008). 

No segundo encontro, no qual foi realizada a atividade de júri simulado, foi possível 

observar a integração entre os cursos de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina, por meio 

das discussões e troca de informações, objetivando chegar a melhor resolução para a 

situações problema. Logo, os resultados encontrados nesta atividade, corroboram com os 

achados a respeito da atividade de júri simulado, que preconiza a criticidade e trabalho em 

grupo, com a finalidade de atingir a aprendizagem de novos conteúdos (Savaris et al., 2013).  

No terceiro encontro, que consistiu na apresentação dos artigos escolhidos pelos 

alunos, foram abordados os projetos desenvolvidos na FOB/USP. Os discentes apresentaram 

o objetivo do projeto original, porém tiveram maior enfoque para o desenvolvimentos das 

críticas sobre os possíveis motivos de não serem aplicados, além de proporem ideias para 

serem utilizados pelos professores para atividades de estudo, e ainda sobre o uso na prática 

clínica dos graduandos como material de orientação para a comunidade. O encerramento da 

Liga Acadêmica de Telessaúde possibilitou maior troca de experiências e socialização entre 

os participantes.  

Após cada apresentação, os grupos receberam feedback verbal sobre o conteúdo 

ministrado e acrescentaram suas perspectivas individuais a respeito de como os projetos 

poderiam ser inseridos nas aulas e situações clínicas. Os discentes pontuaram os aspectos 

positivos do desenvolvimento dessa atividade, enquanto os petianos puderam verificar a 

presença do engajamento e participação de forma ativa para execução dessa tarefa. 
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São conhecidos diversas motivações para o engajamento dos alunos nas ligas, como a 

aproximação da prática clínica, as deficiências no currículo, a busca de reconhecimento 

social, entre outros (Hamamoto filho, 2011). Também há muitos benefícios, como o 

desenvolvimento de habilidade e competências dos discentes, como liderança, comunicação 

e trabalho em equipe (Torres et al., 2018).  

 

CONCLUSÃO 

A Liga Acadêmica de Telessaúde conseguiu inserir os estudantes participantes dos 

cursos de Fonoaudiologia, Odontologia e Medicina na temática da Telessaúde, 

proporcionando maior conhecimento e interesse por essa área, por meio de discussões e 

dinâmicas que possibilitaram a ampliação do senso crítico e do raciocínio científico. 
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RESUMO: O presente projeto teve como propósito levantar discussões sobre temas do 

cotidiano que não eram abordados na vivência acadêmica dos alunos da área da saúde 

por se tratarem de assuntos de cunho social, deixando uma enorme lacuna no 

aprendizado. Pretendendo incentivar a cultura do pensar, para que as habilidades de 

senso crítico, argumentação e questionamento possam fazer parte do cotidiano dos 

alunos, da academia para a vida, já que a universidade deve assegurar que seus alunos 

tenham maturidade intelectual, emocional e social para exercer suas habilidades 

democráticas corretamente, para que eles não sejam facilmente manipulados. Todas as 

atividades propostas tiveram à sua frente profissionais e pesquisadores de renome, 

fazendo com que as mesmas tivessem impacto positivos na formação acadêmica dos 

discentes e na atuação profissional dos docentes convidados. As rodas de conversas 

foram realizadas quinzenalmente no intervalo do almoço, dentro da universidade e 

aberta à discentes, docentes e comunidade externa, onde promoveram a introdução de 

assuntos específicos, que muitas vezes não eram de conhecimento e também de 

interesse dos alunos, que a partir desse primeiro contato, puderam aplicar seus novos 

conhecimentos em diferentes áreas de pesquisa e extensão, mas principalmente no 

ensino informal, passando o conhecimento adquirido uns aos outros. Os temas foram 

escolhidos frente às carências demonstradas pelos alunos ao longo das conversas do dia 

a dia dentro do campus, que evidenciaram falta de conhecimento, ou equívocos comuns 

em relação à temas corriqueiros, muitas vezes julgados serem de conhecimento de 

todos. Conclui-se que o propósito do projeto foi trabalhado e alcançado, fazendo com 

que os participantes adquirissem uma visão mais ampla e profunda do próprio contexto 

social e de contextos sociais diferentes. 

Palavras-chave: Senso Crítico, Educação; Informação; Rodas de Conversa. 

 

INTRODUÇÃO 

 
A globalização é marcada por um grande avanço nos sistemas de transporte, 

comunicação e informação, seja ela sobre economia, cultura, política e demais assuntos, 

disseminados internacionalmente pelo seu principal vetor, a internet. Essa nova era 

trouxe o acesso indiscriminado e, podemos dizer, livre a qualquer informação, de 

mailto:petfisioterapiaunifal@gmail.com
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maneira rápida e compartilhada por qualquer pessoa com o uso das redes sociais, sem a 

preocupação com os fatos descritos e compartilhados, e com a fonte das informações. 

Com isso, tem se observado a possibilidade de criar-se por meio da rede a manipulação 

social, na qual “os cidadãos seriam alvos fáceis de manipulação por não serem capazes 

de realizar julgamentos razoáveis a respeito dos mais variados temas relacionados à vida 

democrática” devido à uma sobrecarga de informação (GUZZO, 2015, p.65). Desse 

modo, tem-se toda uma geração crescendo em uma sociedade que não valoriza e não 

incentiva o desenvolvimento de senso crítico de jovens e adolescentes, e que os 

manipula por meio do excesso de informação disponível. No entanto, estes não 

procuram se aprofundar em assuntos, gerando assim argumentos rasos, onde as decisões 

são tomadas de forma superficial e não reflexiva. “Pensar criticamente, ou seja, avaliar 

ideias e argumentos de acordo com as razões e evidências apresentadas em suporte a 

eles, e ter o hábito de fazê-lo constantemente, isto é, possuir espírito crítico, são 

consideradas características importantes para os indivíduos e para o bom funcionamento 

de uma sociedade democrática. No entanto, o pensamento crítico não parece ser uma 

instância cognitiva recorrente nos seres humanos, e por isso é necessário que ele seja 

fomentado e fortalecido por meio da educação, nas escolas e universidades” (GUZZO, 

2015, p.64). 

O objetivo do presente estudo foi de potencializar o desenvolvimento do 

pensamento crítico e não superficial dos alunos para que eles possam pensar 

reflexivamente e de modo embasado e aprofundado nas questões que ocorrem na 

sociedade, contribuindo para uma melhor formação do aluno quanto adulto inserido 

dentro desta sociedade. Nesse sentido o projeto buscou estimular os alunos envolvidos 

a pensarem fora da caixa, para questões gerais da sociedade. 

 

METODOLOGIA 

 
A presente ação foi desenvolvida na Universidade Federal de Alfenas, Campus II - 

Unidade Santa Clara, em forma de rodas de conversa quinzenais abertas aos discentes, 

docentes e comunidade externa. As reuniões foram realizadas durante o intervalo do 

almoço, com duração de uma hora, na sala A111 e foram guiadas por professores 

convidados especialistas em cada assunto abordado. Ao dar início, o tema era abordado 

de forma clara para introdução da discussão utilizando mídias e tecnologias desejadas, 

seja na forma de vídeos, áudios ou outros dispositivos. Os temas foram selecionados 
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frente às carências demonstradas pelos alunos ao longo das conversas do dia a dia dentro 

do campus, que evidenciaram falta de conhecimento, ou equívocos em relação à temas 

corriqueiros, que muitas vezes eram julgados ser de conhecimento comum. Ao longo do 

semestre foram realizadas quatro rodas de conversas com os respectivos temas: 

Sexualidade e Gênero, ministrada pela Profª Marta Rovai; Reforma Agrária e 

Assentamentos Rurais, ministrada pelo Profº Estevan Coca; Questões Raciais, 

ministrada pelo Profº Natalino Neves; Políticas Públicas ministrada, pela Profª Heloisa 

Gentil. Sendo todos encontros avaliados através de um questionário aplicado aos 

participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Como exposto anteriormente, após cada encontro, houve a aplicação de 

questionário avaliativo referente ao tema abordado, sendo possível análise sobre a 

efetividade do presente projeto. Com relação à temática abordada, 76,5% dos 

participantes classificaram como “Superou as expectativas” e os outros 23,5% como 

“Contemplou as expectativas”. Sobre a metodologia utilizada 73,1% dos participantes 

classificaram que “Favoreceu a participação e compreensão” e 26,9% que “Superou as 

expectativas”. Ao analisar o diálogo sobre o assunto houve uma maior segmentação, 

sendo que 69,8% do público optou pela opção “Propiciou maior compreensão do tema” 

e o restante se dividiu em 15,1% para cada opção, sendo elas: “Não trouxe nada de novo” 

e “Superou as expectativas”. Ao avaliar o conhecimento sobre o tema, 64,7% dos 

participantes classificaram como “Aprofundou a compreensão e ampliou o 

conhecimento” e os 35,3% restante como “Superou as expectativas”. Por fim, sobre as 

perspectivas, houve a classificação de que 49,1% acreditam que o projeto “Ampliou 

horizontes sobre temas atuais”, 39,6% “Despertou maior interesse sobre o assunto” e 

11,3% “Acrescentou informações ao que já sabia”. 

Através dos dados apresentados, observou-se que os temas abordados superaram as 

expectativas dos participantes, refletindo assim a realidade das rodas de conversas dos 

jovens da atual geração, uma vez que, não se esperava tais discussões. Com relação a 

metodologia a maioria ficou satisfeita, pois foi possível adquirir o conhecimento sobre 

assuntos nunca abordados no curso, porém, esse é um tópico que merece uma certa 

atenção para ser melhorado e atingir o nível “superou as expectativas”. Em referência 

ao diálogo, este mostra uma lacuna a ser trabalhada, pois reflete que os participantes não 
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estão em harmonia quanto a absorção de conhecimento através da conversação e troca 

em grupo, podendo ser até um espelhamento do ensino que estão acostumados a 

receberem, onde o professor se expressa e o aluno somente absorve o conteúdo exposto. 

Já o conhecimento sobre o tema se mostra bem satisfatório, pois alcançou o objetivo de 

ampliar o conhecimento através de profissionais qualificados e entendedores dos 

respectivos assuntos. Por fim, as perspectivas dos alunos em relação aos encontros 

mostram que o projeto está no caminho certo para a disseminação dos temas abordados, 

cumprindo com a função de acrescentar conhecimento aos participantes. 

 

CONCLUSÕES 

 
Diante dos resultados expostos, observou-se uma boa adesão do público alvo do 

projeto, superando as expectativas colocadas no início de sua idealização. O objetivo foi 

atingido, pois foi possível potencializar o desenvolvimento do pensamento crítico e não 

superficial dos alunos, proporcionando aos participantes uma formação integral e cidadã 

através dos encontros realizadas ao longo do semestre. Contudo, ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, sendo necessário preencher as lacunas mostradas através da 

avaliação, como por exemplo, incentivar uma discussão mais dinâmica e não tão 

expositiva, garantindo a melhor absorção por parte de todos os participantes. No mais, 

o propósito do projeto foi trabalhado e alcançado, fazendo com que os participantes 

adquirissem uma visão mais ampla do seu próprio contexto social e de contextos sociais 

diferentes. 
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1. RESUMO  

 

A obesidade infantil é um dos grandes desafios de saúde pública do século XXI. Estima-se 

que 7,3 % das crianças menores de cinco anos estão acima do peso. Essa problemática pode 

estar associada ao aumento do consumo de alimentos ultra processados e alterações dos 

hábitos alimentares, impactando diretamente sobre a saúde e, consequentemente, aumento da 

incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Sendo assim, ações educativas 

voltadas para a alimentação e nutrição configuram-se como alternativas eficazes para 

intervenção em âmbito escolar. O presente projeto, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da UFOP, teve como objetivo promover a educação alimentar e nutricional em crianças entre 

4 e 6 anos de uma escola pública de Ouro Preto (MG). As ações de educação alimentar e 

nutricional foram elaboradas e desenvolvidas pelos integrantes do Programa de Educação 

Tutorial (PET) do curso de Nutrição. Ao total, participaram 71 crianças, sendo divididas em 

4 turmas, conforme a faixa etária. No início e final das atividades houve avaliação 

antropométrica para diagnóstico do estado nutricional. As dinâmicas foram desenvolvidas de 

forma lúdica e interativa. A análise dos relatórios elaborados pelos Petianos após as 

atividades demonstrou que a maioria das crianças adquiriram conhecimentos sobre 

alimentação saudável. No entanto, em relação à avaliação antropométrica, alunos 

classificados na primeira antropometria com obesidade, risco de sobrepeso e sobrepeso 

mantiveram essas classificações na segunda avaliação. Isto demonstra a importância de se 

considerar outros fatores interferentes como tempo insuficiente de intervenção com as 

crianças, necessidade de ações com os pais e também com a escola, assim como avaliação da 

prática regular de atividade física. Sendo assim, é fundamental a manutenção das ações 

envolvendo todos aqueles que contribuem na formação dos hábitos alimentares. 

Palavras-chave: alimentação saudável; crianças; nutrição; pré-escolares. 

 

 

2.  INTRODUÇÃO 

 

Uma alimentação nutritiva, variada e agradável ao paladar contribui para a promoção da 

saúde, em todas as fases da vida, especialmente na infância, que é um período de intenso 

desenvolvimento, contribuindo na prevenção e controle de doenças não transmissíveis, cuja 

prevalência vem aumentando significativamente (MARIN, 2009). A transição nutricional 

tem sido intensa no Brasil apresentando uma mudança de perfil em que se verifica a redução 

dos casos de déficits nutricionais e aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, tanto 

nos adultos quanto em crianças e adolescentes (FILHO et al., 2008). 
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Ressalta-se que a obesidade infantil é um problema de saúde pública, uma vez que, 

associado ao excesso de peso, surgem o agravamento do risco de ocorrência de hipertensão, 

diabetes, problemas renais, doenças cardiovasculares e cerebrais (VERDE, 2014). 

Desse modo, a investigação alimentar, bem como as ações de educação nutricional 

voltadas para a população infanto-juvenil é grande relevância para a promoção da saúde. Isso 

porque os hábitos alimentares são formados na infância e influenciados por vários fatores 

como: psicológicos, emocionais, sociais, culturais, econômicos, fisiológicos. Assim, tanto o 

âmbito familiar, como escolar participam desse processo, visto que são os primeiros 

ambientes em que as crianças têm contato e referência (CUNHA; MIRAGLIA 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ouro 

Preto- MG. Foi realizado em uma escola pública de Ouro Preto (MG). Houve a obtenção do 

termo de anuência e concordância junto à Secretaria de Educação Municipal e ao Diretor da 

Escola e obtenção dos termos de consentimento livre e esclarecido junto aos participantes 

(pais responsáveis pelas crianças e professores). O público alvo da pesquisa foram as crianças 

com faixa etária de 4 a 6 anos caracterizando alunos na fase pré-escolar. Participaram 71 

crianças, sendo divididas em 4 turmas, duas com 17 alunos, uma com 19 e uma com 18, 

conforme a faixa etária. Em média, 3 Petianos foram responsáveis por cada turma. As 

atividades foram desenvolvidas no período de novembro de 2018 a dezembro de 2019. O 

trabalho consistiu nas seguintes etapas: avaliação antropométrica para diagnóstico do estado 

nutricional; ações educativas com dinâmicas lúdicas e avaliação da efetividade das ações 

educativas por meio dos relatórios, assim como por meio de uma segunda avaliação 

antropométrica depois de um ano e um mês em relação à primeira avaliação. Todas as 

atividades propostas ocorreram em dias e horários previamente agendados com a diretoria e 

professores da escola, de forma que não prejudicou o andamento das atividades normais. 

O diagnóstico do estado nutricional foi feito por meio da antropometria. Foram aferidos 

o peso e estatura das crianças, com a utilização de balança portátil TANITA® modelo, BC – 

550 e Estadiômetro Alturexata®, respectivamente. Os dados foram tabulados em uma 

planilha no Excel. Em seguida, as crianças foram classificadas em eutrofia, magreza 

acentuada, risco de sobrepeso, sobrepeso e obesidade indicados pelo índice IMC/IDADE por 

meio do z-score (WHO, 2006; WHO, 2007). 
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casos de déficits nutricionais e aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, tanto 

nos adultos quanto em crianças e adolescentes (FILHO et al., 2008). 

Ressalta-se que a obesidade infantil é um problema de saúde pública, uma vez que, 

associado ao excesso de peso, surgem o agravamento do risco de ocorrência de hipertensão, 

diabetes, problemas renais, doenças cardiovasculares e cerebrais (VERDE, 2014). 

Desse modo, a investigação alimentar, bem como as ações de educação nutricional 

voltadas para a população infanto-juvenil é grande relevância para a promoção da saúde. Isso 

porque os hábitos alimentares são formados na infância e influenciados por vários fatores 

como: psicológicos, emocionais, sociais, culturais, econômicos, fisiológicos. Assim, tanto o 

âmbito familiar, como escolar participam desse processo, visto que são os primeiros 

ambientes em que as crianças têm contato e referência (CUNHA; MIRAGLIA 2017). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As dinâmicas foram elaboradas com base em materiais educativos, sendo: alfabeto dos 

alimentos; dado das cores; bingo das frutas; caixa surpresa; jogo da memória; teatro de 

fantoche sobre alimentação saudável; o ovo e suas preparações; salada de frutas; 

mercadinho; encerramento com teatro lúdico. 

As dinâmicas foram realizadas com êxito, havendo uma participação ativa das crianças. 

A participação e a avaliação do aprendizado foram feitas de forma qualitativa, com 

acompanhamento dos comportamentos e tendências das crianças em relação a cada dinâmica 

aplicada. Dentro desse contexto, verificou-se que a maioria adquiriu conhecimentos sobre 

alimentação saudável.  

Em relação à avaliação antropométrica, houve uma dificuldade de obtenção dos termos 

de consentimento livre e esclarecido por parte dos pais e ou responsáveis, portanto só foram 

avaliadas 23 crianças (32 % dos participantes) na primeira avaliação e este número se reduziu 

para 17 crianças (24 %) na segunda avaliação. De acordo com a Tabela 1, as classificações 

antropométricas foram apresentadas em valor absoluto (n) e em porcentagem (n%). Na 

primeira avaliação uma criança foi classificada com magreza acentuada (4,35%); 16 crianças 

classificadas com eutrofia (69,56%); 4 crianças foram classificadas em risco de sobrepeso 

(17,39) e 1 criança classificada com sobrepeso (4,35%). Por fim, 1 criança foi classificada 

com obesidade (4,35%).  
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Tabela 1 – Comparação da classificação antropométrica entre a primeira e a segunda 

avaliação realizada nas crianças de 4 – 6 anos da Escola Estadual Simão Lacerda, no 

município de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, no ano de 2019. 

 

 
As classificações antropométricas das crianças são apresentadas em valor absoluto (n) e em porcentagem (n%). 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já na segunda antropometria, nenhuma criança foi classificada com magreza acentuada, 

11 crianças foram classificadas com eutrofia (64,71%), 3 crianças classificadas com risco de 

sobrepeso (17,65%) e 2 classificadas com sobrepeso (11,76%). Por fim, 1 criança classificada 

com obesidade (5,88%). 

A partir dos resultados expostos observou-se que 1 criança foi classificada com magreza 

acentuada na primeira avaliação, no entanto, a mesma faltou no dia da segunda avaliação, 

não sendo possível fazer sua comparação. Como resultado positivo, 1 criança classificada 

com risco de sobrepeso na primeira avaliação, passou para eutrofia. Em se tratando do risco 

de sobrepeso, na primeira avaliação 4 crianças obtiveram essa classificação. Dessas 4 

crianças, 2 mantiveram na segunda e 1 que antes era eutrófica, passou para risco de 

sobrepeso. Além disso, 1 criança avaliada em risco de sobrepeso, na segunda foi classificada 

em sobrepeso. Sendo que na primeira avaliação apenas 1 criança assim foi classificada, onde 

essa permaneceu com a mesma classificação. Em se tratando da obesidade, a mesma criança 

se manteve na segunda avaliação com essa classificação. 

Embora as dinâmicas com as crianças tenham sido consideradas válidas, isto não se 

refletiu na avaliação antropométrica. Friedrich et al. (2012) revisaram trabalhos que 

avaliavam o efeito da intervenção nutricional na redução do Índice de Massa Corporal (IMC) 

com 3.524 participantes. Tal estudo concluiu que as intervenções com a educação nutricional 

não mostraram efeito significativo na redução do IMC. O que pode ser explicado 

parcialmente pelo reconhecimento de que mudanças na massa corporal não ocorrem em curto 

período, sugerindo que esse pode não ser um método apropriado para avaliar intervenções 

educativas desenvolvidas em curto espaço de tempo.  
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Ressalta-se também que todos os atores, no caso professores, merendeiras, pais e ou 

responsáveis devem estar envolvidos no processo, o que demanda também um trabalho 

educativo em longo prazo. Houve uma grande dificuldade de realização de atividades com 

os pais mesmo assim, foram enviados os resultados antropométricos individualizados bem 

como orientações para buscarem o atendimento nutricional individualizado e gratuito no 

posto de saúde da Universidade Federal de Ouro Preto, MG. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que apesar de não ter havido alterações nos 

resultados antropométricos, as crianças adquiriram um conhecimento sobre uma alimentação 

saudável. Enfatiza-se que as crianças devem continuar a ser estimuladas para concretização 

dos hábitos, bem como implementar ações diretas com os pais e também com os profissionais 

da escola, assim como avaliação da prática de atividade física. Esses fatores em conjunto 

podem resultar em hábitos alimentares mais saudáveis no futuro. 
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RESUMO 

Muitos temas abordados na graduação exigem um tratamento multidisciplinar, 

entretanto, acabam não sendo trabalhados dessa maneira, sendo transmitidos de forma 

incompleta. Considerando tal deficiência, o I Simpósio dos PETs da UNIFAL-MG foi 

planejado, tendo como objetivo suprir essa necessidade. O evento possuiu o objetivo de 

oferecer uma abordagem multidisciplinar entre os diversos grupos PET da UNIFAL-

MG, sobre um tema específico e relevante e também a fim de reforçar o ideal da 

coletividade entre os grupos envolvidos para a realização do trabalho de forma 

integrativa, diversa e multiprofissional. Como primeiro evento a integrar a maioria dos 

grupos PETs da Universidade, o tema Oncologia foi escolhido com base na experiência 

comum dos cursos envolvidos a fim de apresentar uma abordagem multiprofissional. 

Composto por Ciclos de Seminários seguidos por mesas-redondas, o evento foi realizado 

em três dias contando com a participação dos grupos PETs Biologia, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia da UNIFAL-MG campus Sede. Dois 

grupos, selecionados para o dia, apresentavam sua abordagem dentro de sua área de 

formação e ao final, as duplas de apresentadores juntas de seus orientadores davam início 

à mesa-redonda. Todos os dias de evento receberam discentes de diferentes cursos de 

graduação da UNIFAL-MG. Além disso, em todos os dias foram realizadas avaliações 

de qualidade do evento através da plataforma Google Forms pelos participantes. Dentre 

os critérios avaliados estiveram: Articulação Ensino-Pesquisa-Extensão, Programação 

do conteúdo, Interdisciplinaridade, Recursos metodológicos utilizados e a Contribuição 

para formação cidadã dos participantes. Assim, o evento contribuiu para a 

multidisciplinaridade e a integração entre os diferentes cursos, grupos de Pesquisa, 

Ensino e Extensão através dos grupos PETs. Com isso também se garante a maior 

aproximação entre os grupos, incentivando mais trabalhos conjuntos, que tornam os 

eventos/projetos de ainda maior valia e influência na comunidade acadêmica e no senso 

comum. 

Palavras-chave: Programa de Educação Tutorial (PET); Ciências da Saúde; Oncologia.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Criado em 1979, o Programa Especial de Treinamento, renomeado em 2004 para 

Programa de Educação Tutorial (PET), passou por modificações estruturais até ser 

transferido para a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação em 1999. 

O PET é composto por grupos que buscam propiciar aos alunos, sob a orientação de um 

professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares em suas 

Instituições de Ensino Superior  (IES) (Mec, 2006). 

Com base em atividades destinadas a produção de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura. O programa atua com os alunos a oportunidade de vivenciar experiências não 

presentes em estruturas curriculares convencionais. Com isso, estima-se a sua formação 

global e acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 

desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação (Mec, 2006). 

Com início em 1991, o PET-Odontologia foi o segundo grupo criado dentro da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). Atualmente, além dele, encontram-se 

nos campi da cidade de Alfenas os grupos PET Biologia, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Letras e Nutrição. Ressalta-se que todos grupos citados se encontram ativos 

e desempenhando tanto atividades em prol da comunidade acadêmica quanto da 

comunidade externa (Brito, 2019). 

Contudo, ainda que todos grupos realizassem atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e cultura, a maioria de suas atividades, principalmente voltadas para o ensino, 

eram realizadas de forma individual. Dessa forma, surgiu a idealização de um evento que 

contemplasse a integralização dos grupos e a sua atuação de forma multidisciplinar e 

multiprofissional sob temas de relevância acadêmica, profissional e social. 

A educação em saúde é projetada para permitir que os alunos possam atuar com a 

resolução de tópicos complexos sobre uma ampla base teórica. Com isso, a 

interdisciplinaridade torna- se necessária para que o futuro profissional possa ser 

capacitado sob diferentes visões e abordagens dentro das diversas áreas existentes. 

Entretanto, tal interdisciplinaridade nem sempre é aplicada, sendo repassado o conteúdo 

de forma incompleta ao acadêmico (Gerhard et al., 2017). 

O tema Oncologia, assim como outros de relevância, embora abordado em grande 

parte dos cursos nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, está sujeito a ser 

apresentado ao acadêmico somente pelo ângulo de sua formação profissional, e não de 

forma multiprofissional e integrativa. 
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O câncer é um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Sua distribuição epidemiológica no Brasil sugere uma transição 

em andamento, envolvendo um aumento entre os tipos de câncer normalmente 

associados ao fator sócio-econômico. Além disso, tal distribuição também pode se 

resultar da exposição a diferentes fatores de risco ambientais e relacionados às 

desigualdades sociais (Inca, 2018). 

Cerca de um terço das mortes por câncer se devem a riscos comportamentais e 

alimentares. Alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de 

atividade física e uso de álcool e tabaco, sendo esse último o principal fator de risco para 

o câncer, causando 22% das mortes pela doença e que os cânceres causados por 

infecções. Hepatite e papilomavírus humano (HPV), são responsáveis por 

aproximadamente 22% das mortes pela doença em países de baixa e média renda (Inca, 

2018). 

O tratamento dos diversos tipos de câncer é multidisciplinar e demanda de uma 

equipe multiprofissional (Gerhard et al., 2017; Who, 2017). Dessa maneira, se faz 

necessário abordar, de forma integrativa e multidisciplinar, o tema “oncologia”, que é 

comum às diversas áreas da saúde, porém, é abordado de maneira isolada, vistos por 

apenas uma única ótica durante a graduação. 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizada uma reunião com representantes dos grupos PET 

Biologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia da UNIFAL-MG 

a fim de se estabelecer o subtema que cada grupo apresentaria relacionado ao tema 

principal (Oncologia). A partir disso, cada grupo apontou uma dupla, que deveria 

procurar um orientador para a guiar na elaboração do conteúdo e do material da 

apresentação. 

Para melhor fluidez e sequência do evento, as apresentações foram ordenadas de 

forma em que houvesse lógica e pudessem ser relacionadas nos debates em mesas-

redondas. 

O evento foi divulgado por meio de mídias sociais como Facebook, Instagram e 

Whatsapp e também de forma presencial em salas de aula. 

Deste modo, o evento foi composto por Ciclos de Seminários seguidos por mesas-

redondas, que aconteceram em três dias consecutivos, sendo que, a cada dia, aconteciam 
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duas apresentações e uma mesa redonda conduzida pelos orientadores dos subtemas 

daquele dia, juntamente com os apresentadores e com a participação de todos os 

presentes. A sequência de apresentação dos subtemas encontra-se disposta na tabela 

abaixo. 

Tabela 1: Grade de programação do evento: 
 

 
Título Data Início Término PET 

responsável 

Introdução à Oncologia: Caminhos a serem 
descobertos 

03/06/2019 17:00h 18:00h PET-Biologia 

O uso de compostos bioativos como tratamento 
coadjuvante em pacientes oncológicos 

03/06/2019 18:00h 19:00h PET-Nutrição 

Mesa redonda 03/06/2019 19:00h 20:00h  

Cuidados Paliativos de Enfermagem ao 
Paciente com Câncer 

04/06/2019 17:00h 18:00h PET- 
Enfermagem 

Quimioterápicos 04/06/2019 18:00h 19:00h PET-Farmácia 

Mesa redonda 04/06/2019 19:00h 20:00h  

Os Principais Cânceres de Cabeça e Pescoço e a 

Reabilitação por meio de Prótese 
Bucomaxilofacial 

05/06/2019 17:00h 18:00h PET- 
Odontologia 

Fisioterapia Oncológica: Prevenção, 
Tratamento e Cuidados Paliativos 

05/06/2019 18:00h 19:00h PET- 
Fisioterapia 

Mesa redonda 05/06/2019 19:00h 20:00h  

 
 

Para o controle de qualidade do evento, todos os dias foram disponibilizados fichas 

de avaliação para os participantes através da plataforma Google Forms. Nas fichas eram 

questionados sobre: Articulação Ensino-Pesquisa-Extensão; Tempo disponível para 

exposição dos palestrantes; Sequência e organização do conteúdo; Programação do 

conteúdo; Interdisciplinaridade; Capacidade de explanação dos palestrantes; Recursos 

metodológicos utilizados; Domínio e atualização do conteúdo ministrado (palestrantes e 

orientadores); Divulgação do evento; Se o participante assistiu a apresentação de forma 

parcial ou integral; Você indicaria essa palestra para outras pessoas? (Sim ou não, e a 

justificativa); Você participaria de outros eventos com essa temática? (Sim ou não, e a 

justificativa); Comentários e opiniões. 

 

3. RESULTADOS 

Resultados obtidos através da aplicação de questionários em todos os dias de evento. 

 

 
Tabela de resultados das avaliações do I Simpósio PETs Unifal-MG (%) 

03/06/2019 a b c d e f g h i j 

ÓTIMO 86,51 87,64 71,91 82,02 87,64 70,78 82,02 86,51 93,25 47,19 

MÉDIO 8,98 12,35 26,96 14,60 11,23 19,10 15,73 11,23 4,49 44,94 
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FRACO 1,12 0 1,12 1,12 1,12 5,61 2,24 1,12 2,24 4,49 

NÃO SEI OPINAR 3,37 0 0 2,24 0 4,49 0 1,12 0 3,37 

89 respostas           

04/06/2019 a b c d e f g h i j 

ÓTIMO 87,87 90,90 93,93 93,93 90,90 84,84 84,84 93,93 96,96 78,78 

MÉDIO 12,12 90,09 6,06 3,03 9,09 15,15 15,15 6,06 3,03 12,12 

FRACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,09 

NÃO SEI OPINAR 0 0 0 3,03 0 0 0 0 0 0 

33 respostas           

05/06/2019 a b c d e f g h i j 

ÓTIMO 94,11 100 94,11 94,11 88,23 88,23 94,11 94,11 94,11 70,58 

MÉDIO 5,89 0 5,89 5,89 11,77 11,77 5,89 5,89 5,89 23,52 

FRACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,88 

NÃO SEI OPINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 respostas           

a- Articulação Ensino-Pesquisa-Extensão 
b- Contribuição para formação cidadã dos 

participantes c- Tempo disponível para 

exposição dos palestrantes 
d- Sequência e organização do 

conteúdo e- Programação do 

conteúdo 

f- Interdisciplinaridade 
g- Capacidade de explanação dos 

palestrantes h- Recursos 

metodológicos utilizados 
i- Domínio e atualização do conteúdo ministrado (palestrantes e 

orientadores) j- Divulgação do evento 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 

A realização do evento possibilitou a associação entre os pilares de ensino, 

pesquisa e extensão por meio da produção de conhecimento relacionado à Oncologia e 

sua relevância dentro do meio clínico, sendo abordado por seis áreas diferentes das 

Ciências da Saúde; a pesquisa, com o incentivo à busca de novos estudos, técnicas, 

produção de conhecimento e a sua disseminação para todos, incluindo a população, o 

que atinge a extensão. 

A forma como a abordagem da temática ocorreu, proporcionou aos participantes 

não apenas acumular conhecimentos científicos, mas também, sob diferentes 

perspectivas entender a dificuldade de completo entendimento acerca dos mecanismos 

sob os quais a Oncologia se consagra como desafio clínico, mas ressaltando a capacidade 

de tratamento, necessidade de diagnóstico precoce e a obrigatoriedade de envolvimento 
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de uma equipe multidisciplinar na resolução de casos dentro da Oncologia. 

Por meio das palestras e mesas-redondas os petianos que atuaram na organização 

e apresentação do evento, bem como os participantes, tiveram a oportunidade de 

entender melhor a Oncologia frente à saúde geral, seus mecanismos, tratamentos, opções 

reabilitadoras e a importância de uma equipe multiprofissional no acompanhamento dos 

pacientes oncológicos. Ademais, foi salientado que as pesquisas com a mesma ainda não 

são suficientes, devido ao fato de ser uma patologia grandemente complexa. Dessa 

forma, foi incentivado no acadêmico o senso crítico quanto as informações obtidas, 

produzidas e a criação de novos projetos, em Ensino, Pesquisa e Extensão para maior 

esclarecimento sobre o tema. 

Por fim, a sociedade teve a oportunidade de participar ativamente desse evento, 

visto que não fora um evento restrito a comunidade acadêmica odontológica da 

Universidade Federal de Alfenas. Apesar disso, o maior público do evento foi composto 

por discentes dos cursos de Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia 

e Biologia da UNIFAL. Assim, com o aprimoramento de seus conhecimentos nessa 

temática, os discentes se encontram melhor preparados para prestar um atendimento mais 

completo e fornecer informações mais precisas sobre a patologia, seus efeitos sistêmicos, 

tornando-se também propagadores de informações verídicas e comprovadas 

cientificamente. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O evento contribuiu para a multidisciplinaridade e a integração entre os diferentes 

cursos, grupos de Pesquisa, Ensino e Extensão através dos grupos PETs. Com isso 

também se garante a maior aproximação entre os grupos, incentivando mais trabalhos 

conjuntos, que tornam os eventos/projetos de ainda maior valia e influência na 

comunidade acadêmica e no senso comum. 
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RESUMO 

O Planejamento 2020 do Grupo PET-Odontologia-UFJF incluiu a atividade “Tópicos 

Avançados em Odontologia”, que compreende uma adaptação das disciplinas de Programas 

de Pós-Graduação brasileiros, proposta para proporcionar aos seus integrantes a aquisição de 

conhecimento atualizado em Odontologia, a capacitação para busca e leitura de referências 

bibliográficas, e a elaboração de apresentações orais. A atividade busca atender ao objetivo 

do Programa de Educação Tutorial (PET) de desenvolver atividades acadêmicas em padrão 

de qualidade de excelência. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais resultados 

alcançados na atividade que abordou a COVID-19, com ênfase para as características do 

coronavírus, a epidemiologia da doença, e o impacto da doença na biossegurança e na 

Odontologia. Foram adotados seminários como estratégia de ensino. A COVID-19 foi 

escolhida como tema devido aos desafios que a doença representa para o ensino e a prática 

odontológica, uma vez que os Cirurgiões-Dentistas incluem-se na categoria de risco elevado 

ao contágio pelo novo coronavírus. A metodologia da atividade previu a divisão dos 12 

integrantes em duplas para a seleção de referências sobre os seguintes subtemas: O novo 

coronavírus; Epidemiologia; Biossegurança; e Impacto da COVID-19 na Odontologia. As 

apresentações orais foram realizadas semanalmente por meio de reunião na plataforma Zoom 

Meeting, ferramenta digital incorporada à atividade. A cada semana, cinco duplas realizaram 

as apresentações e uma dupla atuou como ativadora da discussão. A atividade permitiu o 

conhecimento aprofundado da COVID-19 e seu impacto na Odontologia, a leitura crítica de 

referências científicas e o desenvolvimento de competências e habilidades no preparo de 

apresentações audiovisuais e falar em público. A execução da atividade de forma remota  

manteve os discentes envolvidos e motivados para continuar aprendendo neste ambiente 

dinâmico, e para cumprir o objetivo da atividade de discutir criteriosamente temas 

importantes para a formação profissional, ética e cidadã.  

 

Palavras-chave: COVID-19, Dental Education, Online Learning. 
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INTRODUÇÃO 

No final de 2019, surgiu na província de Hubei na China, uma infecção viral 

desconhecida que rapidamente se espalhou por todo o mundo, cujo agente é o vírus SARS-

CoV-2, da família dos Coronavírus, causador da Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Esta doença apresenta manifestações clínicas diversas, podendo chegar a graves sintomas de 

infecção respiratória aguda (JIN et al., 2020). Devido à sua capacidade elevada de 

transmissão populacional, a doença alcançou os critérios epidemiológicos de pandemia no 

início de 2020. Assim, para o controle da disseminação da doença, muitas atividades 

presenciais passaram a ser realizadas remotamente, devido à implementação do isolamento 

social praticamente em todo o mundo (XAVIER et al., 2020).  

O planejamento do Grupo PET-Odontologia-UFJF (GRUPO PET-

ODONTOLOGIA-UFJF, 2020) previa a realização da atividade de ensino “Tópicos 

Avançados em Odontologia” de forma presencial, com a realização de seminários 

e discussões sobre temas relevantes à área, para todos os integrantes. Devido à pandemia da 

COVID-19, o calendário acadêmico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi 

suspenso por tempo indeterminado. Diante da necessidade do cumprimento do planejamento 

anual, a atividade foi, então, adaptada para a realização em plataformas digitais. 

A escolha da COVID-19 como tema justifica-se pela sua relevância para prática 

odontológica, pelo alto risco de contaminação para o Cirurgião-Dentista, e pelas incertezas 

que a cercam. O objetivo deste trabalho é apresentar os principais resultados alcançados na 

atividade que abordou a COVID-19, com ênfase nas características do coronavírus, na 

epidemiologia da doença, e no impacto da COVID-19 na biossegurança e na Odontologia. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da atividade, os 12 integrantes do Grupo foram divididos em 

duplas e os seguintes subtemas foram estabelecidos: “O novo coronavírus”; 

“Epidemiologia”; “Biossegurança”; e “Impactos na Odontologia”. A cada semana, cinco das 

seis duplas realizavam uma apresentação oral baseada em referências bibliográficas sobre 

cada subtema; a sexta dupla atuava como ativadora da discussão. Os seminários tiveram 

duração média de duas horas e foram realizados de forma remota por meio do Zoom Meeting, 

plataforma digital incorporada à atividade, devido à suspensão do calendário acadêmico na 

UFJF, conforme mencionado anteriormente. As referências foram selecionadas por meio de 

busca nas bases de dados PubMed e Scielo. A tutora (RAR) e uma egressa do Grupo (SWP) 

mediaram às discussões e o desenvolvimento da atividade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados relacionados a cada subtema são apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Principais resultados demonstrados nos estudos selecionados para a atividade de ensino 

“Tópicos Avançados em Odontologia”. Grupo PET-Odontologia-UFJF, 2020.  

SUBTEMA 

 

AUTOR(ES)/ANO PRINCIPAIS RESULTADOS DOS ESTUDOS 

 

 

O NOVO 

CORONAVÍRUS 

ABD EL-AZIZ; 

STOCKAND, 2020. 

CHEN; LIU; GUO, 

2020. 

JIN et al., 2020. 

SINGHAL, 2020. 

UDDIN et al., 2020. 

É um vírus zoonótico, com morfologia semelhante a uma 

coroa. Pertence à ordem Nidovirales, à família Coronaviridae 

e ao gênero Betacoronavírus. Seu material genético é do tipo 

RNA de fita grande, única e positiva. A origem do vírus ainda 

é incerta, contudo, sabe-se que pode ter ligação com 

morcegos (Rhinolophus affinis) e pangolins (Manis javanica). 

 

 

EPIDEMIOLOGIA 

ADHIKARI et al., 

2020. 

BASTOS et al., 2020. 

BULUT; KATO, 

2020. 

HUANG et al., 2020. 

A Epidemiologia busca a compreensão do processo saúde-

doença com vistas ao desenvolvimento de estratégias voltadas 

para proteção e promoção de saúde para a comunidade.  É por 

meio de dados epidemiológicos que são obtidas informações 

importantes para conter o vírus e proteger a população. 

 

 

BIOSSEGURANÇA 

E SEGURANÇA DA 

POPULAÇÃO 

FINI, 2020. 

FRANCO; DE 

CAMARGO; 

PERES, 2020. 

GRIFFIN et al., 2020 

LACY et al., 2020 

MOURYA et al., 

2020 

Representa um desafio para a biossegurança. Hospitais, 

laboratórios e consultórios odontológicos adotaram protocolos 

ainda mais rigorosos. Diferentes medidas de biossegurança 

foram repassadas para a população, a fim de controlar a 

disseminação deste vírus até que a vacina seja produzida e 

distribuída a todos. 

 

 

IMPACTOS NA 

ODONTOLOGIA 

GASPARONI; 

KANELLIS, 2020. 

MENG; HUA; 

BIAN, 2020. 

PERES et al., 2020. 

XAVIER et al., 2020. 

Gastos com equipamentos de proteção elevaram-se. Assim, 

as consultas tendem a ser mais caras e os pacientes tendem a 

recorrer ao Cirurgião-Dentista apenas em casos de urgência e 

emergência, reduzindo o número de consultas de prevenção. 

A teleodontologia tem sido utilizada e vem apresentando 

eficácia. 

Fonte: Os autores. 

A atividade permitiu um aprendizado significativo sobre o tema selecionado, 

expandindo o conhecimento dos integrantes do Grupo PET-Odontologia-UFJF sobre a 

COVID-19, doença que tem gerado impacto mundialmente. Além disso, a atividade 

contribuiu para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à busca e 

leitura de referências científicas, à elaboração de apresentações audiovisuais objetivas em 

programa específico, e falar em público, com destaque para a correção de vícios da 

linguagem e postura adequada. 

Durante as reuniões semanais, as questões criadas pela dupla ativadora responsável, 

formaram a base das discussões que se seguiram às apresentações. Algumas questões 

discutidas foram: “Outros tipos de vírus já conhecidos poderiam contribuir para a produção 

de uma vacina?”; “Quais as principais implicações da adoção de novas medidas de 

biossegurança na Odontologia?”; “Qual a importância da epidemiologia no combate do novo 

coronavírus?”; “A Universidade está preparada para as mudanças de infraestrutura?”. A 



143 
 

discussão fomentada por estas perguntas permitiu o desenvolvimento do pensamento crítico 

e de habilidades relacionadas à argumentação e à expressão dos integrantes, fazendo com 

que houvesse um rico debate sobre os fatores relacionados ao surgimento da doença e sua 

disseminação, métodos eficazes para o controle de infecção e proteção de profissionais da 

saúde e da população em geral, eficácia das medidas de segurança adotadas e principais 

obstáculos para o desenvolvimento da vacina.  

A avaliação da atividade a cada semana indicou a participação ativa de todos os 

PETianos, que levantaram questionamentos e expuseram opiniões pertinentes sobre o tema, 

baseadas em evidências científicas, com fixação dos pontos principais, o que contribuiu para 

um aprendizado sólido. 

 

CONCLUSÕES  

A pandemia da COVID-19 e a consequente suspensão do calendário acadêmico da 

UFJF tornaram obrigatório que a atividade de ensino “Tópicos Avançados em Odontologia” 

fosse realizada remotamente. Apesar da necessidade de adaptação, a atividade foi 

desenvolvida plenamente e todos os objetivos foram atingidos. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios e alcançou-se o desenvolvimento de competências e habilidades na busca e 

leitura crítica de referências científicas, preparação de apresentações audiovisuais e 

aprimoramento do falar em público, além da atualização e do aprofundamento do 

conhecimento sobre a COVID-19, contribuindo, assim, para maior e melhor formação 

profissional, ética e cidadã.  
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PET Conexões de Saberes Populações do Campo e Saúde: Afirmações de Direitos 

Universidade Federal de Uberlândia, Ituiutaba, Minas Gerais. 

Resumo: Na universidade existe um distanciamento entre os discentes, diante dos desafios 

em organizar a rotina a maioria dos alunos não se preocupam em estabelecer relações 

saudáveis e/ou dedicar tempo com atividades para promoção da saúde mental, alguns até 

possuem a preocupação de estabelecer vínculos, porém não conseguem interagir devido à 

timidez, outros querem praticar atividades físicas, entretanto precisam de incentivos e 

acabam não fazendo na ausência de companhia. Neste sentido, o PET Mais Saúde da 

Universidade Federal de Uberlândia, localizado no Campus Pontal realizou esta atividade 

com o intuito de estabelecer vínculos entre os estudantes promover a integração de diversos 

cursos através do lúdico, para o estabelecimento de novas amizades e estreitamento de laços. 

Foram realizadas diversas brincadeiras e também atrações culturais, que é um meio para 

promover o bem-estar e a construção de um ambiente harmônico, que possibilitasse a 

integração entre esses diversos cursos e estudantes. Os resultados alcançados foram a 

integração do público alvo, o desenvolvimento dos petianos enquanto grupo, uma vez que 

enxergaram um problema e trabalharam em equipe para organizar um projeto que trouxesse 

a vertente das relações saudáveis e a promoção da saúde e bem-estar. Para isso foram 

estudados também estratégias de abordagens, e elaboração das diversas brincadeiras,  o que 

inclui o ensino e a pesquisa, por fim, esta atividade contribuiu para melhorar as relações entre 

os discentes da universidade e também trouxe ao grupo PET Conexões de Saberes 

Populações do Campo e Saúde: Afirmações de direitos um novo olhar ao outro e também 

união entre todo o grupo. 

Palavras – chave: Integração; Saúde; Universidade; Gincana. 
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Introdução 

Na universidade existe um distanciamento entre os discentes, devido ao ritmo 

acadêmico, organização das rotinas e grande dedicação nas atividades diárias desses 

estudantes; assim, estes acabam deixando de lado a socialização e a integração com os demais 

alunos. Muitos se preocupam em estabelecer vínculos, mas, devido a timidez ou falta de 

autoestima, acabam se excluindo ou sendo excluído socialmente no ambiente universitário. 

BOLSONI e GUERRA (2014) apresentam que os ambientes universitários podem ser locais 

de socialização e interações, mas para isso, os estudantes precisam desenvolvimento de certas 

habilidades interpessoais e acadêmicas.  

Nesse sentido, atividades que possibilitem a integração entre os discentes da 

universidade, através da criação de um espaço de vivência e socialização entre os estudantes 

de diversos cursos. Outro aspecto que vale ressaltar, é que, estes tipos de atividades podem 

auxiliar prevenindo alguns problemas que afetam a saúde mental dos universitários. 

Conforme Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice de indivíduos com depressão 

entre os anos de 2005 e 2015 teve aumento de 18%. Se tratando da população como um todo 

são 322 milhões de indivíduos que são afetados com essas complicações (LIMA, 2019).  

A atividade proposta pelo grupo PET Mais Saúde tem como intuito aproximar os 

estudantes universitários, tendo como base pesquisas que evidenciam a importância da 

socialização e relações afetivas para a saúde mental; além disso, esta atividade incentivou a 

doação de sangue e cadastro de doador de medula óssea. Vale Ressaltar que os estudantes, a 

partir dessas ações, tiveram contato com a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia 

de Minas Gerais (Hemominas), que desenvolve atividades de assistência médica, ensino, 

pesquisa e tecnológico, auxiliando na construção do conhecimento relacionado a saúde. 

Outro aspecto importante da atividade foi proporcionar aos discentes o contato com atrações 

artísticas e culturais, fomentando um ambiente harmônico e propício para a construção das 

relações afetivas e saudáveis.  

Diante do exposto, a intervenção realizada proporcionou um espaço de interação a 

partir de brincadeiras e atividades artísticas, que consequentemente levaram os estudantes a 

realizarem atividades físicas, promovendo indiretamente melhorias na saúde mental. O que 

pode ter contribuído para a diminuição do índice de retenção e evasão na universidade.  
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Metodologia 

Na primeira edição da Gincana e Olimpíada PET Integra pontal, realizada na 

Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal, localizado na cidade de Ituiutaba, 

Minas Gerais, foram executadas diversas atividades e brincadeiras para a socialização e 

promoção de saúde dos indivíduos que compõe os onze cursos do Campus. Para iniciar a 

atividade, houve um período de inscrição, a partir da mesma o grupo PET realizou o sorteio 

das equipes, usando o critério de não ultrapassar duas pessoas do mesmo curso na mesma 

equipe. Para a efetivação da inscrição era necessário a contribuição de um quilo de alimento 

não perecível, por equipe, estes alimentos foram, posteriormente, doados a uma entidade 

filantrópica da cidade de Ituiutaba.  

A primeira atividade proposta para as equipes foi a doação de sangue e cadastro de 

doador de medula óssea, pois contabilizou pontos para as equipes. Para que a pontuação fosse 

efetivada, no dia da atividade, os estudantes deveriam apresentar a carteirinha de cadastro de 

doador de medula óssea e o comprovante de doação de sangue. No dia 02 de junho de 2019 

a atividade foi iniciada com o credenciamento, pelo qual as equipes foram identificadas e 

distribuídas com faixas de cores diferentes para cada equipe, houve também a readequação 

de equipes, pois algumas pessoas não compareceram ao evento. A ação contou com 180 

inscritos, 90 participantes e 40 colaboradores. 

A primeira atração cultural foi realizada pela equipe de dança Éverson Araújo, com 

apresentação do FitDance. Em seguida foi realizada a abertura do evento, na qual foram 

repassadas algumas regras e explicações de como ocorreriam as brincadeiras, nesse momento 

foram divididos os membros que participariam dos dois primeiros jogos que aconteceram 

simultaneamente. Sendo estes: a dança da laranja na testa, que aconteceu no saguão do bloco 

A; e o cabo de guerra, que ocorreu no gramado em frente ao Bloco A. 

A terceira brincadeira realizada foi a queimada, pelo qual novamente cada equipe 

contou com a participação de um integrante para formar os times da queimada, para que a 

atividade fosse realizada foi montado no gramado um campo com fitas zebradas e arcos, de 

modo que a grama não ficasse danificada. 

. A quarta brincadeira foi a caça ao tesouro, nesse momento cada equipe participava 

com todos os seus integrantes. Foram espalhados pelo Campus diversas pistas para que os 

jogadores pudessem seguir, cada equipe tinha que encontrar uma logo, ao qual foi destinado 

a sua equipe, essas logos representavam as atléticas, baterias e o PET Mais Saúde. Durante 

o decorrer do jogo os participantes deveriam tirar uma foto de cada pista e ao final apresentar 
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as fotos juntamente com o tesouro encontrado, foram pontuadas as três primeiras equipes que 

acharam os tesouros. 

A quinta e a sexta brincadeira aconteceram simultaneamente, o torneio de truco foi 

realizado no saguão do bloco D, onde há as mesinhas da lanchonete, cada equipe poderia 

escolher a modalidade paulista ou mineira para a jogada. A outra brincadeira que estava 

ocorrendo nesse momento era a bandeirinha estourada, essa utilizou os mesmos campos da 

queimada, foram divididos os times com um integrante de cada equipe, o objetivo desta era 

pegar a bandeirinha do outro time.  

Por fim, a sétima e última brincadeira realizada no dia foi a torta na cara, que consistiu 

em três rodadas, onde um membro de cada equipe participou, as perguntas tinham como 

temática o conhecimento geral em diversas matérias e eram sorteadas na hora, o que gerou 

um certo descontentamento dos participantes e também da torcida. Algumas respostas foram 

contestadas, um problema que tivemos que resolver na hora, o que comprometeu um pouco 

a brincadeira.  

A atividade também contou com um intervalo, pelo qual diversas entidades 

acadêmicas e demais grupos PETs puderam expor alimentos produzidos por eles. As 

apresentações artísticas aconteceram durante o intervalo e no final, enquanto os membros do 

grupo PET Mais Saúde contabilizavam os pontos para anunciar a classificação. Ao final do 

dia, foram dados prêmios simbólicos as três primeiras equipes bem colocadas, uma vez que, 

a gincana tinha como intuito a promoção da saúde e integração dos estudantes.  

Resultados e Discussão 

A atividade teve seu objetivo alcançado, as ações realizadas na gincana foram todas 

pensadas para que pudesse acontecer a integração entre os estudantes e também docentes que 

participaram. A todo momento os jogadores estavam em contato não só com suas equipes, 

mas também com os indivíduos das equipes adversárias, tendo que jogar com eles para 

ganhar a pontuação. Este aspecto possibilitou para que os participantes tivessem a 

oportunidade de conhecer o outro, mesmo que minimamente, o tornado assim, um pouco 

mais humano. Os jogos possibilitaram o exercício físico e também mental, deixando os 

discentes despreocupados com seus afazeres acadêmicos, permitindo assim, um novo olhar 

para a universidade e o Campus Pontal, criando um espaço de socialização e diversão.  

De acordo com Polydoro (2000), o ingressante da universidade enfrenta uma 

transição muito importante, como as mudanças e adaptações da transição da adolescência 

para vida adulta. Pesquisas têm apontado que a integração no ensino superior, pode contribuir 
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neste processo. Segundo Granado (2004), a integração universitária é definida por dois 

componentes: por um lado, a troca entre as expectativas, habilidades e demais características 

dos estudantes; por outro lado, os componentes da universidade, isto é, sua comunidade e 

estrutura. Diante disso, a atividade promovida pelo PET Mais Saúde, conseguiu promover a 

integração entre os estudantes e também com a instituição, através dos PETs e atléticas, que 

são entidades que fazem parte da estrutura da universidade, além disso, esta atividade foi 

pensada por estudantes para estudantes, conseguindo assim proporcionar um diálogo ativo 

na modificação do ambiente universitário. 

Ao que se refere aos integrantes do grupo PET Mais Saúde e também à tutora, a 

atividade proporcionou um trabalho de grupo e também a solução de problemas que foram 

aparecendo antes e durante toda a preparação e realização da gincana.  Esta atividade 

contribuiu para unir o grupo PET Mais Saúde, deixando os integrantes mais sociáveis.  

Ao final da atividade alguns participantes elogiaram a mesma e pediram para que a 

gincana ocorresse a cada final de semestre, pois estes destacaram a importância que o evento 

teve no cotidiano deles.  

Conclusões 

Podemos concluir que a atividade foi muito significante tanto para os participantes da 

gincana quanto para os integrantes do grupo PET Mais Saúde, ela promoveu um espaço de 

socialização e integração entre os estudantes dos cursos do Campus Pontal. Promoveu 

também o incentivo a prática de exercícios físicos através dos jogos, destacando o papel 

importante da saúde mental dos estudantes, que ficam muito submersos em diversas 

atividades acadêmicas. A ação também contribuiu para os que necessitavam de alimentos 

básicos, e ao banco de sangue e cadastros de doador de medula óssea do Hemominas. A 

atividade gerou a socialização e integração entre os indivíduos criando um espaço acolhedor 

e divertido para que esses sujeitos possam conviver e melhor se relacionar.  
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RESUMO  

Na última década, 43,5 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o que consiste em 

um problema de saúde pública, por ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade 

feminina. As regiões de cabeça e pescoço são as mais acometidas nos casos de injúrias físicas, 

41,3%, sendo 46,5% em região de face. Em tecidos mole, corresponde a 47,5%, tecidos 

periodontais a 29,3%, tecidos duros e da polpa, 18,6% e tecidos ósseos, 4,5%. Nessa 

perspectiva, o cirurgião-dentista possui um importante papel na vida das mulheres vítimas de 

violência visto que é frequente a ocorrência de traumas orais e maxilofaciais. Esta revisão de 

literatura teve como objetivo analisar a abordagem do cirurgião-dentista a esse público e avaliar 

as práticas adotadas pelos profissionais. Foram feitas buscas bibliográficas nas bases de dados 

SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando os descritores DECS: “violência contra 

a mulher”; “violência de gênero”; “saúde da mulher” e “odontologia legal”. Também foi 

utilizado o PubMed e os MeSH Terms empregados foram: “gender-based violence”; “women's 

health”; “forensic dentistry”. Um total de 17 trabalhos foram incorporados, os quais foram 

publicados de 2010 a 2020. A literatura mostrou que lesões na cabeça, face ou pescoço parecem 

ser sugestivos de violência física interpessoal, devido à vulnerabilidade de gênero e as áreas 

anatômicas mais afetadas envolvem a atuação do cirurgião-dentista. A notificação de violência 

é obrigatória em todo o território brasileiro, mas ela ainda não ocorre de forma tão efetiva. 

Devem ser elaborados protocolos que visem um atendimento de qualidade à mulher vitimada e 

articulação das redes de apoio, para encaminhamento às delegacias especializadas e outros 

setores, quando forem necessários. Logo, o cirurgião-dentista deve estar atento aos marcadores 

de violência e a conduta dos profissionais deve ser baseada em práticas humanizadas. 

 

Palavras-chave: violência contra a mulher; odontologia legal; saúde da mulher. 

 

Introdução 

Na última década, 43,5 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil (MEIRA 

et al., 2019). A violência contra mulheres consiste em um problema de saúde pública, por ser 

uma das principais causas de morbidade e mortalidade feminina. Ademais, atinge mulheres de 

diferentes orientações sexuais, classes sociais, origens, regiões, estados civis, escolaridade ou 

etnias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Embora haja o aparato legal para reprimir esse tipo 

de violência, há ainda uma lacuna entre a legislação e a prática (MEIRA et al., 2019). 

 Sendo assim, o cirurgião-dentista possui um importante papel na vida das mulheres 

vítimas de violência visto que é frequente a ocorrência de traumas orais e maxilofaciais 

(BERNARDINO et al., 2018). As regiões de cabeça e pescoço são as mais acometidas nos casos 
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de injúrias físicas, 41,3%, sendo 46,5% em região de face (OLIVEIRA et al., 2013). Em tecidos 

mole, corresponde a 47,5%, tecidos periodontais a 29,3%, tecidos duros e da polpa, 18,6% e 

tecidos ósseos, 4,5% (REZENDE et al., 2007).  

Dessa forma, esta revisão de literatura teve como objetivo apresentar dados referentes à 

violência contra as mulheres, e identificar a importância da abordagem do cirurgião-dentista a 

esse público, bem como sinalizar as práticas que devem ser adotadas. 

 

Metodologia 

Para realização desta revisão de literatura foram feitas buscas bibliográficas nas bases 

de dados SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando os descritores DECS: 

“violência contra a mulher”; “violência de gênero”; “saúde da mulher” e “odontologia legal”. 

Também foi utilizado o PubMed e os MeSH Terms empregados foram: “gender-based 

violence”; “women's health”; “forensic dentistry”. 

O levantamento das produções bibliográficas ocorreu nos meses de fevereiro e março 

de 2020. Os artigos selecionados deveriam estar nos idiomas português ou inglês, disponíveis 

na íntegra para leitura e ter até dez anos de publicação. Foram excluídos durante a busca toda 

produção duplicada e estudos que não abordaram de forma relevante o objetivo deste trabalho. 

De todos os artigos encontrados foram selecionados 17 trabalhos, os quais foram publicados 

entre 2010 e 2020.  Além disso, foram incluídos na discussão dados pertencentes ao livro ‘‘A 

invisibilidade da violência contra a mulher nos serviços odontológicos’’ e a Lei nº 11.340/2006. 

 

Discussão 

Segundo a Lei nº 11.340/2006, a mulher não sofre somente a violência física, mas 

também a violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Embora não sejam marcadores 

específicos, as lesões na cabeça, face ou pescoço parecem ser sugestivas de violência física 

interpessoal, devido à vulnerabilidade de gênero (NÓBREGA et al., 2017). 

Algumas hipóteses foram sugeridas para explicar os motivos que levam o agressor a 

atacar o rosto. Devido à localização anatômica, acessível e geralmente localizada na mesma 

altura do braço do agressor, o trauma facial pode ser mais frequente. Outra explicação refere-

se ao fato de o agressor ter como objetivo descaracterizar a vítima e afetar sua autoestima 

(BERNARDINO et al., 2018). Nóbrega et al. (2017) encontraram em seu estudo uma 

prevalência de 48,5% de trauma maxilofacial resultante da violência doméstica associada aos 

mesmos fatores. 
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Os serviços de Atenção Primária à Saúde são estratégicos para a detecção de situações 

de violência contra as mulheres, por apresentam uma ampla cobertura e uma relação próxima 

destas em seu território (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Segundo estudo conduzido por 

Leite et al. (2017), há um predomínio de violência psicológica entre mulheres usuárias dos 

serviços de atenção primária, seguida de violência física e sexual. Dessa forma, considerando 

que as manifestações de violência são em sua maioria implícitas, a escuta qualificada dos 

profissionais de saúde torna-se crítica, para que um ambiente seguro de confidencialidade das 

informações relatadas seja criado e mantido (ARBOIT et al., 2017). 

Relacionado aos casos de injúrias físicas e as áreas anatômicas mais afetadas, temos 

como agente essencial na resolução da problemática o cirurgião-dentista. Em diversos casos é 

ele que assumirá o papel de prestar ajuda a vítima de violência doméstica e o de notificar tais 

casos por ele atendidos, já que os sítios anatômicos comprometidos no momento da agressão 

estão, na maioria das vezes, envolvendo a sua área de atuação. Por isso torna-se necessária a 

ação do cirurgião-dentista em relação à temática a fim de que o mesmo cumpra os deveres éticos 

e legais da profissão (OLIVEIRA et al., 2019). 

A notificação de violência contra a mulher é obrigatória em todo o território e deve ser 

feita pelo profissional de saúde que atendeu a vítima. Entretanto, ela ainda não ocorre com o 

êxito almejado, pois o conceito de violência de gênero como um problema de saúde pública é 

recente, sendo possível que os profissionais de saúde ainda desconheçam as suas consequências 

para a saúde da mulher, além de não se sentirem capazes e seguros para notificar os casos de 

violência (ROSA et al., 2018). 

As mulheres vítimas de violência, geralmente não fazem queixas espontâneas durante 

as consultas e alguns profissionais não se sentem capacitados para atuar nessas situações. Por 

isso, devem ser elaborados protocolos que visem um atendimento de qualidade à mulher 

vitimada. Destaca-se ainda que é imprescindível a articulação das redes de apoio, para o fluxo 

adequado de encaminhamento às delegacias especializadas e outros setores, quando forem 

necessários (ARBOIT et al., 2017; LEITE et al., 2017; ROSA et al., 2018). 

 

Conclusão  

 Fica claro que as mulheres se encontram em situação de vulnerabilidade e o cirurgião-

dentista é um dos profissionais que deve estar atento aos marcadores de violência, já que uma 

das áreas mais acometidas estão diretamente relacionadas a tal. Além disso, efetivar o uso da 

notificação compulsória e melhor associar as redes de suporte, é de extrema importância. Por 
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fim, a conduta dos profissionais deve ser baseada em práticas humanizadas e de protocolos que 

visem uma melhor capacitação e atendimento de qualidade a mulheres vítimas de violência, 

sabendo reconhecer esse perfil e possuir maior autonomia para prosseguir com o atendimento. 
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RESUMO  

A saúde do meio ambiente é uma preocupação emergente dentro do planeta e vem ganhando 

destaque cada vez maior. Apesar disso, observa-se a permanência de práticas agressivas ao 

meio ambiente realizadas por indivíduos com pouco acesso à educação, como também por 

aqueles que assumem uma postura passiva frente aos consequentes problemas. Dessa forma, 

é de suma importância difundir e explorar ações para a sociedade civil de cunho educativo, 

visando a conscientização e destacando a responsabilidade individual para com o meio 

ambiente. Levando em conta a importância da educação ambiental não apenas dentro de 

instituições, mas também em espaços e eventos públicos, destaca-se o âmbito facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem por meio de ações pedagógicas lúdicas. A Ação do Meio 

Ambiente em Chácara (MG) foi realizada com o objetivo de compartilhar conhecimentos 

acerca de temas ambientais para a população da referida cidade, composta por um público de 

todas as faixas etárias, por meio da exposição de maquetes temáticas, jogos e brincadeiras 

realizadas durante o dia 7 de setembro de 2019 na praça pública do município. Com o 

movimento realizado em parceria com a prefeitura local, foi possível observar o engajamento 

da população, principalmente do público infantil, enfatizando a importância da educação 

ambiental para esse público-alvo, pois é quando surgem curiosidades e são construídos 

valores levados por toda a vida. Na medida em que os cidadãos aprendiam algo novo por 

meio das atividades, surgiam novas curiosidades acerca dos temas, permitindo a troca de 

saberes. A Ação possibilitou à população a absorção de conhecimentos de educação 

ambiental, auxiliando práticas sustentáveis dentro do ambiente comunitário.  
 

Palavras-chave: educação ambiental, jogos, lúdico, maquete, comunidade.  
 

INTRODUÇÃO 

Para Grzebieluka et. al (2014) os agravamentos dos problemas ambientais 

ocasionados pela sociedade atual abrem espaço para medidas que sensibilizem e 

conscientizem a população. Assim, a educação ambiental, principalmente para jovens, é um 

meio de enfrentamento da problemática ambiental, além de fomentar em indivíduos a 

preocupação com o estado do meio natural. 

Segundo o livro “Identidades da educação ambiental brasileira” (MMA, 2004), a 

formação da consciência ambiental crítica deve conter elementos de prática criativa, como 

maquetes e jogos lúdicos. Essa vivência prática, quando ligada ao coletivo, proporciona 

elementos para a elaboração de uma nova perspectiva de mundo, sendo ela pautada pela 

sustentabilidade e preocupação com o meio natural. É válido ainda mencionar que a educação 
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ambiental é fundamental para todo cidadão, sendo necessária sua prática não apenas dentro 

de instituições, mas também em espaços e eventos públicos (FERNANDES, 2010). 

Além disso, o processo de educação é contínuo, se estendendo para toda a vida, pois 

nos leva a formação crítica e consciente para melhor vivermos em sociedade (FERNANDES, 

2010), fazendo-se necessário o trabalho de educação ambiental não apenas para crianças e 

jovens, mas para todas as faixas etárias. 

O objetivo do evento foi levar reflexões e atividades acerca dos temas relacionados 

ao meio ambiente à comunidade do município de Chácara (MG), a fim de despertar 

curiosidades e interesse por esses temas. 

METODOLOGIA 

Chácara é um município localizado na Zona da Mata de Minas Gerais com uma 

população estimada de 3.154 habitantes e abrangendo uma área de 152.807 m² com 

resquícios de Mata Atlântica (IBGE, 2019). Seguindo uma estrutura urbana observada em 

municípios de pequeno porte em Minas Gerais, a cidade possui uma praça central onde 

acontecem os principais eventos culturais da cidade. 

A Ação do Meio Ambiente foi realizada em 7 de setembro de 2019 na praça central 

da cidade de Chácara (MG). Foi concretizada a partir de uma proposta da prefeitura do 

município, que buscou levar a temática do meio ambiente aos cidadãos de uma forma lúdica 

e educativa, inserindo atividades relacionadas ao tema junto ao tradicional desfile que 

relembra a Independência do Brasil, realizado anualmente. 

O primeiro movimento foi realizado por alunos de diversas escolas da cidade, que ao 

participarem do desfile, levaram cartazes com reflexões acerca de temas ambientais, tais 

como aquecimento global, poluição de recursos hídricos e resíduos sólidos. Ao final do 

desfile, toda a comunidade teve acesso ao stand do grupo GET-ESA/UFJF (Grupo de 

Educação Tutorial - Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de 

Fora), no qual haviam maquetes explicativas e jogos lúdicos. 

Foram apresentadas uma maquete de aterro sanitário, que possibilita a explicação 

sobre a destinação correta de rejeitos; uma maquete de infiltração do solo, que enfatiza a 

relevância da cobertura vegetal na prevenção de erosões; uma composteira caseira, que 

mostra uma solução para o reaproveitamento de resíduos orgânicos; e um filtro de água, que 

expõe uma das possíveis etapas de tratamento de água para comunidades rurais ou sem 

abastecimento de água tratada (Figura 1A).  

Foram promovidos jogos de perguntas e respostas por meio da confecção de uma 

Roleta Quiz separada em cinco grandes grupos, a saber: Atmosfera, Água e Esgoto, Impactos 
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Ambientais, Resíduos Sólidos e Gestão Ambiental. Nesse jogo o participante roda a Roleta 

e são feitas perguntas relacionadas à área em que a Roleta parou. A função do participante é 

respondê-la corretamente. Caso o participante não acerte a pergunta ou não saiba respondê-

la, cabe aos integrantes do GET-ESA explicar e responder de forma objetiva. Neste jogo, 

podem participar pessoas de qualquer faixa etária. 

   

 

Figura 1 – A: Membros do GET-ESA e maquetes de relevância da cobertura vegetal do 

solo, filtro de água e composteira caseira. B e C: Crianças interagindo com os membros do 

GET-ESA e do grupo de extensão “Recicle” no Tapete Ambiental. 

 

Outra dinâmica realizada no local foi o Tapete Ambiental (Figuras 1B e 1C) do grupo 

de extensão Recicle: técnicas sustentáveis e troca de saberes. A dinâmica possui um dado 

numérico que o participante joga no tapete e se dirige para a casa. Em cada casa há 

informações e curiosidades interativas da área ambiental em uma linguagem pedagógica para 

o público infantil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado um grande engajamento da população, a qual pôde se informar sobre 

temas de reciclagem, compostagem, ciclos biogeoquímicos dos elementos, ciclos da água, 

A B C 
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saúde ambiental, sustentabilidade, energias renováveis, órgão legisladores, degradação 

ambiental, entre outras áreas. 

Na medida em que os cidadãos aprendiam algo novo por meio de jogos e brincadeiras 

lúdicas, surgiam novas curiosidades acerca dos temas, permitindo a troca de saberes. A 

participação das pessoas mostrou-se importante para que o GET-ESA conhecesse melhor o 

público. Esse conhecimento propiciará a melhoria dos próximos eventos comunitários a 

serem realizados pelo grupo. 

Além disso, esse tipo de interação gerou curiosidade por parte da comunidade com 

relação às maquetes, despertando gatilhos para explicações chaves sobre a importância do 

meio ambiente em diferentes áreas, como a da água e resíduos com as maquetes do filtro e 

do aterro, respectivamente. 

Vale ressaltar que os maiores interessados pelos conhecimentos foram as crianças, 

destacando assim a importância da educação ambiental na infância, pois é nessa fase que 

surgem maiores curiosidades sobre novos temas e a construção de valores morais que são 

carregados por toda a vida (LUZ & MEDEIROS, 2016). Ainda, a realização de eventos 

comunitários visando a conscientização sobre temas ambientais são de suma importância, 

uma vez que a educação ambiental não deve ser empregada apenas dentro de instituições, 

mas também em espaços e eventos públicos (FERNANDES, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

A participação ativa da população permitiu concluir que trazer atividades lúdicas é 

um excelente meio para prender atenção e ao mesmo tempo transmitir conhecimento. Além 

disso, durante os jogos e brincadeiras houve maior troca de saberes entre os integrantes do 

grupo GET-ESA e o público, devido às curiosidades surgidas acerca dos temas trabalhados.   

O uso das maquetes foi fundamental na explicação de temas como tratamento da água 

e destinação de resíduos, sendo percebido maior interesse no público infantil, apontando a 

importância da educação ambiental para crianças.  

Para os integrantes do grupo GET-ESA, o projeto foi extremamente valioso ao 

desenvolver habilidades para organização de eventos e trabalho em grupo, além de ser uma 

forma de troca de experiências com a população local. 
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RESUMO: 

A proposta deste estudo é investigar caminhos e métodos para uma educação igualitária 

diante da dificuldade de acesso a ela por uma parcela economicamente vulnerável da 

população devido à estrutura de ensino tradicional e classificatória. A hipótese parte do 

pressuposto da aproximação de conceitos da geografia à realidade dos estudantes como 

agente transformador no processo de aprendizagem. Tem como objetivo estabelecer a 

capacitação cartográfica e da identificação intelectual voluntária dos discentes do ensino 

fundamental da Escola Municipal Odilon Custódio Pereira. A metodologia abrange desde as 

normas propostas pelo Governo Federal e Estadual como o Currículo Básico Comum (CBC- 

MG) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) até instrumentos do cotidiano dos alunos 

como utilização de fotos do bairro da escola como representação do espaço e 

reconhecimento. Os resultados da análise revelam que esse processo de identificação das 

experiências pessoais com o conteúdo trouxe animação aos estudantes e concretude aos 

conhecimentos cartográficos e geográficos, que antes poderiam ser percebidos como meras 

abstrações em suas vidas. Isso demonstra a importância do projeto ser não somente um 

caminho inicial para o melhor entendimento desses conceitos geográficos como também uma 

influência a conhecer a universidade pública que por direito possuem o livre acesso. Contudo, 

tal estudo reforça a necessidade de discussão das mazelas promovidas pelas vulnerabilidades 

do ensino público, escancaradas em um contexto de pandemia, além da promoção de 

atividades mesmo à distância, assim como o aperfeiçoamento dos alunos do Programa de 

Educação Tutorial a partir de ideias e conceitos a fim de reinventar o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

 

Palavras-chave: Ensino público, Geografia, Currículo Básico Comum. 

 

INTRODUÇÃO 

É indubitável que a diversidade étnico-racial e de comunidades tradicionais, dentro 

das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), é essencial para um desenvolvimento 

mais justo do Brasil. Ainda que a representatividade tanto de negros e pardos, quanto das 

comunidades tradicionais tenha aumentado nos últimos anos, conforme Gomes et al (2019), 

é crível que ainda há uma grande dificuldade de acesso a elas por determinada parcela mais 

vulnerável da população. Tendo isso em vista, o PET- SESu/MEC – Geografia-UFU 

(PETgeo/UFU), juntamente com a Coordenação do Curso de Graduação em Geografia – 



164 
 

UFU (COCGE/UFU), desenvolveu um projeto, envolvendo o esforço e o compromisso 

científico, pedagógico, cultural e social, na Escola Municipal Odilon Custódio Pereira. 

Esta pesquisa que é concomitantemente um projeto de extensão, tem como ponto 

central a capacitação cartográfica dos alunos do ensino fundamental. A cartografia foi 

escolhida, uma vez que seus elementos estão inseridos no cotidiano do estudante por meio 

de aparelhos como tablets, celulares, computadores, televisões, etc. Tal aparelhagem contém 

sistemas de informações geográficas, sistemas de navegação, sistemas de referências, mapas, 

dados estatísticos e informações de sensores remotos. Entretanto, esses alunos, muitas vezes, 

não conseguem compreender tais tecnologias. Tal apontamento pode vir a se tornar um 

grande empecilho na formação desses alunos, já que a compreensão cartográfica permite a 

localização espacial e a possibilidade de pensar e articular diversas escalas e cenários, assim 

promovendo uma compreensão mais ampla de mundo. 

A pesquisa justifica-se por ter como lócus a Escola Municipal Odilon Custódio 

Pereira e essa atender o público dos bairros: São Jorge, Seringueiras, São Gabriel e Conjuntos 

Regina e Campo Alegre. Estes são bairros que necessitam de uma atenção maior, visto que 

os aparelhos de cultura estão centrados, em grande parte, na escola, e com isso a mesma tem 

responsabilidade direta em ampliar o repertório cultural e fomentar o desenvolvimento 

humano com responsabilidade socioambiental. Sendo seus objetivos ampliar a capacidade 

reflexiva e qualificar os estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Odilon 

Custódio Pereira quanto a linguagem cartográfica formando-os nas especificidades 

quantitativas e qualitativas para ler e interpretar o mundo a partir da escala local, articulando 

demais escalas com a representação da informação geográfica pelos diferentes tipos de 

informações, estrutura, função, representações e relações simbólicas. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa e projeto de extensão na Escola Municipal 

Odilon Custódio Pereira tem como centralidade a ampliação e o desenvolvimento da 

linguagem e das técnicas cartográficas de leitura de mundo. O público alvo serão os 

estudantes do ensino fundamental (5º e 6º anos) e caso professores, direção e CEMEPE 

considerem pertinentes, poderemos ampliar o quadro do público alvo. 

 A primeira etapa do trabalho parte do desenvolvimento de uma atividade ligada à 

história da cartografia e à exposição de seus principais conceitos e convenções internacionais. 

A etapa seguinte consiste no trabalho com a forma e movimentos da Terra e suas implicações 

cartográficas, assim como Rede Geográfica de Referências de localização e orientação 
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(paralelos e latitudes, leitura da latitude, os meridianos e as longitudes, os fusos horários, 

Meridianos centrais e limitantes dos fusos, trabalhos com mapa, bússola e GPS).  

São elencadas imagens de satélites as quais são trabalhadas a partir das exigências do 

CBC-MG e da BNCC, do Governo Federal, e tais exigências estão apresentadas nas 

formulações curriculares. De acordo com os PCNs, 1998ª (31), a Geografia tem como 

responsabilidade alfabetizar o aluno espacialmente em macro e microescala oferecendo a ele 

capacitação de compreensão das noções de paisagem, espaço, grandezas, natureza e 

sociedade. Assim, a atividade objetiva estabelecer o entendimento da localização de pontos 

estabelecidos numa imagem de satélite por meio de coordenadas geográficas. Uma última 

atividade dessa série de aprendizagem teórica e empírica quanto à linguagem cartográfica 

intenciona abordar as noções de orientação, localização e escala a partir do Google Earth, 

referente à área da escola e o detalhamento da mesma comparando com outras áreas. 

A pesquisa será encerrada com uma corrida de orientação que ocorrerá na própria 

escola e tem como finalidade colocar em prática a leitura de mapas, a capacidade de 

organização em equipes e a qualificação teórica para empreender a atividade. Em relação à 

coleta de dados, a mesma é feita através da observação de dados de forma empírica a partir 

da compreensão dos alunos diante das atividades apresentadas, podendo ou não justificar a 

hipótese de aproximação de conceitos da geografia à realidade dos estudantes como agente 

transformador no processo de aprender. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A utilização de lugares que estão presentes no cotidiano dos alunos é de extrema 

importância no ensino de Geografia. O acionamento da memória afetiva dos discentes, 

juntamente com o sentimento de pertencimento, promove neles maior familiaridade com o 

assunto, além de aproximar o objeto de estudo de seu cotidiano. Como afirmado em: “A 

geografia trabalha com o local, o regional, o nacional e o global, [...] em todos eles é possível 

construir um laço de afetividade, [...] o aluno precisa sentir que pode fazer algo para melhorar 

seu cotidiano, o seu país, o seu planeta” (STEFANELLO, 2012, p. 67). Ademais, é válido 

ressaltar que atividades como essas promovem o estreitamento da relação entre professor e 

aluno, assim como destes com a disciplina como um todo. Tal aproximação pôde ser 

percebida na prática pelo entusiasmo, empenho e interesse demonstrados pelos alunos na 

atividade de classificação de paisagens por meio de imagens. Neste exercício, foi-lhes 

fornecido um conjunto de fotos nas quais eles, divididos em grupos, deveriam classificar as 

paisagens que viam. Durante a realização, os discentes comentavam animados entre si e com 
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os membros do PET a respeito dos lugares que eles já haviam visitado, frequentavam ou 

conheciam e que estavam retratados nas imagens.  

É possível afirmar que a resposta por parte dos alunos do ensino fundamental 

assistidos pelas atividades foi consideravelmente positiva. Isso se dá devido ao envolvimento 

e interesse demonstrado por parte dos discentes às atividades propostas e à presença do grupo, 

no ambiente escolar, baseado nos objetivos estabelecidos para a realização do projeto de 

extensão e somado às visitas promovidas pelo PET Geografia na escola. Um dos objetivos 

apresentados que pôde, de certo modo, ser atingido, foi o da interpretação de alguns conceitos 

básicos da Geografia, como a paisagem.  

CONCLUSÃO 

Diante da grande quantidade de conteúdo a ser abordado e da interação direta dos 

discentes da Universidade com o objeto de estudo, nota-se a importância da pesquisa tanto 

para os docentes, quanto para os discentes envolvidos da Escola Municipal Odilon Custódio 

Pereira e da Universidade Federal de Uberlândia em prol da maior interação de aluno e 

professor, que normalmente não poderia acontecer devido ao pouco tempo disponível.  

A pesquisa é uma porta de entrada de conhecimento para os alunos, posto ser uma 

escola periférica e com as carências evidentes. A maioria não possui o sentimento de 

pertencimento em relação à sociedade e à universidade pública, contrapondo ao fato de 

possuírem o direito de livre acesso e de cidadania. O tema cartografia foi escolhido como 

enfoque da pesquisa pensando na sua importância do saber geográfico. Ademais, é um 

instrumento essencial para compreensão do objeto de estudo da Geografia – o espaço.   

Dentro do contexto de pandemia, houve dificuldades para a realização da pesquisa 

devido a necessidade de ida à sala de aula. No entanto, encontra-se uma oportunidade ainda 

maior de discussão das mazelas do ensino público expostas de maneira flagrante quando 

consideradas as desigualdades dentro de uma possibilidade de ensino à distância. Soma-se 

ainda, as práticas promovidas pelo Programa de Educação Tutorial que, mesmo diante de tal 

situação, usa de seus saberes para promover a extensão e inovar suas atividades adequando-

se sempre às dificuldades e, assim, aperfeiçoando os aprendizes que ali se encontram como 

previsto pela idealização do programa. Por outro lado, os discentes da Universidade Federal 

de Uberlândia ganham com a oportunidade de conhecer a diversidade dos alunos, 

compreender variadas situações da sala de aula e pensar em formas alternativas de combate 

às desigualdades social e estrutural presente no país.   
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RESUMO  
A Iniciação Científica é um dos primeiros contatos dos estudantes com a pesquisa, trazendo  
uma fuga da rotina e da estrutura curricular convencional, desenvolvendo capacidades mais  
diferenciadas nas expressões orais, escritas e nas habilidades manuais (FAVA-DE-
MORAES e  FAVA, 2000). Tendo como objetivo incentivar a continuidade dos projetos de 
pesquisa  existentes e motivar novos pesquisadores dentro do Departamento de Engenharia 
Civil da  UFSCar (DECiv), iniciou em 2016, o Programa de Incentivo à Iniciação Científica 
(PIIC). Com  base em congressos científicos, o PIIC possui três etapas: submissão de 
resumos, onde os  participantes inscritos no evento enviam o resumo de sua Iniciação 
Científica; apresentação de  pôsteres, nessa etapa os participantes montam o pôster de sua 
Iniciação Científica e apresentam  perante ao público e avaliadores; e apresentação oral, para 
essa etapa apenas cinco participantes  são chamados, os com as melhores médias de notas 
parciais, e com isso os participantes montam  slides e apresentam perante aos avaliadores, 
que para essa etapa são o público e os doutores  convidados para avaliação. O candidato com 
a maior média de notas parciais das três etapas,  ganha um prêmio de quatrocentos reais. A 
organização do evento é realizada por membros de  dois grupos: o PET Civil UFSCar e a 
Semana Acadêmica da Engenharia Civil (SECiv), cada  grupo elenca cinco membros, 
formando dez pessoas na comissão organizadora, que seguem um  termo de parceria de forma 
as decisões e gastos serem iguais. O evento tem aproximado os  grupos dos professores; 
divulgando todas as linhas de pesquisas dos professores por meio de  um banner exposto 
dentro do departamento, e vem impulsionando as Iniciações Científicas  dentro do DECiv, e 
com isso, cumprindo o seu objetivo.  
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INTRODUÇÃO  

O conhecimento científico vem sendo alvo de grupos com crenças ou interesses políticos ou 

econômicos ou pessoas com baixo letramento (ANDRADE, 2019). Segundo o relatório 

Wellcome global monitor de 2018 realizado pelo Instituto Gallup, que ouviu mais de 140 mil 

pessoas de 140 países, no Brasil 73% das pessoas desconfiam da ciência e 23% consideram 

que a produção científica não beneficia a sociedade. Querendo divulgar os benefícios da 

ciência, no âmbito da Engenharia Civil, o PET Civil UFSCar montou o Programa de 

Incentivo à Iniciação Científica (PIIC).   

O PIIC busca incentivar a continuidade dos projetos de pesquisa existentes e motivar 

graduandos a participarem desse meio dentro do Departamento de Engenharia Civil da 

UFSCar  (DECiv). Se baseando em estruturas de eventos científicos, o evento se divide em 

três etapas:  submissão de resumos, apresentação de pôster e apresentação oral, o candidato 

que obter melhor desempenho geral ganha um prêmio de 400 reais.   

METODOLOGIA  

O PIIC é organizado por dois grupos do Departamento de Engenharia Civil: o PET Civil 

UFSCar e a Semana Acadêmica da Engenharia Civil (SECiv). A organização do evento 

possui um termo de parceria de forma a estabelecer que os dois grupos tenham o mesmo 

poder de decisão e gastos, composto por dez membros, cinco de cada grupo, que organizam 

todas as etapas em conjunto. Com isso, é realizado uma reunião com a comissão anterior de 

forma a passar os pontos positivos e negativos do ano anterior, e são elencadas datas para as 

etapas e feitas as modificações necessárias no edital anterior; juntamente com o processo de 

organização das três etapas, inicia o processo de divulgação, que estará sendo realizado até 

o final do evento, e inscrição dos candidatos, que após isso recebem documentos editáveis 

para a confecção das atividades. Com isso, podemos dividir o PIIC nas três etapas:  

I. Submissão de resumos  

A submissão de resumos é a etapa onde os participantes enviam um resumo de sua 

Iniciação Científica. Cabe à comissão organizadora receber esse material, e atribuir 

penalizações previstas em edital, se forem necessárias, como: número de páginas e erros de 

formatação. Para a correção do conteúdo a comissão convida mestres e doutores dentro das 

linhas de pesquisas da Iniciação Científica do candidato que seguem os seguintes critérios: 

entendimento e coerência, metodologia científica, objetividade, originalidade e inovação, 

fundamentação,  propósito e aplicabilidade.   

II. Apresentação de Pôster   

A apresentação de pôster é a primeira etapa com público, onde os candidatos devem montar 
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um pôster de sua Iniciação Científica, também é realizada uma palestra sobre pesquisa 

acadêmica, seus caminhos e possibilidades. Cabe à comissão organizadora buscar e agendar 

um local que tenha formato em auditório (para a palestra) e um espaço livre (para a 

apresentação dos pôsteres). Para essa etapa também são aplicadas penalidades, se necessário, 

quanto à formatação. Ademais são convocados avaliadores baseado na área de pesquisa da 

Iniciação Científica que se baseiam nos seguintes critérios: título e objetivo, recursos visuais, 

pôster autoexplicativo, postura do autor, oratória, estrutura e sequência do trabalho, 

importância do projeto e tempo máximo respeitado. Para a organização da palestra, a 

comissão organizadora escolhe um tema, que tenha como base promover a Iniciação 

Científica, e após isso são escolhidos e contatados os palestrantes, o grupo também analisa a 

possibilidade de um coffe break, de forma a tornar o evento mais atrativo. Para essa etapa é 

preparado um feedback que é entregue ao público, de forma as edições sempre possuírem 

sua melhora contínua.  

III. Apresentação oral   

Para a apresentação oral são selecionados os participantes que possuírem as cinco maiores 

somas de notas referentes as etapas I e II, e com isso, devem montar uma apresentação, em 

formato de slides, onde as informações sobre a formatação e envio do documento são 

definidas por edital. Para essa etapa, é necessário escolher e agendar um local em formato 

auditório, convocar avaliadores de acordo com a área de pesquisa das Iniciações Científicas, 

que se baseiam nos seguintes critérios, prescritos em edital: desenvoltura do candidato, 

domínio do conteúdo, tema da pesquisa, metodologia apresentada, resultados e montagem 

da apresentação.  A comissão organizadora também aplica penalidades para essa etapa, 

baseadas em edital, que estão relacionadas a falta de pontualidade no evento, slides fora do 

padrão e o tempo de apresentação ser superior ao estipulado. Para essa etapa, o público 

também é avaliador, sendo 20% da nota dessa etapa, com isso, as pessoas que no evento 

recebem duas folhas: uma com o feedback do evento e outra com os critérios de avaliação 

com o nome de cada candidato.  Após isso, é feita a média parcial das notas das etapas e, ao 

candidato que possuir a maior média dentre os demais, é divulgado à público o vencedor do 

PIIC do ano referido.   

RESULTADOS  

O PIIC é realizado desde 2016 por ambos os grupos envolvidos (SECiv e PET Civil 

UFSCar).  Já foram realizadas quatro edições no total, sendo feito no segundo semestre do 

ano, seguindo o período do início e término das Iniciações Científicas, o público do evento 

apresentou grandes  variações ao passar dos anos, sendo de 26 visitantes (em 2016) e 117 
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visitantes (em 2018), a  Figura 01 mostra uma imagem da segunda etapa do PIIC, em 2017.  

Figura 01 - Segunda etapa do 2º PIIC  

 
Fonte: Acervo pessoal  

Em 2018, a comissão organizadora do 3º PIIC, fez uma pesquisa com os professores, de 

forma a elencar suas linhas de pesquisas, com isso, a comissão montou um banner, conforme 

a Figura 02, que está exposto no Departamento de Engenharia Civil, sobre a linha de pesquisa 

de cada  professor, de forma que os alunos consigam ter acesso a essas informações e possam 

escolher  uma Iniciação Científica já sabendo em que área cada professor atua. 

Figura 02 - Mural da área de pesquisa dos professores do Departamento de Engenharia 
Civil da UFSCar  

 

 
Fonte: Acervo Pessoal  

CONCLUSÃO  

O Programa de Incentivo à Iniciação Científica vem apresentando resultados extremamente 

positivos para o Departamento de Engenharia Civil e para os grupos organizadores em seus 

cinco anos de vigência. As linhas de pesquisas da Engenharia Civil, devido ao banner e as 

Iniciações Científicas mostradas nos eventos, foram apresentadas e a adesão dos graduandos 

e professores, em geral, é bastante significativa, garantindo assim o objetivo da atividade de  

divulgar e promover a pesquisa científica.   
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RESUMO 

O município de Ouro Preto - MG, conhecido por suas reservas minerais de ouro, 

ferro, alumínio, níquel e pedras preciosas, é também uma região na qual o controle rigoroso 

da qualidade de água para o abastecimento público deve ser realizado com certa frequência, 

tendo em vista a importância desse bem natural para a manutenção da vida, além das altas 

concentrações de elementos oriundos das rochas da região que se misturam à água e são 

nocivos à saúde. Assim, o PET Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro 

Preto, em parceria com a SEMAE – OP (Serviço Municipal e Água e Esgoto de Ouro Preto) 

e o Laboratório de Geoquímica da UFOP, realizou um projeto com o intuito de monitorar a 

qualidade das águas utilizadas para o abastecimento público no município. Para isso, foram 

realizadas análises químicas e de parâmetros físicos em 13 amostras coletadas em captações 

de água. Essas amostras foram submetidas a análises geoquímicas de ICP-OES e ICP-MS 

enquanto os parâmetros físicos foram medidos através da utilização de um multiparâmetro. 

Os resultados químicos obtidos foram comparados com os limites publicados pela portaria 

2914 de 2011 do Ministério da Saúde (MS) para padrões de potabilidade. Das amostras 

coletadas, foram encontradas em determinadas regiões do município altas concentrações de 

alguns elementos, tais como Alumínio, Arsênio e Ferro. Após a obtenção dos resultados, 

foram realizadas palestras dinâmicas e atividades interativas ministradas por integrantes do 

PET Engenharia Geológica em escolas públicas e associações de bairro, com o intuito de 

disseminar de forma didática o conhecimento acerca das problemáticas hídricas enfrentadas 

pelo município e desenvolver um pensamento crítico acerca de problemas ambientais que 

assolam a qualidade de vida da comunidade. Os resultados obtidos foram satisfatórios, vide 

efetiva participação e grau de interesse das turmas no assunto tratado durante as atividades 

propostas. 

Palavras-chave: Água, saúde, Ouro Preto. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Oliveira & Horn (2006), os metais se diferenciam dos compostos 

orgânicos tóxicos pelo fato de não serem degradáveis, possibilitando sua concentração nos 

componentes da natureza, onde irão manifestar sua toxicidade. A água é um dos elementos 

do meio ambiente mais importantes à existência da vida humana na Terra, e nela se pode 

analisar metais pesados acumulados na sua estrutura molecular. Assim, o monitoramento 
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adjacente das águas às das estações de abastecimento público é essencial para um eficaz 

controle de qualidade da água no município e favorece a manutenção da saúde, que atenda 

toda a demanda da área da comunidade que consome essas águas. 

          Na cidade de Ouro Preto o abastecimento de água é feito por uma captação superficial, 

de nascentes e também de águas subterrâneas oriundas das antigas minas de ouro, segundo 

Borba et al (2004). A região do quadrilátero ferrífero é marcada pelo ciclo do ouro 

acompanhado de um desordenado crescimento populacional, tais memórias históricas 

enfatizam a problemática da água na área. No presente trabalho o grupo PET Engenharia 

Geológica juntamente com o SEMAE-OP (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro 

Preto) realizaram análises químicas, de parâmetros físicos e biológicas nos principais pontos 

de captação de água e abastecimento das comunidades de Ouro Preto.  

         A Geologia Médica é uma ciência interdisciplinar que estuda os impactos na saúde 

humana e as alterações regionais na presença dos elementos químicos no globo, investigando 

os tipos de contaminações, de origem naturais e antropogênicas. Os impactos do ambiente 

geológico na saúde humana devem ser controlados para que se possa permitir uma melhor 

apreciação de quais doenças irão surgir das condições ambientais, descreveu Singh (2003). 

Dessa forma, com relação a contaminação das águas por metais pesados e componentes 

biológicos, deve ser feito um plano de ação de elucidação à população local sobre possíveis 

áreas de risco em que o elemento, químico e biológico, seja mais danoso. 

        Com esse intuito, o Projeto Água, Saúde e Ciência para Todos, também buscou orientar 

e disseminar conhecimento à comunidade, que inclui poder público, além de conscientizar 

os estudantes do ensino fundamental de escolas do município de Ouro Preto sobre a 

importância do consumo sustentável, através de palestras, jogos interativos e vídeos. Assim, 

com o alcance do conhecimento até às comunidades dessas crianças, a ideia primordial é 

atenuar os problemas relacionados à água e desenvolver uma consciência ambiental coletiva, 

crítica e participativa dos moradores. 

 

OBJETIVO 

O objetivo primordial deste trabalho consiste na contribuição para a disseminação do 

conhecimento sobre problemas hídricos, formação crítica de crianças e jovens a respeito de 

um bem imaterial, bem como a conscientização ambiental da sociedade. Espera-se atingir 

tais objetivos realizando a quantificação de análises das águas da região de Ouro Preto e 

distritos por agentes geológicos e biológicos, além de catalogá-las, e a partir dos dados 
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obtidos, repassar estas informações de forma didática por meio virtual e/ou presencial ao 

poder público e em visitas às escolas e associações de bairro. 

 

METODOLOGIA 

Para realização do seguinte trabalho a metodologia foi dividida em 65 etapas 

principais: levantamento bibliográfico, trabalho de campo e amostragem de água, análises 

químicas das águas em laboratório, interpretação dos resultados, elaboração de cartilha e 

vídeos educativos e apresentação dos dados para a comunidade de Ouro Preto. O 

levantamento bibliográfico foi realizado a fim de identificar trabalhos anteriores s que citam 

ocorrências de substâncias tóxicas em águas de consumo, e assim como suas doenças 

associadas. 

A partir do levantamento de campo foi possível identificar os locais na cidade cuja 

captação de água ocorre nas proximidades de minas abandonadas e coletadas 13 amostras 

em captações de água do município que foram filtradas e preservadas em ácido nítrico. Estas 

captações abrangem tanto as Estações de Tratamento de Água (ETA) quanto captações 

diretas de poços e nascentes sem tratamento prévio. Em campo foram medidos parâmetros 

como pH, TDS e condutividade por meio de multiparâmetro in situ A seguir, foram realizadas 

análises geoquímicas de ICP-OES e ICP-MS no laboratório de geoquímica e demais 

parâmetros (pH, TDS, condutividade) foram por meio de multiparâmetro em. 13 amostras 

coletadas em captações de água do município. Estas captações abrangem tanto as Estações 

de Tratamento de Água (ETA) quanto captações diretas de poços e nascentes sem tratamento 

prévio.  

Os dados obtidos a partir das análises laboratoriais foram utilizados na elaboração de 

uma cartilha e vários vídeos destinados à comunidade. A última etapa do projeto contou com 

a realização de palestras dinâmicas e atividades interativas nas escolas públicas de Ouro 

Preto, elaboradas pelos petianos, para que os alunos se sentissem à vontade e encorajados a 

falar sobre os problemas relacionados à água em sua comunidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Como resultado das análises geoquímicas, 38% das amostras apresentaram teores 

elevados de alumínio, sendo que em dois casos este valor ultrapassa o limite de 200µg/L 

estabelecido pela portaria do Ministério da Saúde. No caso do arsênio, os valores 

apresentados foram significativamente altos, sendo que em três amostras os teores foram 

superiores a 20µg/L, sendo que o limite estipulado pelo MS é de 10µg/L. 
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Uma vez identificados os maiores riscos relacionados ao consumo de água imprópria, 

que a população de Ouro Preto está exposta, a cartilha e os vídeos foram elaborados tendo 

em vista uma linguagem acessível e direta, abordando os principais conceitos relacionados à 

geologia médica. 

 Como trabalho voltado à extensão, até o presente momento foram visitadas duas 

escolas da rede pública, sendo estas Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade e 

Escola Municipal Hélio Homem de Faria (Figura 1). As atividades foram desenvolvidas com 

turmas do 5º ano, sendo uma turma de 30 alunos na primeira escola e duas turmas de 15 

alunos cada na segunda escola. 

 As atividades desenvolvidas nas escolas consistiam em jogos que envolviam 

conceitos relacionados ao tema de água e saúde, na distribuição das cartilhas, assim como 

aplicação de questionário buscando compreender o nível de entendimento do assunto por 

parte dos alunos. Estas perguntas tratavam de temas como águas de mina, elementos 

químicos que apresentam toxicidade e quais doenças são a estes relacionadas. 

 Como entendimento inicial, percebeu-se que grande parte dos alunos não estavam 

cientes dos riscos envolvidos no consumo de água imprópria. Algo que chamou a atenção foi 

o fato de que parte dos professores disse também não ter domínio sobre o tema. No entanto, 

para que se tenha traçado um escopo mais geral do entendimento dos alunos de Ouro Preto 

sobre as captações de água, é necessário que mais escolas sejam visitadas. 

 Algo que motiva o andamento das atividades do grupo, é o interesse demonstrado 

pela direção das escolas em continuar mantendo vínculo com as atividades desenvolvidas 

pela Universidade, reconhecendo a importância do diálogo entre os níveis de ensino. O alto 

engajamento das turmas, que se mostraram participativas e interessadas, também reforça o 

reconhecimento por parte dos alunos quanto ao mérito do projeto, que trata de um assunto 

tão pertinente e presente nos seus cotidianos. 

 Além disso, foram confeccionados 3 vídeos sobre os elementos As, Al e Fe que 

apresentaram concentrações elevadas na água. Esses vídeos estão disponibilizados no 

instagram e youtube do PET, além de terem sido enviados para agência de águas e poder 

público do município 

 
 
 
 
 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: Atividades desenvolvidas pelos alunos do PET - Engenharia Geológica na 

escola municipal Hélio Homem de Faria. 
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CONCLUSÃO 

Através dos estudos realizados e tendo em vista os aspectos apresentados neste 

trabalho, conclui-se que as águas das minas e das fontes de Ouro Preto e da região são 

impróprias para o consumo devido a contaminação por metais pesados, como o arsênio, além 

de conter a presença de coliformes fecais e  E. Coli  tornando-se imprescindível o tratamento  

e a desinfecção da água antes do consumo. 

Visto isso e reforçando a importância da disseminação do conhecimento produzido 

na Universidade para a sociedade, a visitação nas escolas mostrou-se como um importante 

meio de conscientização da comunidade. As informações passadas nas palestras e nas 

atividades interativas nas escolas estaduais de Ouro Preto, sobre águas contaminadas de 

mina, saneamento básico, noções de cidadania e de consumo sustentável, agregam 

positivamente a formação destes estudantes como cidadãos. Além de desenvolverem uma 

consciência ambiental, crítica e participativa, motivam a serem mais ativos na sociedade em 

que vivem difundindo os conhecimentos adquiridos e minimizando assim os problemas 

relacionados à água. Os vídeos produzidos continuam atendendo a disseminação da 

informação para a comunidade durante esste período de isolamento social. Por fim, os 

resultados obtidos foram satisfatórios, reforçando mais uma vez o elo ensino e sociedade e 

promovendo expectações boas expectativas para a continuidade e abrangência deste projeto 

em 2021.  
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RESUMO  

O projeto “Cientista por um dia“ realizado juntamente com a Comissão de Cultura e 

Extensão (CCEx) e com o grupo de extensão ACS Chapter tem como aparato teórico a visão 

controversa que os estudantes possuem da química como profissão e como ciência, 

mostrando a importância da química em áreas como a medicina, os medicamentos, as fontes 

de energia e assim construir uma visão madura e positiva.  

A hipótese do projeto é de que seja possível mudar a visão dos estudantes quando 

entrarem em contato com a química além das fórmulas e quando conhecerem o dia a dia na 

universidade, visto que nas escolas esse contato com a química não acontece. A maioria das 

escolas não possuem laboratórios didáticos e, quando possuem, os recursos são mínimos e 

muitas vezes insuficientes para a realização de experimentos para todas as turmas, o que 

dificulta que os alunos enxerguem a química com outros olhos.  

Além disso, apresenta o objetivo de possibilitar que alunos do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio de escolas públicas da cidade de São Carlos e região tenham a experiência 

de vivenciar um dia como estudantes na Universidade de São Paulo. Na realização do projeto 

o grupo PET conduz a realização de experimentos voltados a área da química dentro dos 

laboratórios da universidade, ao final de cada edição, PETianos realizam uma conversa com 

os alunos participantes como forma de feedback, com a finalidade de avaliar a execução do 

projeto e se os objetivos foram atingidos, os resultados obtidos nas últimas edições foram 

positivos.  

Palavras-chave: Universidade, Ensino, Vivência, Experimentos, Ciência. 

 
INTRODUÇÃO  

Os estudantes de ensino médio possuem uma visão engessada sobre a química, ou 

seja, não compreendem as características dessa ciência, sendo associada somente à fórmulas 

e regras de três. Além dos alunos, a sociedade em geral relaciona a química a fatos negativos, 
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como envenenamento, bombas, poluição, entre outros, de modo a não conseguir entender o 

que está por trás da área da química.  

Pensando nestes fatos, o grupo PET Química IQSC, em 2017, planejou um projeto 

para divulgar esta ciência, o Instituto de Química de São Carlos (IQSC) e a Universidade de 

São Paulo, dando início ao “No IQSC por um dia”. Entretanto, uma dificuldade que o grupo 

encontrou foi a baixa disponibilidade de PETianos, isto porque o projeto demanda de um 

tempo que os graduandos não possuem, pois no horário do projeto ocorrem as aulas da 

graduação. Por isso, para o projeto não deixar de existir, o PET transferiu o projeto para a 

Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) do IQSC, sendo atualmente chamado de “Cientista 

por um dia”.  

Com o apoio da CCEx, parcerias foram conquistadas, como a de outro grupo de 

extensão do instituto, o ACS Chapter. Além disso, o projeto conseguiu maior visibilidade 

dentro e fora do instituto, atingindo, assim, mais indivíduos. Diante disso, o projeto 

“Cientista por um dia ” tem como finalidade estimular os alunos do ensino médio de escolas 

públicas da região de São Carlos a se interessarem pela formação em química, 

proporcionando a vivência de um dia como cientista.  

METODOLOGIA  

Mensalmente, alunos de escolas públicas da região de São Carlos comparecem ao 

Instituto de Química de São Carlos a fim de participarem de atividades desenvolvidas pela 

Comissão de Cultura e Extensão e pelos grupos PET Química IQSC e ACS Chapter. Visitas 

à CAQI (Central de Análises Químicas Instrumentais), aos laboratórios de pesquisa do 

instituto e à biblioteca, fazem parte das atividades ministradas pela CCEx, enquanto o Show 

da Química é responsabilidade do ACS Chapter. Por fim, o grupo PET Química IQSC 

elabora alguns experimentos e aplica para os alunos dentro do laboratório de ensino do 

instituto. Os experimentos são escolhidos de modo que os alunos possam aprender conteúdos 

relacionados à área da química de forma simples e divertida. Para a realização da prática, são 

fornecidos aos alunos os EPIs necessários, para que se mantenham em segurança e se sintam 

imersos no ambiente de um profissional de química. Finalmente, após a execução de cada 

experimento, os petianos explicam toda a química envolvida e, para intensificar o 

aprendizado, cada aluno recebe um roteiro com o procedimento experimental e também com 

explicações elaboradas.  

Os experimentos abordados no laboratório são escolhidos no início do ano pelo grupo 
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PET. Ou seja, o grupo realiza uma vasta pesquisa sobre experimentos interessantes para os 

alunos, além de experimentos ricos conceitualmente, pois um dos objetivos do projeto é 

agregar conhecimento que possa ser aplicado nos vestibulares. Após elencar tais 

experimentos, em reunião, o grupo utiliza da técnica de Gallery Walk para definir os quatro 

melhores. Posteriormente, o PET IQSC é dividido em três maiores frentes de trabalho, sendo 

elas responsáveis por: testes dos experimentos, organização do laboratório e 

acompanhamento dos alunos durante a realização do projeto.  

Ao final de cada edição, o PET Química IQSC avalia o projeto por meio de conversas 

com os alunos, de modo a levantar aspectos como a postura dos petianos no laboratório, 

nível de conceitos envolvidos, além da explicação.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No ano de 2019, realizaram-se cinco edições do projeto, sendo que cada uma contou 

com aproximadamente 50 participantes. Quatro dessas cinco edições foram apresentadas 

para alunos de escolas públicas da região de São Carlos e uma foi elaborada, especialmente, 

para a família dos alunos do Instituto de Química de São Carlos, a fim de mostrar um pouco 

do ambiente que os graduandos em química estão imersos. Como já mencionado, o grupo 

PET fica responsável pela parte laboratorial do projeto, ou seja, realiza experimentos e busca 

aproximar os participantes da vivência de um aluno do curso bacharelado em química. Foi 

possível notar que a grande maioria dos participantes não tem conhecimento sobre as 

vidrarias e equipamentos utilizados no laboratório bem como os fenômenos que ocorrem 

durante a execução dos experimentos. Para o ano de 2019 os fenômenos abordados foram 

tensão superficial, densidade e polaridade das substâncias, polimerização, entre outros.  

De acordo com o que foi escrito na “metodologia”, ao final de cada edição faz-se uma 

avaliação oral da parte experimental do projeto. Dessa forma, todo feedback relacionado à 

execução e à organização do projeto obtido pelos petianos é levado em reunião para gerar 

uma discussão entre os membros do PET Química IQSC, de modo a levantar aspectos a 

serem melhorados nas próximas edições. Para todas as cinco edições do ano, os participantes 

relataram que os experimentos auxiliaram na assimilação de conceitos já estudados ou 

abordaram novos conceitos. Para os alunos do ensino médio, o projeto também despertou o 

interesse na área, enquanto para os familiares mostrou parte da vida universitária dos 

graduandos, proporcionando a vivência de um dia como cientista. Entretanto, um fato 

observado no final do ano de 2019, foi que o grupo não obteve um feedback por escrito dos 
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alunos, sendo que tal material poderia ser utilizado para a elaboração de um resultado mais 

completo.  

CONCLUSÃO  

Ao final do ano e das edições, foi possível concluir que houve um estímulo no 

interesse dos alunos com relação ao ingresso na universidade e aos conceitos abordados na 

área de química, além de um aumento na visibilidade tanto do curso quanto do PET Química 

IQSC. Além disso, para as próximas edições, o grupo desenvolverá um questionário 

abordando os principais tópicos a serem levados em consideração, como os experimentos, 

as explicações dos mesmos e a linguagem e comportamento dos petianos, sendo assim, o 

grupo obterá dados concretos para melhorar o planejamento e a execução do projeto.  
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Resumo 

O grupo PET Matemática do IBILCE-UNESP de São José de Rio Preto, em conjunto com o 

CEDET – Centro de desenvolvimento do Potencial e Talento, organiza todos os anos a 

atividade Clube da Matemática. O projeto teve início em 2013 e tem como objetivo o 

desenvolvimento de jovens talentos na área da matemática. Os alunos do CEDET e também 

alunos que obtiveram menção honrosa na OBMEP do ano anterior são convidados a 

participarem de aulas ministradas pelos integrantes do PET, as quais são realizadas no 

próprio campus da UNESP. Os petianos se revezam quinzenalmente, na qualidade de 

professores, e abordam em suas aulas conteúdos matemáticos de caráter mais avançado do 

que os tratados no ensino fundamental. As aulas ocorrem nos períodos da manhã e da tarde 

para que todos os alunos estejam aptos a participarem das atividades do clube, independente 

de seus horários em suas respectivas escolas. Durante as aulas, os petianos apresentam os 

problemas e os conceitos necessários para a resolução dos mesmos e são os alunos que 

elaboram as resoluções com base na linha de raciocínio que criam e com seus conhecimentos 

prévios e adquiridos com a explicação dos petianos. É permitido que resolvam os problemas 

individualmente ou em grupo. Depois as respostas obtidas são discutidas em turma e em 

seguida, os petianos apresentam a solução do problema. Na intenção de aprimorar as aulas e 

de trazer problemas mais próximos a realidade dos alunos, sempre são testados novos 

materiais bibliográficos. Com essa ação, os resultados vêm sendo positivos, aumentando a 

interação dos alunos em aula e o comprometimento deles em não faltarem. Vale ressaltar que 

apesar da diferença de idade e nível escolar dos alunos, trazer problemas matemáticos do dia-

a-dia, faz com que, de maneira intuitiva, todos consigam criar uma linha de raciocínio para 

obter uma resposta. 

Palavras – chave: CEDET, Matemática, OBMEP, Clube, Menção Honrosa. 

Metodologia 
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No Clube da Matemática do IBILCE, seguindo a metodologia dos clubes da OBMEP, 

é possível desenvolver, pesquisar e criar atividades matemáticas de forma ampla e divertida, 

indo além do trio clássico livro, caderno e lápis. Nesse espaço para estudar matemática, os 

alunos participam de resolução e discussão de problemas, bem como de outras atividades 

propostas pelo PET de acordo com as necessidades dos membros do Clube e, além disso, é 

aprimorado o trabalho em equipe e os alunos são instigados a pensar e a compartilhar as suas 

ideias para as resoluções dos problemas. Para o desenvolvimento dessas atividades os 

integrantes do PET realizam pesquisas nos livros que estão nas referências citadas e em sites 

da internet sobre jogos no ensino da matemática no cotidiano, aplicações da matemática no 

cotidiano e resolução de problemas matemáticos. Em 2017 por conta da grande diferença de 

idade entre os alunos, foi abordado dois métodos de ensino. Para os alunos mais novos, foi 

utilizado o conteúdo do Portal da Matemática, já para o restante, foi utilizado o conteúdo 

previsto para o Clubinho. Em 2018 os assuntos abordados no clubinho se basearam no 

planejamento de aulas do PIC – Programa de Iniciação Científica da OBMEP, em que as 

aulas foram divididas em pares, sendo que em cada par, eram vistos conteúdos relacionados 

à Aritmética e Álgebra, Combinatória e Geometria. Em 2019 foram usados livros didáticos 

voltados para a resolução de problemas para a preparação das aulas e a intenção foi selecionar 

os problemas mais próximos da realidade dos alunos, dando preferência àqueles que 

pudessem gerar discussão entre eles, para que as aulas se tornassem mais dinâmicas e 

interativa. A mudança da bibliografia e do estilo de conteúdo que são apresentados nas aulas 

é necessária para que alunos que já participaram em outros anos, se sintam incluídos e 

incentivados a continuar participando. Vale ainda ressaltar, que na realização das atividades 

os integrantes do grupo transmitem seus conhecimentos aos alunos, usando a didática e 

materiais pedagógicos e, portanto, essas atividades também se caracterizam como ensino. 

Ao final do semestre, o PET entregou um certificado de participação para os alunos do 

Clubinho que obtiveram no mínimo 70% de presença. Como já sabiam previamente sobre o 

envio de certificado a quem cumprisse tal pré-requisito, os alunos se sentiram estimulados a 

participarem mais das atividades realizadas pelo Clube da Matemática. 

 

 

Resultados e Discussão 

 As atividades desenvolvidas no Clube da Matemática proporcionam aos alunos um 

aprofundamento em temas diversos da matemática, possibilitam o desenvolvimento e a 

ampliação do raciocínio lógico, e também das habilidades e técnicas para a resolução de 
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problemas mais desafiadores do que os usualmente apresentados nas escolas, além de 

promover o contato com a universidade em diferentes ambientes de estudo. Para o grupo PET 

a atividade também proporciona um grande aprendizado, já que os integrantes do grupo 

precisam, a cada aula, estudar e pesquisar problemas e técnicas de resolução de problemas 

que são apresentadas aos alunos do clube durante as reuniões quinzenais.  

 

 

Conclusões: 

As atividades realizadas pelo Clube da Matemática contribuíram para estimular o 

espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da 

educação superior e para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação. Os alunos que participaram puderam dar um feedback no final das 

atividades e foi unanime a aprovação deles tanto aos petianos quanto às aulas e aos conteúdos 

ministrados. O projeto “Clube da Matemática” funcionou muito bem, obteve os resultados 

esperados e continuará a ser desenvolvido em 2020, com a participação de novos membros.  
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A divulgação científica é um desafio para a comunidade acadêmica, pois é uma atividade 
controversa, complexa, infindável para contribuir com a democratização do acesso ao 
conhecimento científico. Nos últimos anos, a internet tem impulsionado a migração dos 
veículos tradicionais (rádio, televisão e mídia impressa) para as plataformas digitais. As 
quais têm se tornado novas fontes de informação para a população, principalmente para os 
jovens. Tendo em vista a abrangência destes novos canais de comunicação, sua popularidade 
e as restrições do período da pandemia de Covid-19, neste projeto investigamos formas de 
popularizar ciência via Instagram e Facebook. A (re)elaboração de materiais didáticos 
articulada a essas interfaces pautou-se nos princípios da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel e Aprendizagem Significante de Rogers e na busca por interações dialógicas com o 
público. As postagens foram desenvolvidas em formato de imagens ou vídeos curtos, tendo 
como foco a problematização e compreensão de temas envolvendo física, matemática, 
pesquisa científica, robótica e outras tecnologias. O processo de apropriação de tecnologias 
digitais de comunicação e informação (TDIC) com fins educativos pelos petianos não é 
naturalizado, mas repleto de dificuldades envolvendo: o entendimento dos conceitos 
científicos e seus sistemas conceituais; a multimodalidade da linguagem da divulgação 
científica; as múltiplas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Diante disso, 
esperamos que nossas (re)ações por meio dessas plataformas possam fomentar o interesse 
do público pela discussão acerca do papel da ciência, bem como despertar nos petianos, 
alunos do curso de Licenciatura em Física, o desejo pela pesquisa, como princípio de 
formação docente.  

Palavras-chave: divulgação científica, plataformas digitais, formação inicial de 

professores, tecnologias de informação e comunicação. 

 

INTRODUÇÃO  

Pesquisas recentes mostram que o brasileiro possui uma visão cada vez mais positiva 

a respeito da Ciência e Tecnologia (CGEE, 2019). Os jovens brasileiros têm grande interesse 

por temas relacionados à ciência e tecnologia, superando aqueles que tratam de “esportes”, 

mas declaram ter dificuldades em discernir notícias científicas falsas (INCT-CPCT, 2019).  

Nesse sentido, cada vez mais a comunidade acadêmica tem sido incentivada a 



187 
 

valorizar a divulgação científica para a sociedade, e não apenas para seus pares, como forma 

de favorecer a alfabetização científica e a cidadania. A divulgação científica visa comunicar 

informações científicas e tecnológicas para um público não-especializado, a fim de ampliar 

a cultura científica (ALBAGLI, 1996; BUENO, 2010). Vista a importância da ciência e 

tecnologia no mundo contemporâneo, sua compreensão pública deveria nortear a prática 

científica, de modo que todos os cidadãos pudessem apropriar-se desses conhecimentos, 

avaliar, buscar compreender e tomar decisões mais conscientes acerca dos fatos que 

impactam suas vidas.  

O Instagram é uma plataforma idealizada para o compartilhamento de fotos e vídeos, 

sendo o primeiro o seu principal veículo. Originalmente desenvolvido para compartilhar 

momentos instantâneos por meio de recursos imagéticos, o Instagram apresenta um fluxo 

contínuo de imagens, com um único álbum sem limite de fotos. A plataforma Facebook 

possui características funcionais análogas, inclusive a ubiquidade. Além do perfil, é possível 

criar páginas e grupos relacionados a conhecimentos diversos e compartilhar textos, imagens, 

vídeos, links e outros. Contudo, os algoritmos dessas plataformas direcionam o alcance das 

publicações e influenciam sobremaneira as experiências dos usuários.   

Nesta pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, os petianos, licenciandos em 

Física, (re)elaboram produtos educativos com fins de divulgação científica nas plataformas 

Instagram e Facebook mixando tecnologias digitais de comunicação e informação (TDIC) e 

abordagens pedagógicas que busquem aproximar o público. Nosso objetivo, no entanto, não 

é construir um canal de milhares de seguidores, mas de contribuir para a formação docente 

de qualidade e para a disseminação do conhecimento.   

METODOLOGIA  

Os conteúdos têm sido (re)elaborados e publicados dentro de uma ótica construtivista 

e humanista, almejando uma aprendizagem significante de Rogers (ROGERS, 1972), que 

possibilite conexão com o cotidiano. Por isso, as postagens precisam ter título ou chamada, 

imagem, descrição e link atraentes. Essas tentativas de diálogos buscam favorecer a 

aprendizagem significativa de Ausubel (AUSUBEL, 1980), sem repetição e memorização 

de fórmulas, distanciando-se do ensino tradicional de Física; e promover a valorização da 

pesquisa científica, problematizando não somente suas aplicações na sociedade, mas 

também as mídias, que tornam partes dos conteúdos.  
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As postagens canal do Instagram @petfisicaufu1 e do Facebook PET Física 

Licenciatura UFU foram desenvolvidas em formato de imagens e vídeos, abordando temas 

de maneira inquisitiva e prática. Foram explorados tópicos de Física (Como funciona o laser? 

Física das ondas e acústica no ENEM); Matemática (Exercício de funções de primeiro e 

segundo grau no ENEM); Ensino (O que é gamificação?); Robótica e tecnologias (O que é 

Arduino? O que é realidade virtual?); Pesquisa (“Você já pensou em fazer iniciação 

científica?”); Ciência (Dia nacional da ciência); Relações interpessoais (O que é 

Comunicação não-violenta?) e Divulgação científica (“9 canais de divulgação científica que 

você precisa conhecer”).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um mês após a primeira postagem, os canais reuniram cerca de 360 seguidores no 

Instagram e 230 no Facebook. A faixa etária dos seguidores do Instagram no dia 

22/07/2020 distribuiu-se principalmente entre jovens de 18 a 24 anos (54%), seguida da 

faixa de 25 a 34 anos (29%), e de 35 a 44 anos (8%). No entanto, são raros os seguidores 

com menos de 18 anos (1%), o que indica que o canal se tornou popular entre 

universitários, e ainda não entre estudantes do Ensino Básico. A distribuição de 

localidades dos seguidores tem como maioria Uberlândia-MG, com 45%, cerca de 160 

seguidores.  

No Instagram, o retorno do público foi positivo, observado pelo número de 

"curtidas". Duas postagens, sobre dicas de canais de divulgação científica via YouTube e 

sobre a Física do laser, receberam comentários elogiosos como resposta do público. As 

enquetes dos stories do Instagram, com questões fechadas (“Você sabe o que é…? 

Sim/Não”) receberam poucas respostas. Podemos observar que o Instagram oferece um 

recurso de perguntas nos stories, onde cada usuário pode responder, abrindo espaço para a 

troca de saberes. Outra possibilidade para transformar a dinâmica dos acessos seria utilizar 

o conceito de Gamificação, por exemplo, a partir do recurso de enquete para realizar quizzes 

dentro dos stories, ou deixar desafios para o público.   

Por meio de um formulário realizou-se uma enquete sobre as dificuldades e 

aprendizados na elaboração dos posts. As dificuldades relatadas pelos petianos abrangem 

dois temas principais: o uso ou aprendizado de ferramentas digitais, em primeiro lugar, e a 

tradução da linguagem científica para o público leigo. A enquete também buscou saber quais 
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foram os aprendizados nesta experiência. Foram citadas as ferramentas digitais, o 

aprendizado sobre os temas pesquisados, e o aumento do interesse sobre edição de vídeos, 

em saber mais sobre os próprios temas pesquisados e sobre outros temas que surgiram ao 

longo da pesquisa.  

CONCLUSÃO  

O desenvolvimento dos canais do PET Física uniu o grupo PET em torno de um 

espaço virtual altamente popular, o Instagram, tornando-o um espaço de ciência não-formal, 

educativo, não somente de diversão e entretenimento. A adesão acelerada do público nessas 

plataformas demonstrou o potencial de crescimento da proposta e abriu portas para pessoas 

de fora de Uberlândia fazerem parte deste processo. Como sugestões para os próximos 

passos do projeto, estão em andamento: elaboração de vídeo-aulas, um blog, um canal no 

YouTube, e o desenvolvimento de podcasts. Todas essas experiências utilizando TDIC e 

metodologias são de elevado valor formativo para os estudantes, e apresentam potencial de 

atender os eixos do Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Os petianos, enquanto licenciandos e professores em formação, puderam aprender 

novas ferramentas das TDIC; questionar e compreender mais sobre cada tema abordado; e 

vivenciar a dificuldade de elaboração de materiais didáticos de qualidade. Esperamos que 

esta experiência torne-se ainda mais enriquecedora para a formação dos petianos e do 

público, despertando o interesse pela ciência, tecnologia e educação e cumprindo a missão 

do PET.  
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RESUMO  

Considerando o atual cenário de elevadas taxas de evasão em cursos da área de 

Computação, este trabalho faz uma análise de dados emocionais coletados entre estudantes 

ingressantes no curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UFU e apresenta 

algumas iniciativas de combate à evasão, principalmente aquela observada nos estágios 

iniciais do curso. Para tanto, foi realizada uma coleta de dados emocionais de estudantes 

voluntários ao realizarem atividades relacionadas ao curso usando equipamento de 

eletroencefalograma (EEG). Foi utilizado o equipamento Emotiv EPOC+, que suporta a 

detecção de estresse, foco, engajamento, relaxamento, interesse e empolgação, juntamente 

com os softwares Emotiv Xavier Control Panel e EmotivBCI, que permitem calibrar o 

equipamento para cada estudante e mapear percentualmente o resultado de cada emoção ao 

longo do tempo. Foram feitas cinco medições ao longo de dois semestres letivos, 

complementadas por entrevistas semi-estruturadas realizadas com os estudantes voluntários 

participantes do estudo. Os resultados obtidos indicam que os estudantes se tornaram mais 

estressados ao longo do tempo e perderam motivação. Paradoxalmente, a taxa de relaxamento 

aumentou discreta e gradativamente, enquanto outras emoções mensuradas no experimento 

não sofreram alterações significativas. De forma complementar, o trabalho apresenta quatro 

atividades desenvolvidas pelo PET Ciência da Computação com intuito de combater a evasão 

no início do curso, a saber: recepção dos estudantes ingressantes, apadrinhamento dos 

estudantes ingressantes, apoio pedagógico com minicurso de pré-cálculo e o ciclo de 

palestras PETED. São discutidas as dinâmicas de cada atividade, sua aceitação entre os 

estudantes atendidos e as experiências adquiridas durante sua implantação e execução, de 

forma que possam ser aprimoradas e, eventualmente, replicadas.  

Palavras-chave: dados emocionais, combate à evasão, computação, eletroencefalograma.  
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1.INTRODUÇÃO  

Segundo dados do INEP [1], a área de Computação vem sofrendo, nos últimos anos, 

com elevadas taxas de evasão. Para contribuir com a mudança dessa realidade, este trabalho 

faz uma análise de dados emocionais coletados entre estudantes ingressantes no curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação da UFU, visando compreender melhor sua evolução 

comportamental ao longo do primeiro ano de curso. De forma complementar, o trabalho 

apresenta quatro atividades desenvolvidas pelo PET Ciência da Computação com intuito de 

combater a evasão no início do curso.  

2. ANÁLISE DE DADOS EMOCIONAIS  

Esta seção apresenta a metodologia de coleta e análise de dados emocionais realizada, 

bem como seus resultados.  

2.1. MATERIAIS E MÉTODOS  

Foram coletados dados emocionais de estudantes voluntários ao realizarem atividades 

relacionadas ao curso usando equipamento de eletroencefalograma (EEG). O equipamento 

de EEG utilizado foi o Epoc+, da Emotiv [2], capaz de captar ondas cerebrais no intervalo 

de 0,16 a 43 Hz. Também foram utilizados alguns códigos em linguagem de programação C 

durante os testes, os quais os estudantes deveriam ler, interpretar e apontar erros.  

O grupo de voluntários englobava 4 estudantes ingressantes do curso de Bacharelado em 

Ciência da Computação da UFU. Esse grupo foi acompanhado durante 2 semestres, período 

no qual foram feitas 5 coletas de dados, em torno de 15 minutos cada, sendo 2 coletas de 

dados no primeiro semestre e 3 no segundo. Os dados foram coletados com os softwares 

Xavier Control Panel 3.5.1 e EmotivBCI, ambos distribuídos gratuitamente pela Emotiv. As 

informações eram anotadas manualmente em tabelas enquanto os estudantes voluntários 

realizavam uma atividade proposta de programação em linguagem C, ensinada no primeiro 

período do curso, consistindo na localização e correção de um erro de sintaxe. Novas coletas 

de dados foram realizadas no segundo semestre da pesquisa, sendo que dessa vez a atividade 

proposta consistia na resolução, pelos estudantes voluntários, de algumas funções integrais.  

 

2.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA  
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Os softwares utilizados eram capazes de construir, ao longo do tempo e para cada 

estudante voluntário, um resultado percentual de cada emoção mensurada - estresse, foco, 

engajamento, relaxamento, interesse e empolgação. Com base nessas medições, a análise 

estatística se deu por meio da elaboração de tabelas e gráficos, cálculos de média e de desvio 

padrão.  

2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Devido a problemas com a rede da universidade os dados da coleta 2 foram perdidos 

e, portanto, os dados referentes a ela foram removidos dos resultados finais. Os estudantes 

N3 e N4 devido a problemas pessoais desistiram de serem voluntários da pesquisa. O 

estudante N4 concluiu apenas até a terceira coleta e o N3 até a quinta coleta, o que ocasionou 

a falta de dados referentes a ambos os estudantes.  

Pela Figura 1, é possível perceber um aumento do nível de estresse (a) entre os 

participantes do experimento, contraposto por uma redução, embora mais tênue, do 

engajamento (b) de cada um. O voluntário N3 apresentou resultados bastante distintos dos 

demais participantes. Assim, os resultados foram calculados com e sem N3 incluído nos 

cálculos. O desvio padrão observado para as medidas de estresse e engajamento do estudante 

N3 foi de 33% e 14%, respectivamente. Paradoxalmente, houve um discreto aumento no 

nível de relaxamento (c) na Figura 1. Uma possível interpretação para tal resultado é de que 

o período inicial na universidade pode causar certo desconforto nos estudantes ingressantes 

que, ao se acostumarem com o ambiente universitário, ficam mais relaxados. 

 Figura 1: níveis de estresse, engajamento e relaxamento obtidos nas diferentes coletas de 

dados emocionais realizadas.  

3. INICIATIVAS DE COMBATE À EVASÃO  

Esta seção apresenta quatro atividades desenvolvidas pelo PET Ciência da 
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Computação com intuito de combater a evasão no início do curso. São discutidas as 

dinâmicas de cada atividade, sua aceitação entre os estudantes atendidos e as experiências 

adquiridas durante sua implantação e execução, de forma que possam ser aprimoradas e, 

eventualmente, replicadas.  

3.1. RECEPÇÃO DOS ESTUDANTES INGRESSANTES  

No início de cada período letivo, o CompPET auxilia a coordenação de curso na 

recepção dos estudantes ingressantes, apresentando uma palestra introdutória sobre o curso, 

a Universidade e assuntos relacionados à vida acadêmica. O objetivo é promover uma boa 

recepção e um acolhimento adequado dos estudantes ingressantes, transmitindo-lhes 

informações básicas sobre o curso, a vida acadêmica e os recursos disponíveis na 

Universidade, visando sua boa ambientação e consequente redução nas taxas de evasão, 

principalmente as registradas no início do curso.  

Como metodologia, na palestra, os petianos fornecem informações sobre o curso, sobre as 

atividades do PET e sobre a universidade (principais dependências, recursos, infraestrutura 

disponível e bolsas de apoio/estudo). São apresentadas orientações gerais sobre a vida 

acadêmica universitária, abordando sobretudo a necessidade de planejamento e de estudo 

contínuo e sistematizado, não restrito somente às vésperas de provas. Também são realizadas 

atividades de dinâmica de grupo, fornecidas explanações sobre mercado de trabalho e 

possíveis áreas de atuação profissional, integrando a recepção a outras atividades planejadas, 

como o Apadrinhamento dos Estudantes Ingressantes e o PETED. Ainda, é aberto espaço 

para outros grupos acadêmicos se apresentarem. No caso da Faculdade de Computação, 

costumam se apresentar os grupos ligados ao desenvolvimento de games (UFU Games), 

empresa júnior (ASCII), robótica (RoboForge e Rived), segurança da informação (Cyber 

Corvus) e ciência de dados (Y Data Club). Essas apresentações ampliam consideravelmente 

a percepção do estudante ingressante quanto às diversas atividades nas quais pode se 

envolver, melhorando seu engajamento e motivação no curso. Ao final da palestra, os 

estudantes ingressantes são convidados a uma visita guiada à biblioteca do campus, onde 

recebem treinamento dos sistemas e serviços lá oferecidos. 

3.2. APADRINHAMENTO DOS ESTUDANTES INGRESSANTES  

Em consonância com a prerrogativa de combate à evasão, o CompPET planejou e 

vem implantando, já em seu quarto ano, um programa de Apadrinhamento dos Estudantes 
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Ingressantes. Essa atividade recebe apoio da Coordenação de Curso, com o entendimento 

geral de que o apadrinhamento promove uma melhor inserção do estudante ingressante na 

vida acadêmica, motivando-o a permanecer focado no curso e ajudando-o a superar eventuais 

dificuldades iniciais.  

Nessa iniciativa, cada petiano apadrinha de 3 a 4 alunos da turma ingressante. O 

petiano estabelece contato com esses estudantes, colocando-se à disposição como facilitador 

em seus inícios de vida acadêmica. São organizadas reuniões, contando muitas vezes com a 

participação do tutor, para apresentação de variados assuntos pertinentes ao cotidiano 

acadêmico, questões administrativas, perspectivas profissionais e, também, formalização de 

grupos de estudo e de discussão.  

3.3. APOIO PEDAGÓGICO COM MINICURSO DE PRÉ-CÁLCULO  

Chen e Soldner [3] afirmam que o mau desempenho no começo do curso pode 

influenciar na decisão do abandono. Preocupado com elevações observadas nos índices de 

reprovação de algumas disciplinas do primeiro período do curso, principalmente as de 

cálculo, o CompPET passou a oferecer apoio pedagógico aos estudantes matriculados nessas 

disciplinas por meio de aulas de reforço (plantão de dúvidas e exercícios), a fim de auxiliá-

los em seu aprendizado. O objetivo da atividade é, portanto, diminuir o represamento em 

disciplinas com alto índice de reprovação e, consequentemente, reduzir o risco de eventuais 

evasões.  

A metodologia da atividade se dá por meio da oferta de aulas de exercício e de reforço, 

ministradas pelos petianos e seguindo indicação do professor responsável. Essas aulas são 

ministradas, preferencialmente, nas semanas que antecedem datas de provas e trabalhos. 

Cada apoio pedagógico tem duração de 1 a 2 horas-aula. A partir de 2018, passamos a 

ministrar também um minicurso de Pré-Cálculo, para auxiliar no nivelamento dos estudantes 

do Curso e fornecer-lhes melhores subsídios para cursar as disciplinas de cálculo.  

 

3.4. CICLO DE PALESTRAS PETED  

A área de Computação é extremamente dinâmica, com atualização tecnológica rápida e 

constante. De modo a auxiliar os estudantes do curso a se manterem atualizados 

tecnicamente, esta atividade consiste em fornecer apoio logístico para a organização, a 

divulgação e a execução de eventos técnicos sobre assuntos variados da área de Computação. 

Em formato flexível, com duração de 20 minutos a algumas horas, as atividades são muitas 
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vezes promovidas pelos próprios petianos, pelos atuais alunos, por alunos egressos, 

profissionais convidados ou empresas parceiras, visando fomentar a constante atualização 

técnica dos petianos e dos estudantes e mantendo-os engajados e motivados no curso.  

4. CONCLUSÃO  

Este trabalho apresentou uma análise de dados emocionais (estresse, foco, engajamento, 

relaxamento, interesse e empolgação), coletados entre estudantes ingressantes no curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação da UFU utilizando-se equipamento de 

eletroencefalograma (EEG). Os resultados obtidos indicam que os estudantes se tornaram 

mais estressados ao longo do tempo e perderam motivação, embora apresentem-se discreta e 

gradualmente mais relaxados com o ambiente.  

Foram ainda apresentadas quatro atividades desenvolvidas pelo PET para combater a evasão 

no início do curso, as quais, espera-se, possam ser adaptadas e replicadas por outros grupos 

de educação tutorial nos respectivos contextos de seus cursos.  
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RESUMO  

Tomando o aparato teórico do alto índice de evasão escolar do ensino superior e com base 

no censo de 2018 dos estudantes ingressos em 2010, 56,8% desistiram do curso.1 A proposta 

desta atividade é informar e sanar as principais dificuldades encontradas comumente nas 

disciplinas iniciais dos cursos de química, com o objetivo de dar um suporte aos alunos 

ingressantes. O “Manual de sobrevivência escolar do PET” é uma atividade de recepção e 

auxílio aos alunos ingressantes com palestras de diversos temas pertinentes a graduação, que 

tem como foco ajudá-los na transição entre o ensino médio e o ensino superior e em mostrar-

lhes o que é o grupo PET. As palestras são ministradas aos ingressantes dos cursos de 

Bacharelado em Química e Licenciatura em Química, elas tratam de temas como, bolsas, 

auxílio de permanência estudantil, iniciação científica, currículo Lattes, estrutura de um 

relatório, projetos de extensão, planejamento de estudo e utilização de calculadora científica. 

As palestras são aplicadas na segunda semana de aula dos ingressantes em seus respectivos 

horários de aula, a fim de alcançar um maior número de ingressantes, têm duração de uma 

hora e são ministradas pelos alunos do PET em 3 dias diferentes. Em 2020 foi realizada a 

segunda edição da atividade e já na primeira edição da atividade, que foi no ano de 2019, 

obtivemos resultados positivos onde foi possível analisar que os alunos participantes 

gostaram dos temas escolhidos e que foi esclarecedor, e também recebemos sugestões de 

outros temas de interesse, que já foram adicionados na segunda edição. 

 

 

Palavras-chave: Evasão universitária; Alunos ingressantes; Disciplinas iniciais.  

RESUMO EXPANDIDO 

Introdução  

 A evasão no ensino superior tem sido uma preocupação na gestão de diversas 

universidades que aflige não só o brasil, mas o mundo todo e vem sendo um motivo de estudo 

para muitos pesquisadores da área.2 Ao longo do tempo com a ampliação de políticas públicas 

para o aumento do número de vagas no ensino superior muitas pessoas passaram a ter acesso 

ao mesmo, porém com o aumento do número de ingressantes nas universidades, também 

houve o aumento de trancamento ou abandonamento de cursos, principalmente nos primeiros 

anos com uma taxa de duas a três vezes maior que nos anos seguintes.  

No censo de 2018,1 feito com ingressantes do ano de 2010, descobriu-se que 56,8% deles 

abandonaram o curso, vale destacar que as licenciaturas são os cursos que apresentam o maior 

índice de evasão. Há uma série de fatores3 que podem causar esse abandono, como a baixa 
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qualidade no ensino médio; a inadimplência na questão financeira da permanência estudantil; 

o não acompanhamento/entendimento das matérias iniciais provoca um desânimo e 

futuramente dificuldades nas disciplinas seguintes; a não organização pessoal com os estudos 

ocasiona uma indisponibilidade de tempo; motivos pessoais; e a não identificação com o 

curso escolhido.4 

 Tendo em vista a realização de uma atividade compulsória para a recepção dos 

alunos ingressantes e o cenário caótico da evasão no ensino superior, nós do PET Química 

desenvolvemos uma atividade intitulada “Manual de sobrevivência escolar do PET”, na qual 

aborda conteúdos primordiais para as disciplinas iniciais da graduação e também uma visão 

deste “novo mundo” que é a universidade pública e o que ela pode lhe proporcionar. 

  É uma atividade recente do grupo, em 2020 fora nossa segunda edição da atividade, 

com base nos resultados de 2019 alteramos o cronograma de execução da atividade, ao invés 

de ser no intervalo entre os cursos 18h00 às 19h00, com a parceria do Conselho de Curso, 

conseguimos transpor essa atividade para o horário de aula na segunda semana dos próprios 

alunos, visando assim uma maior adesão dos mesmos.  

 Uma maneira de estabelecer o primeiro contato e dar boas-vindas aos alunos 

ingressantes, foi a nossa participação em uma atividade com a Comissão de Recepção 2020, 

na qual apresentaram-se os grupos de extensões presentes do Instituto de Química e houve a 

explicação do funcionamento e forma de ingresso de cada projeto, objetivando atrair novos 

membros futuramente, aproveitamos e divulgamos a nossa atividade de recepção que seria 

na semana seguinte.  

 

Metodologia 

As palestras foram realizadas para o Bacharelado em Química e para a Licenciatura 

em Química separadamente em três dias da segunda semana letiva, com duração de uma hora 

cada, sendo ministradas em horário letivo. Os professores e a direção do Instituto de Química 

foram avisados com antecedência sobre a utilização do horário das aulas. As palestras 

ocorreram na segunda semana letiva, uma no horário letivo do Bacharel e outra no horário 

letivo da Licenciatura, totalizando seis palestras ministradas. No primeiro dia 09/03/2020 às 

14h00 ministrou-se a palestra sobre “Produção de Relatórios e Planejamento de Estudos” 

para o curso de Bacharelado e às 19h00 para a Licenciatura. A segunda apresentação que 

ocorreu no dia 10/03/2020 intitulada “Bolsas e Currículo Lattes” foi ofertada para o 

Bacharelado às 14h00 e para Licenciatura às 19h00. No terceiro e último dia, 11/03/2020 

apresentou-se a palestra sobre “Calculadora Científica e Projetos de Extensões” às 14h00 
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para o curso de Bacharelado e às 19h00 a Licenciatura. Após cada palestra, foram 

disponibilizados cinco minutos para que os ingressantes tirassem as dúvidas e os materiais 

de apoio utilizados (referencial teórico e slides) durante as apresentações foram 

disponibilizados aos alunos. 

Resultados e Discussão 

Em nossa primeira edição da atividade, em 2019 houve uma adesão de apenas 20 

alunos entre os três dias de apresentações, vale ressaltar que o horário proposto é uma 

“janela” entre os cursos, ou seja, às 18h00 e os alunos não têm a obrigatoriedade de estar em 

aula. Considerando a evasão escolar, bem como a baixa adesão dos alunos nessa atividade, 

entramos em contato com o Conselho de Curso visando um suporte a tal atividade, houve 

uma conversa e entrou-se em um consenso da importância de se tratar esses temas 

primordiais no início da graduação e uma proposta de horário das apresentações, sendo essas 

durante as aulas dos próprios alunos e em dias diferentes buscando assim não usufruir o 

tempo total de uma disciplina específica.Com tal alteração no cronograma da 1º edição para 

2o resultou em uma adesão de aproximadamente 400% a mais em relação a primeira edição, 

pelo fato de que no curso de Bacharelado em Química o número total de ingressantes por ano 

são 50 alunos e no curso de Licenciatura em Química, 30 alunos.  

A disciplina inicial da química na graduação chamada de “Química Fundamental” 

vem sempre atrelada a uma disciplina prática, ou seja, o conteúdo visto na parte teórica é 

aplicado nas aulas práticas. Uma forma de perceber a identificação e a sintetização dos 

conceitos abordados é por meio de um relatório, sendo esse amparado pelas normas técnicas 

(ABNT) e com uma linguagem científica. Com isso, apresentar o modelo de relatório e 

explanar quaisquer que sejam as dúvidas sobre a produção de um relatório acadêmico 

contribui para a formação do aluno, lembrando que em todas as disciplinas práticas os 

professores requerem relatórios. No quesito “Planejamento de Estudos” trata-se de algo 

subjetivo e pessoal, todavia há um consenso de que se programar e estabilizar uma rotina de 

estudos aumenta a probabilidade de assimilação e entendimento do conteúdo, por isso 

trazemos alguns exemplos práticos (sugestões) de como se programar para estudar.  

Existem diversas formas de se adquirir bolsas na universidade, seja na participação 

de projetos de extensão, na iniciação científica ou a possibilidade de bolsas de auxílio no 

caso de estudantes que se encaixem nas exigências, muitos estudantes universitários não 

sabem da existência dessas bolsas ou de como consegui-las então o PET viu a necessidade 
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de mostrá-las e explica-las aos ingressantes, visto que um dos motivos para a evasão 

universitária é a condição financeira do aluno, o dinheiro recebido pela bolsa pode ser um 

meio de contornar esse motivo de evasão. O currículo lattes também é algo de grande 

importância para a carreira do estudante, visto que é essencial em processos seletivos ligados 

a pesquisa e formação acadêmica (iniciação científica, mestrado e doutorado), intercâmbio e 

participação em determinados projetos  de extensão, o processo seletivo do PET é um próprio 

exemplo já que hoje é necessário que durante a inscrição no processo seletivo do próprio é 

obrigatório que os participantes apresentem o currículo  lattes, e como há essa grande 

necessidade da criação de um lattes e não se tem nenhum auxílio para ensinar a montá-lo o 

PET viu a carência de se ensinar ao ingressante como criar e montar o seu próprio currículo. 

Dentre as disciplinas iniciais do curso de química estão matérias de “Cálculo 1”, 

“Física 1”, “Pré-cálculo” e “Química Fundamental”. O que essas disciplinas têm em comum 

é o uso da calculadora científica, quando o ingressante chega na universidade, ele acabou de 

sair de um cursinho ou do ensino médio, onde o uso de calculadora muitas vezes não é 

permitido devido a proibição durante o vestibular, e o aluno vai ter o contato com a 

calculadora pela primeira vez; o problema é que a calculadora científica tem funções 

específicas e desconhecidas, mas que são de grande auxílio ao estudante. Com isso ensinar 

funções básicas de uma calculadora como ligar, desligar, modo da calculadora, uso de 

frações, contas com exponenciais e fatoriais, regressão linear entre tantas outras, possam ser 

de extrema serventia para o ingressante e facilitar um pouco mais o uso dessa ferramenta 

durante essas matérias e até evitar alguns erros comuns do manuseio da calculadora, mas que 

possam ser prejudiciais em provas, por exemplo. Dentro da universidade existem diversos 

projetos de extensão, que têm como objetivo fazer uma ligação entre a sociedade e a 

universidade, realizando a extensão o aluno tem um maior contato com a sua área de trabalho, 

onde ele tem a possibilidade de adquirir vivências, e também ganha horas extracurriculares 

que são necessárias para que o mesmo possa se formar. Além disso participando de 

determinados projetos o aluno tem a possibilidade de adquirir auxílio/bolsa, como é o caso 

do PET, com isso apresentar os projetos de extensão existentes dentro do Instituto de Química 

e o principal objetivo deles pode despertar o interesse nesses ingressantes desde o seu 

primeiro momento na universidade e contribuir na formação acadêmica e profissional do 

mesmo. 
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Conclusão 

O Manual de Sobrevivência Escolar do PET foi uma atividade inovadora à nossa 

comunidade acadêmica ao propiciar a troca de conhecimento entre os alunos ingressantes e 

os já considerados veteranos a fim de diminuir cada vez mais o índice de evasão da educação 

superior. Visto que foi um projeto que permitiu um maior contato entre os alunos e auxiliou 

na adaptação do ingressante ao ensino universitário, além disso, com uma simples mudança 

de horário na programação atingimos um número significativo de alunos e o Manual mostrou 

a importância dos projetos de extensão para a própria comunidade acadêmica. 
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Resumo 

O MAT-papo é um projeto desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial (PET) 

Matemática da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) voltado principalmente aos 

alunos do curso de Matemática. O projeto trata-se de uma atividade coletiva e integradora 

que visa a redução de evasão de estudantes e a promoção de ações afirmativas. Neste 

sentido, desde 2018 o grupo elabora, organiza e desenvolve um bate-papo informal com 

discentes, docentes e alguns convidados externos duas vezes por semestre. No decorrer 

deste trabalho descreveremos a metodologia utilizada para a realização deste projeto, 

apresentaremos os resultados atingidos e levantaremos temáticas e discussões a fim de 

aprimorar esta atividade que acreditamos ser de suma importância para os discentes do curso 

de Matemática. 

 

Palavras – chave 

PET, Matemática, Atividade Coletiva, Redução de Evasão, Ações Afirmativas. 

 

Introdução 

De acordo com o MEC o curso de graduação em Matemática é o curso com maior 

evasão no Brasil (PINTO, 2018), no curso de Licenciatura/Bacharelado em Matemática da 

Universidade Federal de Uberlândia não é diferente, o curso de licenciatura é o com maior 

evasão na Universidade (GAMA, 2018). Grande parte desta evasão ocorre nos primeiros 

períodos, a entrada de discentes no curso ocorre duas vezes por ano e, nesse cenário, muitas 

vezes, os alunos ingressantes desconhecem os programas oferecidos pela Universidade ou 

até mesmo não sabem como lidar com a pressão ocasionada por esta grande mudança que é 

o ingresso em um mundo universitário. Visto isso, o grupo PET Matemática da UFU criou 

esta atividade inicialmente com o intuito de auxiliar os alunos ingressantes na adaptação à 

vida acadêmica, buscando esclarecer dúvidas a respeito de projetos de pesquisas, métodos 

de estudos, planos de carreira e até como conciliar vida pessoal com vida acadêmica. 
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A princípio, o MAT-papo veio como um bate-papo onde os alunos e professores 

pudessem interagir de maneira informal. Contudo, após as primeiras edições foi percebido  

que a atividade poderia abranger mais que os problemas encontrados pelos ingressantes, 

como poderia auxiliar em dilemas mais gerais, como, por exemplo, saúde mental, 

preconceitos e dificuldades encontradas ao longo do curso. Por isso, cada vez mais buscou-

se encontrar temas que considerassem as necessidades dos alunos, convidar pessoas aptas 

para promover discussões acerca dos temas e introduzir em cada MAT-papo debates 

relevantes que estão presentes no cotidiano dos alunos, como machismo, racismo, 

intolerâncias e preconceitos. 

Em espaços físicos, como salas de aula e auditórios, o PET Matemática já  realizou 

oito edições do MAT-papo em 2018 e 2019. Nas próximas seções a realização destas 

atividades será descrita e analisada com maiores detalhes. 

 

Metodologia 

Para execução deste projeto foi necessário reunir os integrantes do grupo a cada 

semestre para realizar a reserva de espaços físicos, a decisão dos temas dos bate-papos e 

de quais palestrantes seriam convidados, assim como para avaliar e discutir os resultados 

dos encontros anteriores, de forma que os encontros cada vez mais fossem aprimorados. 

Assim, com relação ao espaço físico, para cada encontro era pensado qual o espaço 

mais adequado, levando em consideração o tema, a quantidade de pessoas que conduziriam 

o bate-papo e quantidade de pessoas esperadas. Em quase todos os encontros buscou-se 

realizar em salas de aula com as cadeiras organizadas em formato circular a fim de que os 

participantes se sentissem de fato em um bate-papo e ficassem confortáveis em contribuir 

com dúvidas, comentários e opiniões. 

No que se refere a tema e palestrantes convidados, desde o primeiro encontro o 

grupo procurou saber quais as dúvidas e necessidades mais decorrentes dos alunos do curso 

de Matemática ou, por vezes, dos alunos da UFU, de modo que os temas tentassem sanar 

tais dúvidas e problemas. Após o primeiro encontro tornou-se cada vez mais fácil 

investigar qual seria o próximo tema ideal, visto que ao fim de cada MAT-papo era 

entregue uma ficha de avaliação aos participantes, em que era possível avaliar a atividade, 

dar sugestões de como melhorar e sugestões de temas futuros. Após decidido o tema, os 

petianos refletiam acerca de quem estaria apto a falar do assunto escolhido da melhor 

maneira possível e os convidaram via e-mail, telefone ou pessoalmente. 

Antes da realização de cada bate-papo a tutora e alguns integrantes do grupo 
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conversavam com os convidados buscando relembrar quais os tópicos do assunto não 

deveriam ser esquecidos. E após a realização de cada um deles o grupo mais uma vez 

conversava com os convidados buscando um feedback. Assim sendo, pode-se dizer que 

avaliação da atividade foi baseada nos formulários de avaliação preenchidos pelos 

participantes da atividade, no feedback dado pelos palestrantes convidados e nas 

discussões promovidas pelo PET Matemática nas reuniões semanais. 

 

Resultados e Discussão 

Constatado a falta de um projeto que possibilite um contato mais próximo e 

compreensivo com os alunos, o PET Matemática buscou um aprimoramento no curso de 

graduação ao elaborar um evento que não é burocrático e que consegue propiciar um 

diálogo aberto e informal entre alunos e professores. O grupo acredita que o projeto 

cumpriu e continuará a cumprir tais propósitos. A média de participantes da atividade 

manteve-se em torno de 25 participantes e a seguir será relatado os encontros já ocorridos 

a fim de evidenciar os resultados atingidos. 

O primeiro MAT-Papo “Um Bate-papo com os Professores” foi voltado à turma 

recém ingressada no curso de Matemática e teve como convidados os docentes da 

Faculdade de Matemática que pertenciam à grade curricular do primeiro período. Nele foi 

relatado, por cada um dos convidados, a trajetória na formação como matemáticos: as 

dificuldades enfrentadas na graduação, no mestrado e no doutorado, o desenvolvimento de 

maturidade acadêmica e como lidaram com as frustrações que ocorreram ao longo do 

curso, técnicas de estudos desenvolvidas por cada um, entre outros. 

No segundo MAT-papo “Dificuldades do Fim de Semestre” os convidados também 

foram professores do primeiro período. Nesta atividade os petianos tiveram a ideia de 

escrever algumas perguntas no quadro para dar início à conversa a medida em que os 

presentes iam se sentindo mais confortáveis em fazer suas próprias perguntas, dessa forma 

destacam-se, no geral, duas principais: “dormir ou estudar?” e “vou reprovar em uma 

matéria, o que eu faço?”. O clima do MAT-Papo tornou-se mais emotivo a partir do assunto 

“reprovação”, algumas pessoas choraram ao partilhar suas dificuldades quando entraram 

na faculdade e o déficit de conteúdo que sentiram em relação aos seus colegas de turma, 

em especial entre aqueles que estudaram em escolas particulares e públicas antes de 

ingressarem no Ensino Superior. Esta conversa foi reveladora para algumas pessoas que 

compartilharam de toda a pressão que sentiam e impunham em si mesmos quando o 
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assunto era reprovação, pois, assim como foi citado, perceberam que “não é o fim do 

mundo” reprovar, mas o importante é realmente sair da disciplina tendo aprendido a 

matéria, além disso, alguns professores se direcionaram para os alunos e os encorajaram a 

nunca abandonar uma disciplina. 

O tema do terceiro MAT-papo foi “Iniciação científica, eventos, minicurso e 

monitorias: como aproveitar as oportunidades do curso?” e contou com a participação de 

docentes da FAMAT que já tiveram ou que tinham contato com os programas oferecidos 

pelo curso, sendo alguns deles: ex-coordenadora do curso, tutora do PET, entre outros. Os 

professores convidados puderam expor suas experiências vividas ao longo da sua 

graduação, ressaltando a importância que a iniciação científica tem no processo de 

amadurecimento matemático do aluno, o quanto as participações em diversos eventos e 

minicursos foram decisivos na escolha de suas áreas matemáticas, o impacto que os 

minicursos tiveram em suas vidas, promovendo a oportunidade de estudar assuntos não 

vistos na graduação e os auxiliando na decisão de posteriormente ser feito uma pós-

graduação. Além disso, explicaram o funcionamento dos programas PIBID, PET, PIBIC, 

Monitorias e alguns outros, explicaram 

o que é um edital e a ressaltaram a existências de auxílios para aqueles que necessitam, 

alguns alunos mais velhos falaram um pouco sobre a Atlética, a Bateria e a equipe de 

Cheerleading. 

O quarto MAT-papo, intitulado “Quando a tristeza torna-se um problema de 

saúde” teve como convidada uma psicóloga da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil 

(PROAE). O tema sugerido pelo grupo “saúde mental” entrou em consonância com o foco 

e título sugerido pela profissional e com o momento que a atividade ocorreu, uma vez que 

esta edição ocorreu no período final de um semestre letivo, e desejava-se de alguma forma 

auxiliar alunos com dificuldades para lidar com as situações decorrentes do mesmo. 

Durante duas (2) horas foram levantados questionamentos e discussões a fim de 

caracterizar e identificar problemas de saúde causados pelo emocional humano e, a partir 

daí, elaborar propostas para o enfrentamento. Esta edição se caracterizou pela forte 

reflexão acerca do tema saúde mental, e com isso impulsionou outra proposta a ser relatada 

adiante. 

A quinta edição da atividade “Dificuldades de adaptação no curso e na vida 

universitária” realizada com o intuito de ajudar principalmente os novos alunos, a entender 

os diversos problemas externos que ocorrem na vida de um estudante ao ingressar na 

universidade e dialogar sobre como os professores lidaram com eles na sua época de sua 
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graduação. Neste MAT-papo também foi comentado tópicos de saúde mental, 

principalmente por conta da dificuldade do curso, dificuldade da adaptação no ambiente 

universitário e em uma cidade nova, em particular, o desconforto de fazer graduação em 

uma cidade grande, sendo uma pessoa vinda de cidade pequena, entre outros. 

O sexto MAT-Papo com o nome “Licenciatura vs. Bacharelado” contou com quatro 

professoras da FAMAT que tiveram formações diferentes, uma formou em licenciatura, 

outra nessa e em bacharelado, as demais somente em bacharelado. Foi definido o que é 

realmente licenciatura e bacharelado e após o esclarecimento, os professores apresentaram 

algumas das possibilidades a se seguir enquanto bacharel e enquanto licenciado em 

matemática, surgindo assim a necessidade do próximo encontro, a fim de aprofundar um 

pouco mais neste assunto. 

Na sétima vez que esta atividade foi proposta o título foi “Formei, e agora?” e os 

convidados foram ex-alunos do curso que seguiram diferentes caminhos. Entre os 

convidados haviam dois bacharéis e dois licenciados, em que um bacharel seguiu a carreira 

acadêmica, sendo atual aluno do Mestrado em Matemática Pura, e o outro seguiu na área 

empresarial, atuando na parte de contabilidade e um licenciado tornou-se professor do 

Ensino Básico e o outro tornou-se mestrando do Mestrado Profissional (ProfMat). Além 

disso, os participantes mencionaram outros caminhos que podem ser seguidos e auxiliaram 

bastante outros presentes, em que uma grande parcela era formada por alunos próximos a 

conclusão do curso. 

E por fim, a última edição do MAT-papo mais uma vez foi dentro da temática de  

saúde mental: "Ansiedade: Como lidar com o final do semestre?", a psicóloga convidada 

levantou os possíveis motivos para tal sentimento de ansiedade, foi falado sobre provas 

finais, recuperação, procrastinação, alta cobrança de si mesmo, bullying, como melhorar a 

comunicação com seus familiares, entre outros. Tratou-se de um encontro bastante 

emotivo em que a sala tinha quase todas suas cadeiras ocupadas, os alunos respeitavam as 

questões uns dos outros e também compartilhavam situações de ansiedade. 

Dessa forma, é possível afirmar que com este projeto foi abordado diversos 

assuntos e impasses relevantes aos discentes e atingido uma quantidade considerável de 

alunos, sendo uma ação efetiva contra a evasão do curso e que permitiu debater temas de 

cunho social, estreitar a relação entre alunos e entre alunos e professores, reconhecer e 

traçar estratégias para problemas comuns entre os estudantes. Espera-se e é buscado que 

nas próximas edições um público maior seja atingido e que a atividade possa, cada vez 
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mais, auxiliar a comunidade presente na universidade e até mesmo fora. 

 

Conclusões 

Conclui-se que o projeto MAT-Papo proporcionou uma melhora na relação aluno- 

professor no curso de matemática, criou um ambiente favorável à escuta, pesquisa, 

formação, e diálogo aos participantes, trabalhou com os petianos a habilidade de 

organização de eventos, trabalho em grupo, comunicação interna e externa do grupo e 

promoveu a todos os envolvidos uma reflexão sobre seu cotidiano acadêmico e pessoal, 

contribuindo assim para a formação tanto profissional como pessoal de cada participante. 
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RESUMO 
 

Ao ingressar no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) muitos 

discentes demonstram dificuldades em se integrar ao ambiente acadêmico devido à ausência 

de uma base sólida do ensino médio principalmente na área de exatas, com isso, o grupo PET 

(Programa de Educação Tutorial) Ciência propôs ministrar um minicurso de pré-cálculo com 

o intuito de nivelar os conteúdos que deveriam ser abordados no ensino médio com os 

requeridos no ensino superior, visando assim, diminuir a retenção em matérias do primeiro 

período e a alta taxa de evasão. Para tanto, elaborou-se uma apostila que engloba conteúdos 

básicos de matemática que mais serão utilizados no curso superior do BICT e que deveriam 

ser abrangidos no ensino básico. Essa apostila foi apresentada aos discentes em forma de 

aulas expositivas, no qual, um Petiano ministrou a aula e outros três, atuaram como monitores 

auxiliando de forma particular os discentes que tiveram dificuldade e como ferramenta de 

percepção da evolução dos alunos foram elaboradas duas avaliações com pontuação de zero 

a dez. Para que o aluno recebesse o certificado de participação sua frequência deveria ser no 

mínimo de setenta e cinco por cento e o aproveitamento do minicurso de pelo menos 

cinquenta por cento. Com os resultados obtidos nos minicursos ministrados em 2018 e 2019 

percebe-se que a maior dificuldade encontrada é na desistência dos alunos, que acabam não 

continuando após uma nota abaixo da média na primeira avaliação, mostrando que, muitos 

discentes apresentam uma carência de conteúdos que deveriam ser repassados no ensino 

fundamental, portanto, procurando sanar estes problemas o grupo PET Ciência propõe 

sempre atualizar o material ofertado para incluir matérias mais introdutórias e constante 

melhora na didática dos professores. 

 

Palavras-chave: exatas, desempenho dos discentes, BICT, dificuldades 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com o Art. 2° da portaria 976 de 2010, o programa de educação tutorial 

PET possui a orientação de seguir o princípio da indissociabilidade, o qual faz junção de 

ensino, pesquisa e extensão. Dentre todos os objetivos enumerados por esse artigo, o 

projeto escolhido contempla as subseções II, IV e VI, as quais de modo geral explicitam 

a importância da introdução de práticas pedagógicas inovadoras com ênfase na elevação 

da qualidade de formação dos discentes, estimulação e elaboração de novas estratégias de 

desenvolvimento no setor de educação superior do país. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2010). 

 

Assim, buscando empreender uma atividade de ensino que atendesse 

simultaneamente os requisitos indicados pela Portaria 976 e a comunidade acadêmica 

ingressante, implementou-se o Minicurso de Pré-Cálculo que auxiliou nas dificuldades em 

matérias básicas por conta da ausência da construção de uma base sólida no ensino médio, 

expondo uma incompatibilidade com o que é requerido no curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT) ofertado pela Universidade Federal de 

Alfenas no Campus Poços de Caldas (UNIFAL – MG), afinal, o índice de reprovação nas 

matérias que envolvem cálculo fundamental (principalmente Funções de uma variável 

cuja é a base para qualquer matéria) são altas. 

 

OBJETIVOS 

 
Tendo em vista essas dificuldades dos ingressantes da Universidade o que ocasiona uma 

alta taxa de retenção no primeiro período, o grupo PET Ciência propõe um minicurso com 

o intuito de introduzir e/ou revisar conteúdos de matemática que são ministrados no ensino 

médio sempre visando os assuntos que serão mais utilizados no curso superior do BICT. 

 

Portanto, pretende-se contribuir para o nivelamento relacionado aos conteúdos básicos 

lecionados no ensino médio, diminuindo a retenção nessas matérias tendo como 

consequência um engajamento maior dos novos discentes no que se diz respeito à 

comunidade acadêmica e no curso o que se deduz a redução da evasão também. 

(RUMSEY et al 2008). 

 

 

METODOLOGIA 
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A metodologia abordada foi a princípio na divulgação do minicurso de forma presencial 

e de forma virtual, após a inscrição dos alunos interessados, houve uma classificação de 

prioridades, já que foram ofertadas sessenta vagas para que o curso possuísse o melhor 

desempenho e atenção dos professores, os quais foram os próprios Petianos. 

 

As aulas foram ministradas de forma expositiva com o uso dos materiais digitais em sala 

de aula, juntamente com a oferta de exercícios para serem feitos em aula. Cada aula foi 

ministrada por um Petiano, enquanto outros acompanharam as aulas como monitores para 

oferecer ajuda, auxiliando os alunos de forma particular. 

 

As avaliações foram corrigidas pelos ministrantes e possuíram pontuação de zero a dez, 

as notas foram usadas como método de percepção de evolução e como pré-requisito para 

a emissão do certificado de participação, além da presença, para isso o aproveitamento na 

disciplina teve de ser no mínimo de cinquenta por cento, além de frequência no minicurso 

de setenta e cinco por cento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
No decorrer do projeto observou-se alguns pontos importantes que mostram a eficiência 

do projeto, indicada na Tabela 1. Os dados utilizados na Tabela 1 foram retirados das 

planilhas criadas pelos ministrantes de cada edição do minicurso com as informações 

necessárias e, sendo um compilado das informações de ambas edições do minicurso. 

Tabela 1 - Dados sobre aprovados no minicurso 

 

 

Usando os dados obtidos na Tabela 1 notou-se duas principais dificuldades 

presentes no projeto, sendo elas a alta taxa de evasão como principal ponto, que pode ser 

devido à falta de motivação de continuar o minicurso após um baixo rendimento na 

primeira avaliação ou mesmo a real dificuldade em temáticas básicas que deveriam ser 

sanadas no ensino básico. Outros pontos que devem ser considerados para que alta taxa 

de evasão tenha ocorrido são a distância do Campus em relação a área urbana da cidade 

de Poços de Caldas, assim como a falta de alojamentos no mesmo, o custo elevado tanto 
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do transporte como das refeições oferecidas pelo Restaurante Universitário. Nesse sentido, 

muitos dos discente tendem a procurar um vínculo empregatício para se manter no curso, 

mesmo sendo uma universidade gratuita. Desta forma, o tempo destinado para atividades 

laborais interferem na dedicação do discente às disciplinas curriculares, além de interferir 

de forma direta na permanência no curso ofertado pelo grupo, levando assim, a alta taxa 

de desistência. 

 

Mesmo que seja comprovada uma expansão no ensino superior brasileiro pelo fato 

do mesmo ser visto como um setor de extrema importância para o desenvolvimento 

econômico tendo assim, um investimento maior de verba nesses gêneros de instituições 

ainda foi visto por Saccaro et al (2019) uma taxa elevada de evasão nas áreas consideradas 

importantes para que seja gerada novas tecnologias. 

Dessa forma o grupo PET tenta por meio desse curso alavancar medidas que 

diminuam a evasão da faculdade por dificuldades em matérias bases. Porém, como 

Saccaro et al (2019) conclui que as medidas tomadas ainda não são suficientes, pois ainda 

há um déficit na qualidade de ensino fundamental e médio e o que é comprovado neste 

minicurso, é visto a necessidade de políticas de melhoria da qualidade nos ramos de ensino 

fundamental e médio para que haja um maior embasamento teórico do indivíduo quando 

ingressante no ensino superior. 

 

CONCLUSÃO 

 
Com a dificuldade mostrada pelos participantes relacionada com a falta de 

conhecimento de conteúdos que deveriam ser ministrados no Ensino Fundamental, notou-

se a necessidade de ministrar aulas mais introdutórias para que os alunos consigam 

prosseguir no curso, consequentemente a taxa de aprovação alcançaria um percentual 

superior comparados aos cursos que já foram ministrados. 

 

Tendo em vista tal problemática, o grupo propõe-se a constante atualização do 

material ofertado, assim como no que se diz respeito a didática usada para a apresentação 

dos conteúdos propostos. 
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RESUMO 

A divulgação científica tem um papel considerável na difusão do conhecimento para a 

sociedade, pois através dela é possível que os indivíduos tenham acesso a informações 

científicas relevantes ao seu cotidiano. Desta forma, esta atividade visa divulgar a 

nanociência e a nanotecnologia, temática do Programa de Educação Tutorial - Química 

Supramolecular, Nanociência e Nanotecnologia (PETNANO), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro campus Duque de Caxias, juntamente com 

assuntos de relevância social, cultural e/ou política, tendo como objetivo mostrar a 

importância e abrangência desta ciência na sociedade atual, com seus benefícios e inovações. 

O processo criativo de cada divulgação acontece, primeiramente, com a seleção e pesquisa 

bibliográfica do tema e só após é que o texto principal é produzido. A partir disso, as artes 

de divulgação das redes sociais são criadas contendo um resumo mais convidativo para 

despertar o interesse do público em visitar também o site do PETNANO, onde se encontra a 

pesquisa mais aprofundada. Portanto, por meio dessa atividade tem sido possível apresentar 

ao leitor curiosidades acerca da inserção da nanociência e nanotecnologia em conteúdos, 

muitas vezes desconhecidos, entretanto presentes em seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: divulgação científica; nano curiosidade; nanotecnologia. 

 

INTRODUÇÃO  

Os alunos dominam o mundo da tecnologia e desenvolvem habilidades no uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis todos os dias. Cada vez mais, as escolas precisam 

desenvolver estratégias de comunicação e metodologias para desenvolver competências e 

habilidades relacionadas à tecnologia. A introdução das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) no ambiente educacional é agora um fato tendo em vista que a sociedade 

e a educação estão passando por profundas mudanças. Para Valente (1999), essa mudança é 

a palavra de ordem da sociedade atual e as práticas educacionais precisam ser repensadas. O 

papel da escola é revelar a linguagem tecnológica e fazer com que seus alunos a dominem, 

usem, interpretem e criem (SAMPAIO e LEITE, 1999). A partir das TICs, podemos 

encontrar motivação para aprender, introduzindo várias ferramentas didáticas, transformando 

dentro e fora da escola, divulgando a ciência da forma mais atraente para todos. 
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Uma das possíveis ferramentas para o uso das TICs são as mídias sociais, esse meio 

de comunicação tem um conjunto de ferramentas capazes de promover o diálogo entre 

usuários, interagir com o conteúdo gerado por eles mesmos e publicar mensagens 

instantâneas e texto, compartilhando vídeo, áudio e imagens. Atualmente, 78,1% da 

população brasileira em 2018 tem acesso à internet, o que corresponde a cerca de 165 milhões 

de brasileiros (IBGE, 2018). Jovens e adultos estão cada vez mais conectados às redes sociais 

online. Entre os fatores que levam ao registro do usuário, pode ser mencionado: 

entretenimento, conveniência de comunicação e acessibilidade em formação.  

A utilização das mídias sociais como ferramenta de divulgação de informações tem 

se tornado cada vez mais útil e conveniente a toda população mundial, principalmente 

estudantes e pesquisadores. As redes permitem o compartilhamento de conhecimentos, 

bibliografias e trabalhos facilitando a aprendizagem e economizado o tempo de todos que 

possuem acesso à internet, pois com seus métodos de busca é possível encontrar um leque de 

informações em poucos minutos. Com isso, a “nanocuriosidade” tem como objetivo divulgar 

as aplicações da nanociência e nanotecnologia, tema do grupo PETNANO, em nosso dia a 

dia por meio das mídias sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp e outros) que são utilizadas 

como ferramenta de propagação do conhecimento científico.  

 

METODOLOGIA  

A criação de cada nanocuriosidade se inicia com a escolha da temática e pesquisa 

bibliográfica referente à mesma. Os assuntos escolhidos exploram inovações e informações 

com relevante aplicabilidade para a sociedade. Na sequência elabora-se um texto de 

divulgação científica que explica a aplicação do tema escolhido relativo a nanociência e/ou 

nanotecnologia. Para facilitar o entendimento e prender a atenção do leitor, a parte textual é 

intercalada com imagens criadas pelo grupo ou retiradas das referências. O texto é sempre 

introduzido com uma pergunta no intuito de aguçar a curiosidade dos internautas. A partir 

disso, é feita a criação das artes para a divulgação nas redes sociais, contendo um resumo 

mais convidativo para despertar o interesse do público em visitar também o site do 

PETNANO (https://petnanoifrj.wixsite.com/petnanoifrj), onde se encontra o artigo 

completo. As nanocuriosidades têm sido divulgadas quinzenalmente desde 29 de abril. 

Inicialmente foram escolhidas temáticas que tivessem relação com a pandemia do novo 

coronavírus e, na sequência, aplicações diversas da nanociência e nanotecnologia no nosso 

dia a dia.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A primeira nanocuriosidade teve como tema o tamanho do coronavírus, a pergunta 

central foi: “Você sabia que na superfície de um grão de arroz cabem 58 mil coronavírus 

enfileirados?”, e discorreu sobre o tamanho desse vírus e sua relação com a escala 

nanométrica. A segunda, intitulada “O vírus da Covid-19 é tão pequeno, será que a máscara 

é capaz de impedi-lo?”, destacou a importância do uso das máscaras e a sua relação de 

eficácia de acordo com o tecido utilizado para confecção. A terceira nanocuriosidade, “Você 

sabia que existem embalagens que monitoram a qualidade dos alimentos em tempo real?”, 

expôs a existência de embalagens que objetivam monitorar o alimento e, precisamente, 

indicar se o mesmo está próprio para o consumo. A seguinte, “Você sabia que a 

nanotecnologia pode aumentar a vida útil de alguns frutos?”, abordou sobre o revestimento 

dos frutos com nanoemulsões que são capazes de prolongar sua vida útil sem causar danos a 

saúde do consumidor. A quinta nanocuriosidade, “Já imaginou seu celular carregando em 

pouquíssimos minutos?”, falou sobre o grafeno e sua promessa de aumentar a duração das 

baterias dos aparelhos eletrônicos, fazendo com que as mesmas venham a carregar bem mais 

rápido. Já a sexta nanocuriosidade, “Você sabia que a nanotecnologia pode ser nossa aliada 

na proteção contra os raios ultravioletas?”, abordou sobre os protetores solares e vestimentas 

que fazem uso da nanotecnologia. As duas próximas publicações ainda encontram-se em 

desenvolvimento, uma sobre tecidos bactericidas e outra abordando a nanotecnologia em 

próteses.  

Pelas redes sociais (Facebook e Instagram) é possível observar que o alcance das 

publicações se difere de uma para outra, isso se explica pelo fato de que no Brasil o Facebook 

é uma das redes mais acessadas, ficando atrás apenas do YouTube, além de ser uma rede 

social mais antiga e mais fácil de promover a disseminação de conteúdo quando comparado 

ao Instagram. Logo, no Facebook o alcance obtido é até oito vezes maior dependendo da 

nanocuriosidade, como é possível ver no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1: Alcance nas redes sociais 

 
Fonte: Os autores 

 

Apesar do alcance das publicações ser muito maior no Facebook (média de 483) em 

comparação ao Instagram (140 em média), a interação do público é muito maior na segunda 

rede, média de 58 contra 16 (Gráfico 2). No entanto, não sabe-se explicar o motivo pelo qual 

isso ocorre. 

 
Gráfico 2: Interação do público com as publicações 

 
Fonte: Os autores 

 

CONCLUSÃO  

A divulgação científica através das redes sociais é de suma importância pois 

proporciona o contato em um nível mais pessoal e provoca a curiosidade do leitor 

diretamente. As “nanocuriosidades” trazem essa proposta de divulgar a nanotecnologia e 

nanociência que está presente no cotidiano com uma linguagem mais acessível, clara e 
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atrativa - diferente do modo como essa temática é normalmente abordada. Pelo quantitativo 

de visualizações e curtidas alcançadas nas redes sociais acredita-se que a proposta da 

atividade tem sido atingida. 
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RESUMO  

A compreensão e a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem são essenciais ao 

processo educacional. Assim, neste trabalho pretende-se investigar e analisar as diversas 

estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas durante uma das atividades desenvolvidas pelo 

Grupo PET Química da USP RP denominada PET Estudos. Essa atividade teve como 

temática a Química das plantas medicinais e foi realizada uma vez por semana em 2019, ao 

longo de quatro encontros. As diversas estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas durante 

o PET Estudos foram investigadas a partir dos planos de ensino elaborados pelos petianos e 

pelas respostas dos participantes obtidas por uma avaliação disponibilizada em um 

questionário no Google Forms. Os assuntos trabalhados foram muitos variados, indo desde 

o histórico, passando pela produção, se encerrando em uma discussão sobre conhecimentos 

populares de plantas medicinais. Os resultados evidenciaram que os petianos utilizaram 

diversas estratégias de ensino e aprendizagem nos encontros que foram muito bem recebidas 

e avaliadas pelos participantes. Além disso, foram adequadas para inserção no meio 

acadêmico de um assunto importante e tão pouco falado durante a graduação como a Química 

de plantas medicinais. Segundo os participantes, a aplicação do RPG, do jogo com cartas e 

do uso da plataforma Kahoot, tornaram os encontros dinâmicos e descontraídos, fugindo do 

formato convencional expositivo e contribuindo para uma educação de qualidade. A visita 

técnica também foi relevante pois apresentou de forma prática os conceitos trabalhados 

durante o projeto que podem ser facilmente relacionados ao cotidiano dos participantes. De 

forma geral, os depoimentos permitem inferir que o desenvolvimento de atividades que 

abordam temas complementares aos desenvolvidos no ensino de graduação, a utilização de 

recursos didáticos diferenciados, a organização e modo de exposição (ou compartilhamento) 

de ideias e conhecimento destacam-se como pontos relevantes para o projeto, devendo ser 

investigados, discutidos e aprimorados, buscando-se a melhoria da educação no âmbito da 

universidade. 

 

Palavras-chave: Horto medicinal. Jogos. RPG. Kahoot. Nuvem de palavras. 

 

INTRODUÇÃO 

Um resgate do histórico do uso de plantas medicinais pelos petianos do grupo PET 

Química USP Ribeirão mostrou que se têm relatos das primeiras civilizações sobre o uso de 

plantas para o tratamento de enfermidades e ferimentos. Exemplo disso são os documentos 

produzidos em 3.700 a.C. pelo imperador chinês Shen Wung. Nesses impressos estavam 

descritas as propriedades das plantas locais. Outro caso é visto no Egito Antigo, onde a 

população utilizava-se de ervas aromáticas tanto na alimentação quanto para o embalsamento 

de corpos. Durante o período medieval europeu, os monges possuíam todo o conhecimento 

sobre plantas e ervas, tanto para a utilização de alimentos e bebidas, quanto para o fim 

mailto:ana.ferreira76@usp.br
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terapêutico. Por fim, pode-se afirmar que até o século XIX, os medicamentos eram 

predominantemente constituídos por plantas e extratos vegetais, conforme os catálogos de 

fármacos da época. (ALMEIDA et al, 2017; FIRMO et al, 2011)  

Já em âmbito nacional, grande parte desse conhecimento era propriedade de culturas 

indígenas, sendo uma de suas maiores riquezas, que inclusive ainda é muito utilizada na 

atualidade pelas tribos remanescentes, como uma forma de medicina alternativa. Ainda hoje, 

num âmbito mais geral e globalizado, há muitas pessoas que não encontram respostas na 

medicina convencional, ou simplesmente optam por seguir esses meios secundários para 

tratamentos de doenças e infecções. Por essa razão, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reconhece a fitoterapia como uma prática científica e tem dados e estatísticas sobre o assunto. 

(PINTO et al, 2002; SEABRA et al, 2007). 

No entanto, apesar de todo reconhecimento nacional e internacional, com grande 

impacto na sociedade e na indústria farmacêutica, o estudo das plantas medicinais no ensino 

superior se mostra muito pouco difundido e aprofundado (para não dizer que é um assunto 

esquecido), sendo que este assunto é vagamente abordado durante as disciplinas de química 

orgânica, quando se abordam produtos naturais.  

Outro aspecto ainda pouco trabalhado no Ensino Superior, particularmente nos cursos 

de graduação em química, envolve o uso de estratégias de ensino-aprendizagem para além 

da técnica expositiva dialogada. De acordo com Anastasiou e Alves (2012, p.75), a palavra 

estratégia é derivada do grego strategía e do latim strategia e “significa a arte de aplicar ou 

explorar os meios e as condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de 

objetivos específicos”.  

Ainda segundo as autoras, estratégias de ensino são métodos ou técnicas 

desenvolvidas para serem utilizadas como meio de impulsionar o ensino e a aprendizagem e 

o mediador no uso de tais estratégias é considerado um verdadeiro estrategista, no sentido de 

estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas facilitadoras da 

aprendizagem. Através delas, ainda, “[...] aplicam-se ou exploram-se meios, modos, jeitos e 

formas de evidenciar o pensamento, respeitando as condições favoráveis para executar ou 

fazer algo.” (ANASTASIOU e ALVES, p. 77). Assim, a maneira pela qual é feito o 

planejamento das atividades é determinante para que os participantes reajam com maior ou 

menor interesse e as estratégias de ensino-aprendizagem escolhidas devem ser capazes de 

sensibilizar (motivar) e de envolver. 

Esses dois cenários instigaram os petianos do grupo PET Química USP RP a 

planejarem e executarem um projeto que contemplasse a temática “Química de plantas 
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medicinais” utilizando estratégias diferenciadas de ensino-aprendizagem. Assim, neste 

trabalho pretende-se investigar e analisar as diversas estratégias de ensino-aprendizagem 

utilizadas durante o projeto PET Estudos “Química de Plantas Medicinais” 

             

METODOLOGIA 

 As diversas estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas durante o PET Estudos 

“Química de Plantas Medicinais” foram investigadas a partir dos planos de ensino elaborados 

pelos petianos e pelas respostas dos participantes obtidas por uma avaliação disponibilizada 

em um questionário no Google Forms. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Os planos de ensino do PET Estudos “Química de Plantas Medicinais” revelam que 

o grupo PET Química USP RP se dividiu em três blocos de atuação para abranger diferentes 

áreas do tema: Do princípio aos dias atuais, Produção e controle de Qualidade e Derrubando 

mitos. O número de PETianos(as) responsáveis por cada encontro foi distribuído de forma 

homogênea para que não houvesse sobrecarga para um dos realizadores. Os integrantes de 

cada bloco eram responsáveis pela elaboração do plano de ensino daquele encontro e pelo 

planejamento e desenvolvimento dos materiais de estudos e dinâmicas que seriam aplicados. 

Nas reuniões do grupo, o planejamento e os materiais elaborados eram apresentados ao 

restante do grupo, sendo discutidos sugestões para seu aperfeiçoamento.  

No primeiro encontro, bloco “Do princípio aos dias atuais”, foi abordada a 

contextualização histórica da química das plantas medicinais: Aspectos históricos, sociais e 

culturais; Conceituações; Extração de princípios ativos; Histórico das plantas medicinais no 

Brasil. No início do encontro foi usada a estratégia expositiva dialogada de ensino-

aprendizagem. Em seguida foi proposto aos participantes um RPG (Role Playing Game, 

“Jogo de Interpretação de Papéis” em português). Neste jogo, os jogadores se encontravam 

na época do Brasil colonial, e pertenciam à um dos dois tipos de grupos: índios ou 

portugueses. O líder de cada grupo, um cacique ou capitão, era acometido por uma doença, 

que não possuía uma cura específica. Os participantes, através da interação com os PETianos 

(que atuavam como médicos, navegantes, entre outros papéis), precisavam descobrir e 

adquirir ervas e folhas que, quando combinadas, iriam resultar na cura para a doença do líder. 

O grupo que curasse seu líder em menor tempo seria considerado vencedor. 

 O encontro 2, relacionado à “Produção e controle de qualidade”, envolveu a discussão 

dos aspectos técnicos e sistemáticos que envolvem as plantas medicinais: Produção: técnicas 
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de extração de plantas medicinais; Princípio Ativo x Sinergismo; Planejamento de fármacos: 

descoberta de novos compostos e triagem e Controle de qualidade: Importância e técnicas.       

De maneira análoga ao encontro 1, realizou-se primeiramente uma discussão expositiva 

dialogada sobre os tópicos seguida por uma dinâmica similar ao jogo “cara a cara”. No jogo 

cada participante precisava determinar qual planta medicinal ele representava a partir de um 

conjunto de cartas e de perguntas para os outros participantes.  

         No bloco 3, foi abordada a temática “Derrubando mitos” visando discutir opiniões de 

senso comum em relação às plantas medicinais, fitoterápicos e até mesmo em relação à 

medicação. Nesse intuito se realizou um quiz pela plataforma Kahoot no qual foram 

propostas afirmações e os participantes tinham de responder se eram verdadeiras ou falsas. 

Algumas das questões propostas foram: Plantas medicinais são mais caras que medicamentos 

industrializados?; Existem plantas medicinais para curar todos os tipos de enfermidades?; 

Medicamentos fitoterápicos produzem menos efeitos colaterais que medicamentos 

sintéticos?. A discussão dessas afirmações com os participantes contribuiu para a 

desmistificação sobre os medicamentos em geral. A etapa seguinte do encontro focou na 

automedicação, um assunto muito pertinente para o tema de plantas medicinais uma vez que, 

ainda que as plantas medicinais sejam produtos naturais, elas apresentam reações adversas 

quando usadas cronicamente ou em altas quantidades. Por fim, discutiu-se questões de cunho 

mais geral e social tais como: Como nós, estudantes, químicos, cientistas e, acima de tudo, 

cidadãos, podemos nos posicionar frente à essas realidades? Medicamentos glamourizados? 

Medicalização é a solução ou é o problema? Importação ou produção interna? Uso consciente 

de plantas medicinais? Biopirataria? A sistematização dessa discussão e dos assuntos 

abordados nos encontros do PET Estudos foi realizada a partir da criação de uma nuvem de 

palavras pela plataforma Menti. A Figura 1 apresenta a nuvem de palavras obtida a partir das 

respostas dos participantes no terceiro encontro. Pelas palavras de maior destaque é possível 

inferir que os conceitos “princípio ativo”, “automedicação”, “homeopatia” e a importância 

da química foram os mais ressaltados e com maior significado para os participantes. 
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Figura 1 - Nuvem de palavras construída a partir das respostas dos participantes nas 

discussões e reflexões realizadas no encontro 3. 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O último encontro envolveu uma visita técnica ao Horto Medicinal da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Neste local, foram apresentadas algumas 

das plantas medicinais retratadas durante os três encontros e foi feita uma atividade sensorial.  

Após esse encontro, os participantes do PET Estudos receberam por e-mail um link 

de um formulário construído no Google Forms para avaliarem as atividades desenvolvidas. 

Quando perguntados se “O XIII PET Estudos: A Química das Plantas Medicinais atendeu às 

suas expectativas?”, a maioria dos participantes (95%) respondeu que sim o que reflete o 

impacto e aceitação do projeto. 

  Em relação aos aspectos positivos e negativos observados pelos participantes, 

algumas das respostas encontram-se destacadas a seguir:  

 

“Os encontros eram envolventes, com temáticas e discussões muito 

interessantes. E tinha chá. De negativo, nada marcante o suficiente 

para eu lembrar no momento”. (participante 1) 

“Foram encontros bem explicativos e interativos”. (participante 2). 

  

A utilização de recursos de ensino-aprendizagem diversificados durante os encontros 

também foi um ponto destacado pelos participantes:  

 

“Alguns aspectos positivos são a organização e preparação da 

atividade; desenvolvimento e envolvimento dos participantes; 

atividades lúdicas para facilitar a compreensão de terminologias e 

conceitos”. (participante 3)  

“O principal aspecto positivo foi a leveza das ‘aulas’ ministradas e a 

interação entre o pessoal da sala.” (participante 4). 

   

Outras respostas destacaram que: 
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“Adquirir conhecimento foi um dos aspectos positivos.” 

(participantes 1 e 2) 

“Novos conceitos sobre as plantas medicinais e a química das plantas 

medicinais foram abordados” (participante 6) 

“Discussões mais que necessárias na era do recrudescimento da 

desinformação que vivemos.” (participante 7) 

  

Todos esses depoimentos permitem inferir que o desenvolvimento de atividades que 

abordam temas complementares aos desenvolvidos no ensino de graduação, a utilização de 

recursos didáticos diferenciados, a organização e modo de exposição (ou compartilhamento) 

de ideias e conhecimento destacam-se como pontos relevantes para o projeto, devendo ser 

investigados, discutidos e aprimorados, buscando-se a melhoria da educação no âmbito da 

universidade. 

 

CONCLUSÃO 

A investigação do projeto PET Estudos revelou que os petianos utilizaram diversas 

estratégias de ensino e aprendizagem nos encontros que foram muito bem recebidas e 

avaliadas pelos participantes. Além disso, foram adequadas para inserção no meio acadêmico 

de um assunto importante e tão pouco falado durante a graduação como a Química de plantas 

medicinais. 

Segundo os participantes, a aplicação do RPG, do jogo com cartas e do uso da 

plataforma Kahoot, tornaram os encontros mais dinâmicos e descontraídos, fugindo do 

formato convencional expositivo e contribuindo para uma educação de qualidade. A visita 

técnica também foi relevante pois apresentou de forma prática os conceitos trabalhados 

durante o projeto e que podem ser facilmente relacionados ao cotidiano dos participantes.  
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RESUMO 

 

Ao realizar uma atividade química, é imprescindível que seja feito um planejamento prévio 

dos reagentes que serão utilizados e dos produtos gerados, a fim de evitar a geração de uma 

quantidade excessiva de resíduos, uma vez que estes podem resultar em impactos negativos 

para a natureza e repercussões negativas à saúde humana e ambiental. Além disso, é 

importante que se estude a natureza destes produtos, para que se possa organizar e estudar 

com antecedência as formas de tratamento possíveis para os mesmos. Utilizando deste 

princípio, após observar o acúmulo de resíduos gerados na execução de suas atividades 

experimentais e nas aulas de laboratório de Química Inorgânica da instituição, o grupo PET 

Química Ambiental (PET QA) desenvolveu o projeto com a temática “Reciclagem e 

tratamento de resíduos”. Deste modo, foi utilizada como alternativa a reciclagem do óleo de 

cozinha, material de maior consumo pelos petianos em suas atividades experimentais, para 

fabricação de sabão através do processo de saponificação. Os produtos utilizados comumente 

para a fabricação do sabão comum são o hidróxido de sódio (soda cáustica) e óleos ou 

gorduras animais. Em relação aos resíduos gerados nas aulas experimentais de Química 

Inorgânica, observou-se que os mesmos eram armazenados no entreposto de resíduos, sendo 

em sua maioria mistura de substâncias químicas de difícil recuperação. Neste mesmo 

contexto, optou-se pelo tratamento por meio dos princípios de equilíbrio químico, conteúdo 

aprendido em sala de aula. Dessa forma, o grupo PET Química Ambiental trabalhou com 

dois tipos de resíduos com diferentes tratamentos com o intuito de aplicar as técnicas de 

reciclagem mais apropriadas para cada tipo de substâncias presente.  

 

Palavras-chave: resíduos, reciclagem, impactos. 

 

INTRODUÇÃO 

A cada dia que passa o meio ambiente requer mais cuidado, seja vindo de pesquisas 

científicas ou do próprio cotidiano da população. Atitudes e pensamentos simples podem 

causar efeitos grandiosos ao país e, também, ao planeta, o que traz melhorias para a 

população e futuras gerações.  

O aumento da preocupação com a questão ambiental e com o intuito de enfatizar a 

facilidade de cada pessoa realizar sua parte, o PET QA desenvolveu um projeto para abordar 

a temática “Reciclagem e Tratamento de Resíduos”. Com essa atividade o grupo decidiu 

abranger tanto o cotidiano da sociedade como o de uma universidade com laboratórios de 
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química, que é o caso do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 

(IBILCE/UNESP). 

Ao realizar atividades experimentais que auxiliam no ensino de química, o PET QA 

constatou que havia geração de uma quantidade expressiva de resíduos. Analisando os 

resíduos, notou-se que grande parte do material era óleo de cozinha e, como forma de 

diminuir o desperdício, o grupo achou de grande importância realizar a sua reciclagem e até 

recuperá-lo para uma nova utilização em algum outro experimento.  O óleo de 

cozinha como resíduo é gerado pelo  grupo, mas também está presente em grande parte dos 

resíduos domiciliares e restaurantes. Dessa forma, realizou-se a reciclagem a partir da 

formação do sabão, que pode ser amplamente utilizado pela sociedade pois requer materiais 

encontrados facilmente pela população. 

No âmbito dos laboratórios de química da universidade, o PET QA levantou a 

problemática da quantidade de resíduos gerados nos laboratórios didáticos e, também, sobre 

seu tratamento. Ao investigar sobre esse tema, observou-se que os resíduos gerados nas aulas 

são armazenados no entreposto de resíduos e são mistura de substâncias químicas difíceis de 

serem recuperadas.  

Como a universidade e os laboratórios não possuem estrutura física e nem 

profissionais suficientes para a recuperação dos resíduos das aulas experimentais, adota-se a 

postura de separar os orgânicos e inorgânicos e encaminhar para empresas especializadas 

para o descarte final de forma correta. Assim, o grupo propôs, juntamente com os técnicos 

responsáveis pelos laboratórios didáticos do IBILCE/UNESP, realizar o tratamento de 

resíduos das aulas de Laboratório de Inorgânica do curso  de graduação em Química 

Ambiental. 

METODOLOGIA 

 O desenvolvimento do trabalho aqui apresentado refere-se:   

I) Tratamento dos resíduos químicos gerados nas atividades realizadas no Laboratório 

Didático de Inorgânica e  II) Reaproveitamento do óleo utilizado nos experimentos 

apresentados pelo PET QA.  

I) Tratamento dos resíduos químicos gerados nas atividades realizadas no 

Laboratório Didático de Inorgânica II. 

Inicialmente foi realizado o levantamento dos principais resíduos gerados nas aulas 

práticas do laboratório de inorgânica. Em seguida foi realizada a pesquisa com o objetivo de 



227 
 

obter as formas de tratamento dos resíduos.  Finalmente, com o auxílio dos técnicos do 

laboratório de química foi realizado o tratamento dos mesmos, seguindo as diferentes etapas:  

1. A solução de descarte, contendo alta concentração de cátions metálicos, foi submetida a 

filtração prévia para remoção do sólido presente, figura 1. 

Figura 1: Separação do líquido/sólido por filtração simples. 

 

 

 

2. À fase líquida coletada e diluída foi adicionada uma solução aquosa de soda cáustica. 

Como resultado houve um aumento no pH do meio resultando na  precipitação de cátions 

metálicos em suas formas de hidróxidos complexos.  

2.1 Por meio de filtração simples separou-se a fase sólida da líquida.  

3. A fase líquida obtida no item 2.1, agora transparente e com leve coloração azulada 

possivelmente pela presença de íons cobre em baixa quantidade (Figura 2) foi neutralizada 

por meio da adição de ácido e descartada. 

Figura 2: Precipitação dos cátions metálicos por adição de base.   
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4 O resíduo sólido proveniente das filtrações, agora num volume bastante reduzido foi 

encaminhado para o entreposto.  

II) Reaproveitamento do óleo utilizado nos experimentos apresentados pelo PET 

QA.  

Com o auxílio da Profa. Dra. Iêda A. Pastre Fertonani, (tutora do PET na época de 

realização do projeto),  o grupo realizou a reciclagem do óleo, transformando-o em sabão, 

conforme as etapas descritas abaixo:  

1- A mistura heterogênea, óleo de cozinha/água com corante, foi separada utilizando-se 

um funil de separação.  

 

2- A solução aquosa de corante foi armazenada em um frasco para posterior tratamento.  

 

3- O óleo, mais limpo e transparente, foi armazenado em um frasco para utilização em outro 

experimento 

4- Com o auxílio de uma proveta mediu-se o volume de óleo que foi utilizado para a 

fabricação o sabão. 

5. Para a produção do sabão foi utilizado o óleo recuperado dos experimentos de densidade 

e lâmpada de lava. A soda cáustica (NaOH) foi adquirida em supermercado.  

6. Inicialmente preparou-se uma solução contendo aproximadamente 700g de soda cáustica 

em 1,4 L de água em um recipiente plástico. O processo de dissolução exige muito cuidado 

pois é exotérmico.  

7. A solução aquosa cáustica quente foi adicionada lentamente a 2,8 L de óleo recuperado.  

8. A mistura foi mantida sob agitação por uma hora com auxílio de uma colher de pau até 

que a suspensão tornou mais consistente. Em seguida, fez -se a adição de corantes 

alimentícios rosa e verde.  

9. Após a adição do corante procedeu-se a homogeneização da suspensão e adicionou-se em 

frascos plásticos, como potes de margarina ou manteiga para moldagem. 
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10. O sabão foi mantido em repouso por 24 horas para atingir período de cura. Em seguida, 

o sabão foi retirado dos moldes e colocados sobre papel absorvente para secagem e remoção 

do excesso de óleo. Figura 3. 

Figura 3:Resultado final da fabricação do sabão 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após o tratamento de resíduos gerados nas aulas experimentais do Laboratório de 

Química Inorgânica, foi possível verificar que o volume dos mesmos diminuiu, o que é 

positivo, uma vez que foram tratados da maneira correta, reduzindo o impacto causado no 

meio ambiente. 

Em relação à fabricação de sabão pelo processo de reação de saponificação, 

percebeu-se que ficou com um aspecto oleoso ao final do processo. Este fato foi decorrente 

do excesso de óleo que não reagiu, possivelmente pela falta soda cáustica. É importante 

ressaltar que a soda utilizada era antiga, o que pode significar que a mesma possivelmente 

reagiu com dióxido de carbono, transformando-se em Carbonato de Sódio.  

 CONCLUSÃO 

Essas pesquisas, envolvendo aspectos socioambientais, visam a gestão de resíduos 

gerados em aula e em experimentos, além de promover a conscientização ambiental dentro 

do grupo. Também foi observado que o trabalho de tratamento, reaproveitamento e 

reciclagem são temas geradores de conhecimento, podendo ser trabalhado em várias unidades 

didáticas no ensino da química.  

REFERÊNCIAS  

Como Fazer Sabão Caseiro: Economize com Produtos Sustentáveis. 
Vivadecorablog.2018.Disponível em:<https://www.vivadecora.com.br/revista/sabao-

caseiro/>. Acesso em 22 de março de 2020. 

https://www.vivadecora.com.br/revista/sabao-caseiro/
https://www.vivadecora.com.br/revista/sabao-caseiro/


230 
 

Projeto Ágora: divulgação da Matemática para a população 

 
 

Amanda Vitória de Jesus Mendes - amanda.mendes@ufu.br, André Luis Martins Tomaz 

da Silva, Beatriz Akiria de Assis Quaresma; Felipe Farias Alves; Igor Gabriel Santos de 

Sousa; Jordi Faria Alves; Laurinda A. Ferreira de Morais; Lorraine Silva Gonçalves; Luana 

Barbosa da Silva; Matheus Silveira Campos; Roberta Agnes Mendes Melo; Welton Costa 

Lavercio 

Marcelo Gonçalves OliveiraVieira.  

PET Matemática Pontal – PET Mat Pontal  

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal (ICENP) da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU) 

 
 

RESUMO 

 

Tendo em vista como a Matemática é estigmatizada, o grupo PET Matemática Pontal 

propôs a atividade de extensão denominada “Projeto Ágora” que levou atividades culturais 

relacionadas com a matemática (matemágica, oficinas de xadrez, Matemática Africana). A 

escolha das duas praças (Praça Mario Natal Guimarães e Praça 13 de Maio) em bairros 

periféricos da cidade de Ituiutaba onde as atividades foram realizadas foi feita em consenso 

com o grupo levando em consideração a infraestrutura de praça e o público alvo, na 

aplicação da atividade utilizamos mesas para os jogos (yoté, mancala e xadrez) e para a 

apresentação de matemágica, cartazes a respeito da Matemática Africana e um espaço 

aberto para a dinâmica de grupo a respeito da história da capoeira. O principal objetivo 

desta atividade é discutir sobre Matemática de forma interativa. Para atingir esse objetivo 

tivemos que aprimorar a boa relação entre a universidade e a comunidade, divulgar a 

matemática apresentando temas lúdicos, jogos, dinâmica de grupo e incorporar nos 

petianos o senso de trabalho em equipe junto à comunidade. Neste trabalho faremos uma 

análise sobre como a atividade “Projeto Ágora” foi recebida pelo público e os impactos 

que causou nos alunos e na comunidade tomando como base os relatos dos petianos e 

documentos utilizados tanto na elaboração quanto na execução da atividade. Dentre os 

resultados alcançados com a atividade aqueles que se destacaram foram a divulgação da 

cultura da Matemática e sua diversidade, o aprendizado sobre a história da capoeira e a 

elaboração de cartazes a respeito da Matemática Africana. 

 

Palavras-chave: ágora; xadrez; matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas Polis da antiga Grécia, reuniam-se os filósofos, matemáticos e pensadores à 

época nas famosas Ágoras, que transcrito para o português: "assembleia", "lugar de 

reunião", (derivada de ἀγείρω, que significa "reunir"), era o local de encontro para os 

debates sobre ciência, política e questões sobre explicação do universo. A arte da 
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observação do mundo como diz Piaget, nos dá uma base sólida para o desenvolvimento do 

conhecimento pleno sobre o universo. Assim como o ser através da mediação aprende 

sobre o mundo, a partir da troca de conhecimentos e racionalização, o mundo também 

aprende com o ser e se desenvolve (FERRACIOLE, L. 1999). Podemos imaginar essa troca 

com o mundo ou com a sociedade sendo como um grande rio, e os seres como sendo rios 

menores que desaguam no maior, e um sistema que se autoalimenta. A partir desse 

entendimento nosso projeto foi batizado com o nome de Projeto Ágora. A priori, nossa 

atividade tinha como objetivo uma aproximação maior da matemática com as comunidades 

onde o projeto foi realizado, sendo assim, buscamos promover as interações de forma a 

obter uma ligação de conceitos históricos e culturais com a população à margem das praças. 

Nossa atividade foi separada em dois blocos: o primeiro teve como tema central o jogo de 

xadrez e a matemágica, aonde participaram crianças e adolescentes, envolvendo os 

conceitos matemáticos através das jogadas do xadrez e dos “truques” de mágica. O segundo 

teve como tema central jogos africanos e uma abordagem sobre a Matemática Africana. 

Durante a atividade foram apresentados banners, roda de capoeira e partidas com os jogos 

matemáticos, principalmente a mancala. Conceitos hitóricos-culturais foram apresentados 

à comunidade e ao grupo PET através de uma apresentação interativa a respeito do 

surgimento da capoeira, desde suas raízes africanas até a labuta do trabalho escravo. A 

respeito dos resultados, pudemos notar um entendimento melhor dos aspectos matemáticos 

em ambos blocos da atividade, promover o embasamento histórico e cultural às 

comunidades, além de facilitar o ensino promoveu uma consciência a respeito das raízes 

onde a sociedade em questão se insere. Tendo isso em mente aproximamos a universidade 

a essas comunidades e assim aprendemos também sobre o meio e a vida dessas pessoas, 

realizando assim plenamente o objetivo de um grupo PET e de uma universidade federal. 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente, o projeto foi realizado em dois momentos. No primeiro momento, 

houve um estudo do espaço em que seriam realizadas as atividades. Após isso, foi aplicado 

um questionário para descobrir quais atividades culturais a comunidade se interessaria em 

participar. Dentre as atividades propostas, foram escolhidas o Xadrez e o Matemágica. 

Depois de escolhidas as atividades, foi levantado um estudo de como seriam 

confeccionados os materiais. Para a divulgação das atividades, foram feitos cartazes e 

publicações no site do PET Matemática, convidando a comunidade a participar. No 
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segundo momento, houve uma participação da presidente da Fundação Zumbi dos 

Palmares que, por sua vez, ajudou a descobrir quais as preferências da comunidade em 

relação às atividades culturais seriam realizadas na praça. Algumas mudanças ocorreram 

no segundo momento da realização do projeto. A atividade que foi trabalhada nesse 

momento tinha como tema a Matemática Africana. Em seguida, foi utilizado um pôster 

para compartilhar uma pesquisa realizada pelo grupo sobre Matemática Africana. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No ano de 2019 o Grupo PET Matemática Pontal propôs em seu planejamento de 

2019 a atividade de extensão intitulada “Projeto Ágora” a qual tem como objetivo geral a 

interação com a comunidade de Ituiutaba através de atividades culturais relacionadas com 

a Matemática e em específico o projeto visa o aprimoramento da boa relação entre a 

universidade e a comunidade, a divulgação da Matemática e incorporação nos petianos do 

senso de trabalho em equipe junto à comunidade. 

A atividade de extensão foi realizada em dois momentos nas praças Mario Natal 

Guimarães e 13 de Maio. Os temas do primeiro momento foram xadrez e matemágica e 

para realizar está etapa os petianos confeccionaram: os tabuleiros e as peças de xadrez, 

prepararam o Show de Matemágica e divulgaram o projeto (por cartaz e mídia). Na 

execução da atividade na Praça Mario Natal Guimarães os petianos organizaram o local 

onde as atividades propostas seriam realizadas. Após isso, um dos membros de nosso PET 

apresentou, através de slides, aos presentes a história do xadrez e as instruções e regras do 

jogo. Depois da apresentação houve o momento da prática do jogo, em que o público 

juntamente com os instrutores jogou algumas partidas de xadrez. Nesse mesmo tempo, 

ocorreu a outra atividade, a Matemágica. Nessa atividade, em especial, houve participação 

de um discente do curso de Matemática que foi responsável por realizar o Show de 

Matemágica. 

No segundo momento do “Projeto Ágora” foi abordado o tema Matemática Africana 

e para realizar esta etapa os petianos se reuniram com a presidente da Fundação Zumbi dos 

Palmares para descobrir quais as preferências da comunidade em relação as atividades 

culturais que seriam realizadas na praça. Além disso, confeccionaram os tabuleiros e as 

peças referente ao jogo (Yoté) e dos banners sobre jogos, princípio de contagem através 

do osso, Matemática Egípcia e Matemática presente na capoeira e divulgação do projeto 

(por cartaz e mídia). Para a realização da atividade na Praça 13 de Maio os petianos 

organizaram o local antecipadamente, tiveram a contribuição de um colaborador externo 



233 
 

que conduziu uma dinâmica em que tratava da história da capoeira e os participantes 

encenaram todo seu processo histórico e foi montada uma roda de capoeira onde foi 

ensinado aos participantes alguns movimentos básicos. Em seguida foram apresentados 

banners e, posteriormente, trabalhado jogos em forma de oficina em que se trabalhou sobre 

o princípio de contagem através do osso de Ishango utilizando massinha sobre a qual eram 

feitos riscos para representar as quantidades em questão. Na execução do primeiro 

momento foi possível observar que os jovens e adultos tiveram maior interesse no xadrez 

e as crianças tiveram mais interesse na matemágica. No segundo momento foi perceptível 

o maior interesse do público a Matemática presente na capoeira. 

O “Projeto Ágora” cumpriu com o seu objetivo ao levar atividades que à primeira 

vista não tem conexões com a Matemática e ao observar mais atentamente é possível 

encontrar uma ligação entre as atividades propostas e a Matemática, como por exemplo: 

um dos truques de matemágica só funciona pois utiliza a forma única de se escrever um 

número na base decimal na base binaria. A matemágica, os jogos, a capoeira e a oficina 

foram bem recebidas pelo público por romperem com os estigmas da matemática ser algo 

procedimental, repetitivo e não ter nenhuma conexão com o cotidiano. 

 

CONCLUSÃO 

 

As atividades desenvolvidas neste projeto cumpriram os objetivos estipulados, bem 

como os resultados esperados, pois foi possível perceber o interesse do público mesmo se 

tratando de um projeto de extensão sobre Matemática. O “Projeto Ágora” também 

proporcionou aos petianos serem capazes de tratar a Matemática de forma mais lúdica o 

que proporciona um aprendizado de como despertar o interesse das pessoas por este 

conteúdo. Além disso, proporcionou aos petianos uma maior capacidade de criatividade e 

trabalho em equipe tanto na confecção dos jogos, oficinas e banners quanto na organização 

e execução das atividades de extensão. 
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Paulo Antonio Silvani Caetano  

PET Matemática UFSCar 

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 

 

O projeto Mentoria busca auxiliar calouros e calouras do curso de graduação em Matemática 

da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Ele tem como objetivo ajudar os alunos 

no seu primeiro ano da graduação, visto que o primeiro contato com a universidade e com 

todas as informações, inclusive o sair de sua cidade, deixam bastantes dúvidas. Pensando 

nisso, o projeto auxilia tanto com as mudanças na vida social do estudante quanto dúvidas 

acadêmicas e relacionadas ao curso. 

A metodologia utilizada foi qualitativa e a qualitativa em ciências sociais, pois o objetivo 

geral do projeto é diminuir a evasão e aumentar a aproximação entre calouros e veteranos do 

curso de Matemática, gerando assim uma rede de auxílio mútuo e uma tradição de 

comunidade e aprendizado em grupo. Com o conhecimento das pesquisas seria possível  

entender melhor, o emprego das técnicas e as metodologias usadas, cogitando que o resultado 

seja um diálogo ainda maior entre os calouros e PETianos. 

A organização do projeto é feita através de grupos de WhatsApp em que cada PETiano é 

responsável por cerca de sete ou oito calouros ou calouras.  

Neste ano, o projeto está na sua segunda versão e já vem trazendo resultados, tais como: 

maior visibilidade do grupo PET para o departamento de Matemática, maior interação entre 

veteranos e calouros, maior contato e participação nas atividades promovidas pelo PET 

Matemática UFSCar ou em projetos de extensão, maior participação nas monitorias 

oferecidas e aumento de aproximadamente 150% nas inscrições no processo seletivo do PET 

Matemática UFSCar no ano de 2019.  

 

 

Palavras-chave: calouros. participação. integração. visibilidade. 

 

INTRODUÇÃO  

A ideia do projeto mentoria começou em uma discussão feita no XXIII ENAPET em 

Campinas, no ano de 2018, durante um Encontro por Atividades. Um grupo expôs um 

trabalho no qual os petianos ajudavam os alunos ingressantes na adequação do novo 

ambiente. Pensando assim, surgiu no grupo PET Matemática UFSCar a ideia de um projeto 

que contribuísse para permanência dos calouros. 

O acesso e a permanência do aluno no ensino superior do curso de exatas é um desafio 

enfrentado pelas coordenações de curso e pela reitoria atualmente. Então, o grupo 

desenvolveu o Projeto Mentoria, que contou com a participação de todos os petianos, no qual 
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cada um ficou responsável por um grupo de calouros, diminuindo assim as dificuldades 

iniciais da mudança para um local novo e também reduzindo a distância entre o grupo PET 

e os novos alunos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no trabalho foi uma pesquisa qualitativa 

 
[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (GERHARDT, T. E; 

SILVEIRA D. T, p 32, 2009) 

 

A outra foi a qualitativa em ciências sociais 
[...] o resultado da pesquisa não seja fruto da observação pura e simples, mas de um diálogo 

e de uma negociação de ponto de vista, do pesquisador e pesquisados. 

 

O projeto consistiu basicamente em recolher informações dos calouros, como número 

de telefone, para a criação de grupos que seriam divididos com um PETiano, o mentor do 

grupo, com mais sete calouros. Os dados foram colhidos durante a matrícula. Devido a atual 

pandemia, no decorrer do primeiro semestre, os grupos criados pelo Whatsapp servem como 

meio de comunicação entre os mentores e os calouros, visando sanar dúvidas nas disciplinas 

e sobre os desafios da adequação em um novo ambiente. Atividades desenvolvidas pelo PET 

são divulgadas nos grupos de mentoria, atualmente estão sendo feitas virtualmente. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PROJETO 

 

Durante o desenvolvimento do Projeto Mentoria, foram desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

1. Recepção dos Calouros: Durante o período de matrícula, o Grupo PET Matemática 

se disponibilizou junto aos graduandos uma recepção para os calouros. 

2. Cinepet Mat: O Cinepet Mat foi realizado duas vezes durante o primeiro semestre 

de 2019, e consistia em exibir filmes no auditório do Departamento de Matemática que 

tratavam de algum tópico de interesse dos calouros. Os filmes exibidos foram Quebrando a 

Banca e O Homem que viu o infinito. Também foram oferecidos pipoca e refrigerante para 

incentivar a participação. 

3. Monitorias na sala do PET: As monitorias foram realizadas em horário integral, 

das 08:00 às 12:00, das 14:00 às 18:00 e das 19:00 às 21:00 de segunda a sexta-feira, em 
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escala organizada pelos próprios petianos. A monitoria consistia em ajudar na resolução de 

exercícios das matérias do primeiro semestre e dúvidas sobre as disciplinas e o curso. 

4. Minicurso sobre o uso do Geogebra no Ensino de Geometria Analítica: Foi 

desenvolvido em quatro terças-feiras atividades sobre o uso do geogebra como material de 

estudo para a disciplina de Geometria Analítica, ministrada pela Profa Dra Maria Teresa 

Zampieri. Durante o curso, foram feitas construções, demonstrações e discussões com o uso 

do software tanto no computador quanto no smartphone. 

5. Integração entre os petianos e os calouros: Quando possível, os calouros eram 

convidados a comparecerem na sala do PET para socialização, com o intuito de diminuir o 

estresse gerado pelo curso, principalmente no período pré e pós provas. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos a partir da realização do projeto foram uma maior interação 

entre calouros e petianos, aumentando assim a visibilidade do grupo PET e também das 

atividades desenvolvidas pelo programa, além de se notar um aumento notável de interesse 

no processo seletivo e na possível entrada no grupo PET. No ano de 2018 houve 9 inscritos 

no processo de seleção para o grupo, enquanto que no ano de 2019 foram 20 inscritos. 

 

CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que houve um aumento no ano de 2019 em relação ao ano de 2018 

na participação das atividades do grupo. Houve também em relação a 2018 uma presença 

maior dos calouros na sala do PET, mostrando uma presença maior do grupo na rotina dos 

calouros. 

Em relação ao Processo Seletivo 2019. O aumento da concorrência é explícito, além da maior 

quantidade de inscrições tem-se também a ajuda de calouros voluntários em outras 

atividades. 
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#RuralContraCorona: Uma Plataforma de Apoio à Difusão de Ações Contra 

COVID-19 no Âmbito da Baixada Fluminense  

Filippo Maio, Alexia Duarte, Camila Coelho, Endrew Richards, Zidane Gomes 

(filippo@petsi.ufrrj)  

 Sérgio Manuel Serra da Cruz  

PET-Sistemas de informação (PET-SI)  

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)  

Desde os primeiros dias do ano de 2020 o mundo vive um cenário sombrio devido a 

pandemia causada pela COVID-19, populações de diversos lugares precisaram cumprir o 

isolamento social a fim de reduzir as chances de disseminação do vírus. No Brasil, o 

isolamento mostrou-se extremamente necessário e essencial e, a busca por dados confiáveis 

sobre a pandemia ampliou-se enormemente. No entanto, a atual desconfiança causada pelo 

fenômeno das fake news acaba por eclipsar conteúdos verdadeiros. Dessa forma, buscando 

mitigar essa situação, atender as novas demandas e desenvolver uma ação extensionista 

inovadora, de modo remoto durante a pandemia, o grupo PET-SI/UFRRJ projetou e 

desenvolveu um artefato tecnológico que visa apoiar a população da Baixada Fluminense a 

suplantar parte dos problemas supracitados, ampliando a visibilidade das ações realizadas 

pela universidade no contexto da atual pandemia. O grupo concebeu um serviço distribuído 

e multiplataforma que foi denominado como #RuralContraCorona 

(www.ruralcontracorona.ufrrj.br). O serviço reúne e compartilha as postagens oficiais 

produzidas por grupos de trabalho da UFRRJ e apoiadores e utiliza dados atualizados em 

tempo real a partir de fontes oficiais. O serviço apresenta gráficos e mapas dinâmicos do 

estado do Rio de Janeiro com número de casos para cada um dos seus municípios, sobre a 

proliferação da COVID-19. O artefato possui as atualizações em tempo real oriundas de redes 

sociais do Ministério da Saúde. Além das funcionalidades mencionadas, em parceria com 

diversos grupos de apoiadores da UFRRJ, a plataforma divulga e compartilha as notícias,  

recomendações e atividades extensionistas desenvolvidas durantes os tempos de 

quarentena. Palavras-chave: pandemia; covid-19; inovação; serviços web.  
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Introdução  

Durante o enfrentamento da COVID-19, um dos maiores desafios para conter o 

avanço da doença é o controle da propagação de informações falsas, a desinformação gerada 

pelas mesmas fazem com que cidadãos ignorem medidas de saúde indicadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS), ocasionando que 

muitos lidem com o vírus com muito menos seriedade do que a exigida pela situação; pior, 

desacreditando a ciência e as medidas propostas por especialistas (FIOCRUZ, 2020).  

Tendo em vista estas problemáticas, o grupo PET-SI (r1.ufrrj.br/petsi) modelou, 

desenvolveu e mantém a plataforma #RuralContraCorona (www.ruralcontracorona.ufrrj.br). 

Ela foi concebida como uma forma de divulgar e dar transparência às ações extensionistas 

desenvolvidas pela UFRRJ. Adicionalmente, contribui com a mitigação da disseminação de 

notícias falsas, concentrando em um só lugar informações e dados de fontes confiáveis. Por 

meio deste serviço, é possível acessar não somente notícias sobre ações universitárias 

desenvolvida no âmbito da UFRRJ, mas também consultar o histórico de atividades 

desenvolvidas pelo PET-SI ou por grupos de apoiadores durante o período de pandemia. 

 

Metodologias  

O referencial teórico adotado neste projeto é a da Fábrica de Software baseada em 

Métodos Ágeis (Cruz et al, 2013). Nela, os membros do PET-SI/UFRRJ atuam em pares em 

todas as etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de um software. Além disso, para o 

design de interfaces adotou-se a proposta de Nielsen (1993). O autor ressalta que a 

característica principal de um sistema de informação é a aceitabilidade, ou seja, o mesmo 

precisa ser utilizável, seguro e funcional. Este conceito é subdividido em duas partes, 

denominadas: aceitabilidade social e aceitabilidade prática. Ou seja, no contexto social as  

interfaces gráficas da plataforma precisam entregar um benefício à sociedade e possuir um 

alto nível de usabilidade em seu design. Além disso, na questão da praticidade, o objetivo é 

oferecer confiabilidade das informações, equilibrar os parâmetros de custo e manter 

compatibilidade com as infraestruturas pré-existentes.  

Seguindo a aceitabilidade social, foi estabelecido o uso de um design que exibisse as 

informações respeitando os critérios de avaliação para linguagens gráficas previamente 

discutidas por Nielsen (2010), que são a expressividade e efetividade. Desta forma, os 

membros do grupo implementaram as interfaces da plataforma através de menus e painéis 

dinâmicos, onde se estabeleceu a concepção de um painel geral com dados nacionais sobre 
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cada estado da federação, um painel com os tweets do MS e, outro painel com mapa focado 

em dados relativos ao estado do Rio de Janeiro (figura 1).  

   

Figura 1 - Interfaces da #RuralContraCorona em desktop (esquerda) e smartphones 

(direita). O mapa estadual é interativo, exibe a densidade de casos em cada município; os 

dados são importados, em tempo real, via Geojson (*.json) do projeto Geodata Brasil, 

sendo que o mesmo é alimentado por três base de dados diferentes (dataset da Brasil.IO e 

as API’s covid19api e covid19-brazil-api). Através desses recursos visa-se assegurar o 

reuso de dados públicos de qualidade e assegurar a transparência, incrementando a 

confiabilidade das informações através de uma navegabilidade facilitada que requer poucos 

cliques. Ainda se tratando da aceitabilidade, o sistema opera em múltiplos dispositivos; foi 

desenvolvido com  

base em padrões de HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), 

Javascript e Hypertext Preprocessor (PHP), sem o uso de frameworks tanto para as versões 

desktops e mobile, é um sistema multiusuário, distribuído em nuvem de computadores e 

hospedado na Amazon LightSail, garantindo custo reduzido e compatibilidade com diversas 

plataformas utilizadas por diversos tipos de usuários.  

 

Resultados e Discussão  

A construção da #RuralContraCorona é fruto de em um esforço coletivo do PET-

SI/UFRRJ realizado durante a segunda quinzena de março de 2020, tem a finalidade de 

persistir, de modo unificado, as divulgações das atividades e ofertar uma conteúdo dinâmico 

de informações acerca da pandemia, apresentando para o corpo social da universidades e 

população de Seropédica e do Brasil as ações extensionistas desenvolvidas na UFRRJ por 

seus grupos. Essa plataforma possui versões para desktop e smartphones (Figura 1).  

Na versão desktop página inicial se divide em quatro painéis, o primeiro contém 

menus e ícones (botões circulares) que levam o usuário às matérias que podem são 
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classificados por temas ou por grupos. Por exemplo, os ícones encaminham os usuários às 

ações desenvolvidas por grupos apoiadores (entre eles os grupos PET, a Fundação de Apoio 

FAPUR e o Núcleo de Inovação Tecnológica NIT da UFRRJ). O menu principal exibe todas 

as postagens classificadas por temas (cidadania, doação, saúde, economia, meio ambiente, 

etc.), o painel é finalizado por um botão com informações sobre a plataforma (proveniência 

dos dados, parceiros e desenvolvedores). O segundo painel apresenta dinamicamente os 

números consolidados da pandemia (casos ativos, recuperados e fatais) sobre o Brasil e 

estados, esse painel possui um botão “Ver gráficos” que exibe gráficos com o crescimento 

linear e logarítmico dos casos de COVID-19 no tempo. Os mesmos são de suma importância 

para que leigos visualizarem como a curvas de óbitos se comportam com o passar do tempo.  

O terceiro painel consiste a lista de tweets do MS. O último painel é o mapa 

interativo com a representação da densidade de casos do estado do Rio de Janeiro, onde 

cada clique sobre o município exibe dados locais sobre a pandemia. A plataforma é 

auditada  

ferramenta Google Analytics e armazena mais de 100 postagens. Junto ao google analytics 

podemos observar que nesse tempo de novas notícias sobre uma possível vacina, o acesso a 

plataforma subiu em 40%.  

 

Conclusão  

Atualmente as notícias (verdadeiras e fakes) acerca da pandemia são velozmente 

disseminadas em âmbito nacional, porém ações e atividades regionais e locais não possuem 

a mesma visibilidade e amplitude. #RuralContraCorona visa preencher essa lacuna no âmbito 

da UFRRJ e da Baixada Fluminense. Ela reúne, persiste e ecoa a partir de um só ponto a 

divulgação todas as ações e notícias produzidas por diversos segmentos e grupos de trabalho 

da UFRRJ, além de concentrar notícias oficiais nacionais acerca da pandemia. A plataforma 

oferece conteúdo original de maneira fácil para qualquer cidadão brasileiro. Além disso, ela 

atua como um registro do histórico de atividades desenvolvidas pelos grupos de apoiadores 

da UFRRJ que, se fossem divulgadas exclusivamente em redes sociais, acabariam por se 

perder nas timelines. Por fim, destaca-se que a plataforma está em vias de ser registrada junto 

ao INPI.  

 

 



241 
 

Referências  

FIOCRUZ, Estudo identifica principais fake news relacionadas à Covid-19. Fundação 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, p. 1-1, 21 maio 2020. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-identifica-principais-fake-news-relacionadas-covid-

19. Acesso em: 13 jul. 2020.  

Cruz, S. M. S. et al. Relato De Um Experimento Piloto De Uma Fábrica De Software 

Baseada Em Métodos Ágeis. XVIII ENAPET – Recife-PE, 6pp. 2013.  

NIELSEN, J. Usability Engineering. [S. L.]: Academic Press. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

 

Ciências Humanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

 
 

A EDUCAÇÃO E AS CULTURAS INDÍGENAS: PEQUENAS APROXIMAÇÕES.  

Brenda Novaes de Araujo, Caroline de Souza, Daniela Aparecida Peccin, Estefânia Coelho 

Chicarelli, Fernanda Pagotto Businaro, Gabriela Eduarda do Amaral, Gabrielle Alves 

Gradim, Jhennyfer Marques Gomes Mendes, Nicolle Alexia Carranza Chávez, Renata 

Cristina de Freitas Branco, Vitória Hellen Holanda Oliveira e Luci Regina Muzzeti. 

petpedagogiafclar@gmail.com Programa de Educação Tutorial (PET) Pedagogia 

MEC/SESu. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Faculdade de 

Ciências e Letras de Araraquara (UNESP/FCLAr).  

RESUMO: O presente estudo busca sistematizar conceitos necessários para a compreensão 

e aproximação com a cultura indígena, em principal, com a historicidade e o seu conceito de 

educação. A metodologia utilizada nesta pesquisa envolve a leitura de textos institucionais 

contemporâneos relacionados à Educação Indígena, Cultura Indígena e História do Brasil.  

 

INTRODUÇÃO 

Para estudar sobre os Indígenas, precisamos compreender a história da formação do Brasil e 

suas culturas, para compreendermos como se deve efetivar a escolarização indígena. 

Sabendo-se que o primeiro contato com a escolarização formal por parte dos indígenas se 

deu 

nas missões jesuíticas enviadas de Portugal a partir de 1549, antes das missões o  

conhecimento indígena era transmitido de forma oral por meio do cotidiano das tribos, dos 

rituais, das crenças, dentre outras práticas. O objetivo da escolarização formal ofertada pelos 

jesuítas era o de converter os nativos à fé cristã, tornar dóceis e mansos os indígenas 

socializando como se comportar em uma sociedade “civilizada”, com o objetivo de 

escravizar, submetê-los ao trabalho para os colonizadores. Assim, era ensinado aos indígenas 

a ler, escrever, contar e a própria doutrina cristã nos aldeamentos coordenados pelos jesuítas, 

com a função de negar valor às culturas indígenas e impor uma nova ordem social, o que por 

muitas vezes negou a existência das experiências e valores culturais dos povos ancestrais, 

assim, a discussão de uma educação indígena faz-se necessária para que entendamos como 

são os povos indígenas hoje, o que eles desejam e como podemos ajudá-los a se libertarem 

da influência hegemônica da cultura branca. 
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METODOLOGIA 

O Programa de Educação Tutorial vinculado ao curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências 

e Letras de Araraquara - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em seus 

estudos coletivos, decidiu estudar sobre temáticas que não são aprofundadas no curso de 

graduação, portanto, realizamos no segundo semestre de 2019, um estudo teórico sobre a 

temática da Cultura e Educação Indígena, o qual foi realizado em encontros semanais com 

pesquisadores da temática que ministraram aulas sobre a cultura e os jogos indígenas, 

auxiliando-nos a ter um primeiro contato com a temática. Assim, foram lidos textos sobre a 

cultura indígena, sobre a Educação Indígena, jogos e brincadeiras que são praticados pelas 

crianças das tribos indígenas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como as missões jesuíticas não estavam convertendo facilmente os indígenas à fé cristã, 

encontrando uma rígida resistência por parte dos aborígenes, consequentemente, o processo 

de submissão deles, tornou-se muito lento. Em 1757 os jesuítas não tiveram mais o apoio da 

Coroa Portuguesa, fato que tornou o processo de conversão da fé indígena à cristã ainda mais 

difícil. Desta forma foi criado um novo sistema de escravizar os indígenas para trabalharem 

em atividades domésticas, agrícolas e extrativistas, com a substituição dos aldeamentos para 

a implantação de um Diretório de Índio, sendo vilas representadas por um diretor nomeado 

pelo governador. 

 

Outra alegação geral era que os indígenas precisavam ser cristianizados, 

para salvar-lhes as almas. No entanto, as missões dos jesuítas espanhóis em 

Guaíra (Paraná) foram atacadas por paulistas (bandeirantes) à caça de 

escravos indígenas, mesmo sabendo que eles já eram cristãos. Há notícias 

de que os indígenas não se defenderam e que muitos correram para dentro 

da igreja para proteger, não a si mesmos, mas aos santos que lá estavam. 

Morreram abraçados às estátuas: os bandeirantes incendiaram a igreja. 

(CARVALHO, [21--?], p. 3) 

 

Em 1798 foi revogado o Diretório dos Índios e em 1845, com o Decreto 426 de 24 de 

julho foi definido o Regulamento das Missões reintroduzindo missionários no Brasil com o 

objetivo de catequizar e civilizar os indígenas retomando em sua prática o aldeamento “[...] 

que volta a ser entendido como ferramenta imprescindível para os processos de catequização, 

civilização e assimilação física e social dos índios ao restante da população.” (SECAD/MEC, 

2007, p. 12) O ensino ofertado era a instrução primária (ensinar a ler, escrever e contar) e a 

formação voltada aos ofícios, com a criação de oficinas de artes mecânicas e o estímulo à 
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agricultura nos aldeamentos indígenas, bem como o treinamento militar e o alistamento em 

companhias especiais, como as de navegação. 

Com o Período Imperial (1808-1889) houve debates e reflexões sobre a educação 

escolar oferecida aos negros, indígenas e mulheres, sendo entendida que a instrução popular 

era considerada a base do progresso moral, intelectual e social do país. Com o regime 

republicano cria-se o Serviço de Proteção do Índio (SPI), em 1910, modificando a educação 

ofertada aos indígenas, objetivando integração dos povos indígenas à sociedade nacional por 

meio do trabalho, ensinando conhecimento sobre higiene, saneamento, estudos sociais, 

aritmética, ensinamentos práticos de técnicas agrícolas, marcenaria, mecânica e costura. A 

finalidade do ensino era a de gerar bens de interesses comerciais para o mercado regional e 

a qualificação de mão de obra. O conflito existe nesses pontos: os indígenas não querem 

produzir mercadorias de consumo escassas, eles têm como premissa a abundância da natureza 

e sua expansão, a ligação com a terra e suas propriedades conservando, preservando-a, não 

extraindo materiais para produzir objetos comerciais. 

Acima comentamos sobre o panorama histórico sobre os Indígenas, porém não é o 

nosso limite, ao recorrer a outras áreas de estudo como a Antropologia, o que podemos definir 

como a Cultura Indígena? Não devemos definir uma única cultura, afinal, possuímos tantas 

identidades autênticas que se pode afirmar a existência de diferentes culturas com suas 

respectivas fronteiras, elementos e características, e contexto. Faz-se necessário que 

entendamos a cultura como elemento vivo, cheio de mudanças e alterações presentes ou não  

na história, os povos indígenas viviam sendo povos nômades em uma comunidade coletora, 

e atualmente, com a sociedade tecnológica, os indígenas brasileiros estão ocupando espaços 

cada vez maiores e mais dinâmicos. 

Versando sobre as culturas indígenas, considerando-as como manifestações e 

experiências humanas que contém significados particulares de acordo com o contexto 

histórico, podemos traçar uma relação com o conceito de Educação, o qual é o processo de 

transmissão dos saberes que circundam a memória pessoal dos seres humanos mais velhos e 

experientes. Portanto, conceituaremos a Educação Indígena como as práticas pedagógicas e 

curriculares que devem compreender a diversidade e reconhecer a multietnicidade e a 

pluralidade das tribos indígenas, suas culturas e línguas, respeitando sua história, crença, a 

elaboração do conhecimento artístico, musicais, entre outras. A escola indígena é 

caracterizada por ser comunitária articulada com os anseios da comunidade e projeto de 

sustentabilidade. Os profissionais que atuarem na escola devem ser aliados da comunidade e 

de acordo com o SECAD, devem trabalhar: 
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[...] partindo do diálogo e participação comunitária, definindo desde o 

modelo de gestão e calendário escolar – o qual deve estar em conformidade 

às atividades rituais e produtivas do grupo - até os temas e conteúdos do 

processo de ensino-aprendizagem. ” (SECAD/MEC, 2007, p. 21) 

 

Segundo o caderno SECAD, são características da escola indígena: a 

interculturalidade, o bilinguismo ou multilinguismo, a especificidade, a diferenciação e a 

participação comunitária. O ensino deve ser bilíngue ou multilíngue porque cada tribo tem 

sua língua materna e porque os diferentes conhecimentos por meio de diversos modos de 

ensino são introduzidos por meio de sua língua e, em seguida lhes são ensinados o português 

como segunda língua. O ensino deve valorizar a língua materna, por esse motivo os 

professores das escolas indígenas tem que fazer parte da comunidade que está atuando, visto 

que já conhece a língua materna, a cultura, os rituais da tribo. 

 

Levar em conta os direitos lingüísticos das crianças nas escolas indígenas 

significa, então, conhecer a realidade sociolingüística da comunidade e 

discutir essa realidade na escola, fortalecendo e valorizando a língua 

indígena em seu uso como língua de instrução, de comunicação, dos 

materiais didáticos e como objeto de análise e estudo. Para isso, os 

professores indígenas devem participar de cursos de formação continuada 

que possam possibilitar a construção de conhecimento e reflexão sobre a 

realidade da sua língua, do bilingüismo ou multilingüismo praticado na 

comunidade, e formular estratégias no âmbito da escola para fortalecer e 

ampliar o uso da própria língua. (SECAD/MEC, p. 21, 2007) 

 

Desse modo, os ensinos ministrados nas aldeias indígenas não são iguais, cada tribo 

tem sua especificidade que permanece na educação, portanto o ensino deve ser ministrado 

com respeito à diversidade, a pluralidade e a cultura dos povos indígenas. Porém, as 

orientações presentes nos documentos normativos e auxiliadores de uma prática pedagógica 

que considere e integre os povos indígenas, estão longe de fundamentar-se nas raízes e 

tradições que foram deixadas por jovens que deixaram suas aldeias e se afastaram para buscar 

conhecimento formal nos centros urbanos, o que provocou um reforço nas migrações e 

também possibilitou a capacidade de uma maior chance de luta, defesa e resistência, mesmo 

que seja pela incorporação e aprendizagem da linguagem e conhecimentos dos pertencentes 

à cultura dominante, ou seja, os brancos. 

 

Com isso, fica claro que a escola, tal como se apresenta, é portadora dos 

valores da sociedade dominante, o que coloca em questionamento se é ou 

não a melhor instituição na educação dos povos indígenas. No entanto, a 

história do contato da população indígena com a escola é longa, o que leva 

à ressignificação da mesma e, consequentemente, ao desejo e requisição de 
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sua presença e ação por parte das sociedades indígenas no Brasil. Nesse 

sentido, é importante frisar que a escola considerada ideal, a escola sonhada 

para os povos indígenas, não é a do/a branco/a, ocidental, mas a que 

chamam de Escola Diferenciada. Uma escola que deveria ser diferente não 

apenas nos aspectos estruturais mais óbvios, como o currículo e o tempo, 

mas ter como sua principal característica a luta pela autonomia. 

(CIARAMELLO, 2014, p. 119) 

 

 

CONCLUSÃO 

Em suma, ao considerar o processo histórico, a noção de cultura e sua relação com a 

educação, pretendeu-se demonstrar a importância da construção de uma educação brasileira 

pautada no ensino pluriétnico e também as deficiências deste sistema, já que está pautado em 

uma concepção de cultura hegemônica. Sabemos que a Educação Escolar Indígena surge com 

o contato dos nativos com os padres jesuítas, no período de colonização, sendo caracterizada 

pela incorporação da fé católica e pela imposição do povoamento territorial e linguístico do 

país, implicando em padrões e modelos culturais e ideológicos da nação europeia na vida dos 

indígenas brasileiros. Na contemporaneidade, a Educação Escolar Indígena está em 

construção, ressignificando conceitos para que os indígenas consigam fortalecer sua 

identidade étnica, portanto, podemos considerar a escola dos povos nativos como um local 

que contribua significativamente para a autonomia. 

 

O histórico da escolarização indígena mostra-nos o quanto esses povos 

estiveram, e em muitos casos ainda hoje estão, subordinados e dependentes 

de não-indígenas sejam eles/as católicos/as, evangélicos/as, agentes 

governamentais, assessores/as, entre outros. Ainda assim, a mesma história 

mostra-nos também que o processo de escolarização não foi apenas 

marcado pela política integracionista do Estado e/ou a catequização por 

parte dos/as missionários/as católicos/as e protestantes; outro importante 

marco desta história foi, e ainda é, a luta e resistência por parte dos próprios 

povos indígenas na busca pela autonomia. (CIARAMELLO, 2014, p. 122) 
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A pesquisa “A Formação Social Brasileira e a Universidade Pública”, em desenvolvimento,  
tem como objetivo a análise e compreensão da nossa formação social, tendo em vista as  
questões historicamente construídas e que se desdobram entre os muros da universidade, 
como  o patrimonialismo, o patriarcalismo e o racismo. Para tanto, parte da leitura dos 
clássicos sobre  a formação social brasileira - Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, 
Raymundo Faoro,  João Fragoso - como obras que ao refletir sobre a nossa sociedade 
também, dada a sua  repercussão, apresentam-se como formadoras da mesma, para, em 
seguida, buscar a sua crítica,  primeiro com Jesse de Souza e, em seguida, de forma mais 
radical, com Abdias do Nascimento,  Antônio Bispo e Silvio Almeida. As obras destes 
autores foram lidas e amplamente discutidas  em nossas reuniões semanais, cortejadas com 
as experiências pessoais dos membros do grupo  e com a suas percepções sobre a comunidade 
acadêmica e local. Como resultados, conseguimos  respaldar a nossa atuação em diferentes 
projetos a partir de uma compreensão mais complexa  sobre a nossa formação social. Neste 
aspecto, os clássicos trazem importantes reflexões sobre  a nossa sociedade, mas são 
marcados por uma visão eurocêntrica e em muitos casos racista,  como é o caso de Gilberto 
Freyre e a sua compreensão sobre as relações raciais no Brasil e a  leitura pautada pelo 
conceito de “democracia racial” que dela se desdobra. Destarte, autores  como Abdias do 
Nascimento e Antônio Bispo trazem uma compreensão que foge a este  determinante e nos 
leva a compreensão dos meandros e das margens de nossa formação social  e seus 
desdobramentos, inclusive nos que se refere às universidades e ao Ensino Superior em  geral.   

Palavras-chave: Brasil, Formação Social, Transformação Social, Universidade.  

 

 

 

INTRODUÇÃO:   

Para a compreensão da formação social brasileira deve-se questionar como foi o 
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processo desde a colonização, o que levou a configuração da sociedade e dos grupos que a 

constituem. Para compreender o presente é necessário conhecer o passado - o território, os 

indígenas, os negros, os europeus e as relações estabelecidas entre eles. Desse modo, foram 

utilizados no primeiro momento autores clássicos e suas principais obras, como Raymundo 

Faoro em "Os donos do poder"; Sérgio Buarque de Holanda em "Raízes do Brasil"; Gilberto 

Freyre em "Casa Grande & Senzala"; João Fragoso em "Homens de grossa aventura" e Jessé 

Souza em "A tolice da inteligência brasileira". Em seguida, a crítica a estas concepções se 

deu por meio das obras de Abdias do Nascimento, Antônio Bispo e Silvio Almeida, o que 

tornou possível o aprofundamento da reflexão sobre a sociedade brasileira, suas margens e 

nuances.   

METODOLOGIA:   

 

Para compreender o processo da formação social do Brasil, primeiramente realizamos 

leituras de algumas das principais obras do pensamento social brasileiro: “Os Donos do 

Poder”  (FAORO, 2001), “Raízes do Brasil” (HOLANDA, 1995), “Casa Grande e Senzala” 

(FREYRE,  1986) e “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil 

do Rio de  Janeiro” (FRAGOSO, 1992). Em seguida iniciamos uma desconstrução do 

pensamento clássico, que é marcado pela visão da herança ibérica e do patrimonialismo, 

trazendo para o debate o livro “A Tolice da Inteligência Brasileira” (SOUZA, 2015). Souza 

(2015) argumenta que a ideia de herança ibérica, levantada por alguns dos autores já citados, 

não aproxima, necessariamente, a sociedade brasileira dos seus colonizadores portugueses, 

uma vez que, a instituição mais importante do Brasil colonial, a escravidão, não ocorreu em 

Portugal. Desta forma, escravidão deixou marcas profundas e distintas na sociedade 

brasileira, tais como o racismo e a desigualdade social, que permeiam na atualidade, como 

expressões desta formação social.   

Buscamos, em seguida, incorporar discussões que visam, descolando-se da leitura 

marcada pela violência epistemologia eurocêntrica, interpretar as consequências de tais 

memórias na sociedade, tendo em vista as marcas provocadas pelos portugueses através do 

discurso de superioridade sobre os indígenas e os africanos pregado desde o início do Brasil 

colonial, enraizando dessa forma o preconceito no país. Assim, obras como Colonização, 

Quilombos (BISPO, 2015), O Quilombismo (NASCIMENTO, 2020) e Racismo Estrutural  

(ALMEIDA, 2018) se mostraram de extrema importância para um debate que retrate a 

realidade social brasileira.   

 Tendo isso em vista, foi seguido o seguinte caminho: o primeiro ponto de reflexão realizado 
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pelo grupo evidenciou uma importante concepção abordada por Faoro (2001), o 

patrimonialismo dentro da realidade histórica brasileira. O conceito, originalmente de Weber, 

traz protagonismo ao debate da utilização privada dos recursos públicos, tendo sua 

administração orientada pela tradição, em que utiliza o estado em benefício do próprio ou um 

grupo específico, burlando as regras pré-estabelecidas.   

Com o intuito de dar sequência a reflexão abordamos Holanda (1995), o qual 

compreende a inseparabilidade dos domínios privado e público, trazendo para o debate a 

concepção do “Homem Cordial”. Para o autor, um brasileiro, criado por uma família 

patriarcal, com a presença de laços de sentimentalismos em suas relações, não julga 

necessário separar o  público do privado, ou seja, os representantes políticos não conseguem 

distinguir onde começa  e onde terminam seus interesses particulares quando ocupam cargos 

de representação pública,  influenciando até hoje na construção da atual estrutura política do 

país.   

A continuidade da reflexão se deu através de um marco da sociologia nacional, 

Gilberto  Freyre (1986), por meio da obra intitulada “Casa Grande e Senzala”. Freyre inovou 

ao construir um vínculo afetuoso do brasileiro com a concepção de Brasil, de forma que a 

nação e os seus indivíduos podiam se auto legitimar e se reconhecer. Essa inovação foi 

decorrente de sua tese em que exaltava a beleza do mestiço, permitindo reconhecer a 

miscigenação como uma virtude cultural, diferente do que era amplamente aceito na época, 

a pureza racial. Mesmo não diretamente sobre o conceito de “democracia racial” o autor se 

tornou a principal fonte desta construção teórica. Sua obra é tida como um dos exemplos que 

expressam a ideologia brasileira de negação do racismo, mesmo não utilizando o termo. O 

autor também possui grande influência na interpretação da singularidade cultural brasileira, 

que, segundo ele, é uma continuação de Portugal e da nossa “herança ibérica”. Para 

encerrarmos as reflexões dos clássicos, abordamos Fragoso (1992), trazendo a discussão de 

como seria a economia existente no período colonial, os quais tornam possível uma melhor 

compreensão da herança ibérica e suas limitações.   

Com o propósito de fazer uma desconstrução dos pensamentos dos clássicos, 

sobretudo no que diz respeito ao racismo, e ao patrimonialismo, estudamos Souza (2015). O 

autor traz em sua discussão as sociedades modernas e suas principais instituições - o estado 

burocrático e o mercado capitalista - realizando uma crítica às interpretações sobre a 

sociedade brasileira baseadas no patrimonialismo, as quais, de certa forma, colocam a 

corrupção como principal característica da sociedade brasileira e têm como consequência a 

crítica ao estado. Com esse posicionamento o autor discorda dos autores clássicos estudados 

anteriormente e defende que as leituras pautadas pela concepção de patrimonialismo, além 
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de serem cientificamente  descontextualizadas e pouco precisas do ponto de vista científica, 

são utilizadas por correntes  liberais/reacionárias que buscam a desconstrução do Estado em 

favor de um projeto pró mercado.   

Outras leituras como Bispo (2015) e Do Nascimento (2020), se apresentam como 

autores contestadores da democracia racial, do roubo da identidade cultural, da 

marginalização de povos negros e, sobretudo, do eurocentrismo e etnocentrismo que 

caracterizam as interpretações já citadas; realizam uma desconstrução do pensamento 

hegemônico brasileiro fundamentado na cultura europeia.   

A última reflexão realizada foi fundamentada na obra de Almeida (2018), a qual 

esboça o racismo como um problema estrutural, logo o racismo é construído dentro da 

sociedade através da economia, da política, da reprodução de atitudes preconceituosas. Faz 

uma reflexão a respeito do imaginário social sobre o negro. Ressalta que o racismo está ligado 

diretamente a funcionalidade social e econômica, enquanto estas permaneceram haverá 

racismo, tendo em vista que os meios de produção capitalistas geram desigualdades e 

discriminação.   

RESULTADOS E CONCLUSÕES:   

Nas sociedades contemporâneas, a educação institucionalizada tem como finalidade 

difundir uma estrutura de valores que validam o sistema de classes para que seja possível sua 

reprodução. Tal reprodução só se torna possível a partir dessa legitimação dos interesses 

dominantes em razão do consenso gerado em torno da concepção de mundo, onde não há 

alternativas à sociedade mercantil. Assim, a educação se subordina a dinâmica do trabalho 

alienante para que os não pertencentes às classes dominantes continuem a ser dominados.   

Além disso, a educação é colocada como um elemento fundamental do processo de 

acumulação do capital uma vez que também tem o propósito de conceder conhecimento para 

a força de trabalho para que essa mesma seja oferecida como mão de obra ao processo 

produtivo do atual modo de produção. Portanto, é inegável a relação entre os processos 

educacionais e os processos sociais.   

Assim sendo, os estudos realizados na pesquisa “Formação Social Brasileira e a 

Universidade Pública” permite a construção de uma compreensão ampliada dos processos 

sociais para que haja então uma possível desconstrução do entendimento da ordem 

hegemônica como algo natural - inclusive no que diz respeito a maneira como esta se 

reproduz entre os muros da universidade. E esse processo tem como fundamento, e também 

como fim, a percepção da educação como elemento transformador atravessado 
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porpossibilidades emancipatórias. Logo esta relação deve ser colocada em discussão junto 

com a sociedade onde estamos inseridos sendo a UFOP e a cidade de Mariana e Ouro Preto. 

O pontapé inicial é mapear historicamente os grupos com menos acesso à educação de 

qualidade e acesso à cultura.   

CONCLUSÃO:   

 A universidade é um local onde as questões sociais e a herança histórica se reproduzem e se 

tornem visíveis. Questões como o patrimonialismo, o patriarcalismo, o racismo, entre outras, 

se mostram presentes. A universidade é também um local de reflexão sobre a nossa formação 

social. Desta forma, a pesquisa “Formação Social Brasileira e a Universidade Pública” torna 

possível compreender melhor estas questões e a construção de futuras ações de extensão que, 

partindo da universidade, possam transformá-la e democratizá-la.   
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RESUMO: Em virtude da efeméride dos 40 anos da Lei da Anistia numa conjuntura de 

crescimento do negacionismo referente ao período traumático e conflituoso da Ditadura 

iniciada com o Golpe de 1964, o grupo PET-História da Unifesp se propôs a construir 

ferramentas que possibilitem e engrandeçam a qualidade dos debates sobre o tema. A Lei da 

Anistia, conforme sancionada, contribuiu para o silenciamento em torno das torturas e dos 

demais crimes cometidos pelo Estado. Silenciamento significativo para a construção do 

imaginário social sobre o período, sobretudo pelas narrativas elaboradas nos jornais da época, 

que são as fontes desse trabalho. Fragmentos das intensas disputas envolvidas no processo 

de tramitação e sanção da lei podem ser percebidos nas páginas dos periódicos. Sendo assim, 

este estudo tem como objetivo geral produzir um guia com fontes hemerográficas que 

permitam a compreensão das disputas, narrativas e interesses que moldaram os processos de 

construção, promulgação e aplicação da Lei da Anistia. Entre os objetivos específicos, estão: 

a elaborar de uma exposição física dentro da universidade e, assim que finalizada, 

disponibilizar sua versão virtual; investigar as concepções político-ideológicas dos canais de 

imprensa selecionados; instrumentalizar educadores e educandos; e ensejar discussões em 

sala de aula que possibilitem a análise crítica e, consequentemente, o enfrentamento dessas 

memórias. Para tanto, a metodologia baseia-se na leitura e seleção de reportagens de 

diferentes jornais, publicados entre agosto e setembro de 1979, com posterior análise e debate 

entre os tutores e membros do grupo a partir da bibliografia pré-estabelecida. Os resultados 

parciais, após a identificação e fichamento de aproximadamente 1300 matérias, indicam que, 

a partir delas, é possível traçar um perfil político-ideológico particular para cada jornal. 

 

 

Palavras-chave: Redemocratização brasileira. História e imprensa. Promulgação da lei da 

Anistia. Memória. 

 

 

CORPO DO TEXTO: 
“Não como qualquer forma de revanche ou de vindita; não se pretende torturar o 

torturador, assassinar o assassino, sequestrar o sequestrador, desaparecer quem fez 

desaparecer. Mas a apuração desses crimes permitirá ue a sociedade, conhecendo 

em sua profundidade tais horrores, não consinta que jamais isso volte a ocorrer em 

nosso país”4 

Emenda 84. Congresso Nacional, p.1343  

 

                                                
4CONGRESSO NACIONAL, Comissão Mista sobre Anistia. Anistia. Brasília: [Centro Gráfico do Senado 

Federal], 1982. Vol. 1, p. 134. Apud: FICO, Carlos. A negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado 

“perdão aos torturadores”. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília: Ministério da Justiça, n.4, 

jul./dez. 2010, p. 318-333. 
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Em agosto de 2019, a promulgação da Lei da Anistia completou 40 anos. O grupo 

PET História-Unifesp decidiu estudá-la por se tratar de um episódio marcante para 

compreensão da história política do país, cujos reflexos notam-se ainda nos dias de hoje. 

Cada vez mais frequentes, declarações, inclusive de figuras públicas, questionando a 

violência militar e exaltando torturadores, evidenciando as disputas existentes no campo da 

memória.  

 A lei se insere no contexto de abertura e redemocratização que pôs fim ao regime 

iniciado em 1964, responsável por 21 anos de violência física e psicológica, repressões e 

perseguições intensificadas a partir do Ato Institucional nº 5, promulgado em 1968 que 

intensificou a ação militar contra os principais opositores da ditadura, estudantes e operários.  

Para Jean Rodrigues Sales5, a medida é essencial para compreendermos o modo como 

a sociedade lida com seu passado ditatorial recente. Em decorrência da promulgação do AI-

5, setores organizados à esquerda optaram pela luta armada, no entanto, tratavam-se de 

guerrilhas pouco numerosas e que, na maioria das vezes, foram rápida e duramente 

combatidas. A partir daí, houve uma série de ataques e atentados realizados pelos militares 

com o objetivo de culpabilizar os militantes de esquerda e despertar o terror na sociedade.6  

Porém, passado o período de crescimento econômico - gerado pelo chamado “milagre 

econômico” -, o apoio da sociedade civil aos militares entrou em declínio e, somado às 

denúncias de torturas feitas internacionalmente, os movimentos de oposição ao regime 

ganharam força.7 Esses fatores em conjunto indicam a necessidade de se refletir sobre a 

redemocratização do país. 

O processo de abertura política que se pretendia lento, gradual e seguro foi iniciado 

pelo governo de Ernesto Geisel em 1974. Nesse contexto, tiveram início também as 

campanhas pela anistia, etapa essencial para o processo de redemocratização. Os 

comandantes e demais integrantes da chamada linha dura do Exército temiam que, findada a 

ditadura, os envolvidos na implantação e manutenção do regime fossem investigados e 

punidos pelos crimes de tortura e irregularidades cometidas – o que os militares passaram a 

                                                
5 SALES, Jean Rodrigues. "Ditadura militar, anistia e construção da memória social". In: SILVA, Haike R. 

Kleber (Org.). A luta pela anistia. São Paulo: Editora UNESP/ Arquivo Público do Estado de São 

Paulo/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 21-27. 
6 Um exemplo destes atentados pode ser encontrado no caso Pára-Sar, em que o brigadeiro João Paulo Moreira 

Burnier planejou explodir um gasômetro e dinamitar uma represa no Rio de Janeiro. Estima-se que somente a 

explosão do gasômetro mataria em torno de cem mil pessoas. O capitão reformado Sérgio Macaco foi o 

responsável por denunciar o plano de Burnier, que pretendia apontar os comunistas como culpados pela 

explosão. Cf: “Capitão do Para-Sar diz que não aceita anistia” in O Globo, Rio de Janeiro, 26 ago.1979, p. 07. 
7 REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
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chamar de "revanchismo".8 Cientes de sua influência sobre o partido do governo, a Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA) – sendo este maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto 

no Senado Federal –, os militares exerceram forte pressão política para liderar a concessão 

do benefício da anistia de forma recíproca, ou seja, contemplando presos políticos e militares. 

O excerto que abre o texto referente à emenda dos deputados Marcelo Cerqueira e 

Modesto da Silveira, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), mencionado por Carlos 

Fico para explicar os meandros do processo de negociação do projeto de anistia, escancara o 

disparate da ideia de revanchismo reivindicada pelo Exército. Não se pretendia cometer os 

mesmos atos que foram feitos durante a ditadura, como forma de vingar o sangue pelo 

sangue, o que configuraria uma revanche. Mas apurar e punir os crimes cometidos pelo 

regime, de modo a sedimentar as bases de reconstrução de um sistema republicano e 

democrático. A anistia, nesse sentido, foi um campo de batalhas complexo, que exigiu intensa 

negociação e mobilização de setores da sociedade civil. 

O fato é que a Lei de Anistia não conseguiu “aplacar as divergências em torno da 

forma como deveria ser o acerto de contas da sociedade com seu passado ditatorial”9 e, nos 

moldes em que foi aprovada, configurou um “pacto com a sociedade” que fundamentou 

silêncios significativos na memória social brasileira, como o silêncio sobre o apoio de parte 

da classe média e de grandes corporações à ditadura e, especialmente, sobre as torturas 

cometidas pelo Estado.10 

O processo de configuração e consolidação da anistia no Brasil contribuiu, entre 

outras coisas, para a viabilização de uma interpretação que isentou os militares de suas ações 

durante a ditadura instaurada em 1964, fundamentado na noção de equivalência entre a 

violência do regime e as reações de enfrentamento encabeçadas pelos militantes de 

esquerda.11 O que evidencia a necessidade de promover não só uma reflexão crítica, como 

também uma compreensão aprofundada desse processo, para que seja possível enfrentarmos 

esse imaginário social fraudulento e combater os negacionismos que marcam a história 

recente do Brasil. 

                                                
8 FICO, Carlos. A negociação parlamentar da anistia de 1979 e o chamado “perdão aos torturadores”. Revista 

Anistia Política e Justiça de Transição, n.4, jul./dez. Brasília: Ministério da Justiça, 2010, p. 319. 
9 SALES, Jean Rodrigues. "Ditadura militar, anistia e construção da memória social". In: SILVA, Haike R. 

Kleber (Org.). A luta pela anistia. São Paulo: Editora UNESP/ Arquivo Público do Estado de São 

Paulo/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 26. 
10 REIS, Daniel Aarão. Ditadura, anistia e reconciliação. Estudos Históricos [online], v. 23, n. 45. Rio de 

Janeiro, 2010, p. 171-186. 
11 SALES, Jean Rodrigues. "Ditadura militar, anistia e construção da memória social". In: SILVA, Haike R. 

Kleber (Org.). A luta pela anistia. São Paulo: Editora UNESP/ Arquivo Público do Estado de São 

Paulo/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009, p. 21-27. 
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Esquecimento e negacionismo: embates sobre a anistia 

A Lei de Anistia foi a forma através da qual, em 1979, o governo de João Figueiredo, 

sob pressão de diferentes segmentos da sociedade, optou para efetivar uma pretensa 

reconciliação nacional, em direção à redemocratização brasileira. Como consequência, 

estimulou um inegável esquecimento acerca do que ocorreu durante o regime militar (1964-

1985), tanto por parte dos militares, que conduziram a repressão em nome do regime, quanto 

por aqueles grupos civis que combateram violentamente a ditadura, baseados em motivações 

política. 

Enquanto em outros países da América Latina, como Chile e Argentina, puniram-se 

os responsáveis por crimes cometidos em nome de ditaduras militares, o Brasil os perdoou 

sob o argumento da reconciliação nacional, que hoje compreendemos como um artifício 

empregado pelo regime naquele momento. O projeto aprovado pelo Congresso Nacional em 

1979 ilustra a premissa de Tzvetan Todorov,12 de que uma das características de regimes 

autoritários é a supressão da memória, selecionando-se o que deve ou não ser repassado à 

população, efetivando um atentado contra a memória social. Isso não quer dizer, entretanto, 

que a população brasileira se colocou passivamente diante da construção do projeto de 

anistia, embora a participação popular não trouxesse grandes mudanças ao projeto do 

governo, que afirmava ter atingido o limite em relação ao alcance da abrangência da lei. 

Este debate ainda se faz presente quando observamos, por exemplo, que no Brasil 

parte da população considera um regime militar preferível a um sistema democrático. Isso é 

resultado, entre outros fatores, do esquecimento viabilizado pela Lei de Anistia, que ao 

perdoar os crimes cometidos, fez com que eles fossem – em certa medida – “apagados” da 

memória. Por isso, faz-se necessário o dever de memória, ideia discutida por Luciana 

Heymann13, que ressalta a necessidade de se lembrar do passado traumático justamente para 

que o Estado e a sociedade tomem medidas cabíveis para a punição dos responsáveis. 

Somente assim consolidar-se-á a democracia. O guia de fontes hemerográficas do Grupo 

PET-História/Unifesp insere-se, portanto, no indispensável movimento de abordar esta 

memória e seus conflitos e estimular a análise crítica, rememorando o período e procurando 

combater o atentado contra a memória social daqueles tempos. 

 

                                                
12 TODOROV, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000. 
13 HEYMANN, Luciana. O"devoir de mémoire" na França contemporânea: entre a memória, história, 

legislação e direitos. Rio de Janeiro: CPDOC, 2006, 27f. 
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A imprensa como um agente construtor da memória social 

Para compreender o papel desempenhado pelos jornais na constituição dessa memória 

sobre o processo da anistia no Brasil, é importante destacar, a princípio, o que o trabalho do 

grupo com as fontes hemerográficas pode nos apresentar. Para isso, valemo-nos dos 

apontamentos feitos por Maria Helena Capelato14, que destaca a importância do uso do jornal 

enquanto fonte, em aspectos gerais, para entender como os indivíduos viveram em suas 

respectivas épocas, como constituíram sua cultura e seus ideais. Porém, mais do que isso, 

não se deve ignorar o papel político desempenhado pela imprensa no momento da elaboração 

do projeto da anistia. Sendo assim, faz-se necessário destacar a relação entre as pretensões 

desses jornais para com o público, ao articularem um processo de interpretação e 

contribuírem diretamente para a formação da opinião pública. Desse modo, se compreende 

os jornais enquanto agentes históricos e políticos importantes. 

Para um melhor entendimento desse papel, destaca-se o trabalho realizado por Allana 

Meirelles Vieira e Teresa Cristina da Costa Neves, intitulado Memória autoritária: a ditadura 

brasileira em editoriais e artigos sobre os 50 anos do golpe. O estudo analisa a atuação de 

três grandes jornais que foram importantes colaboradores e beneficiários do golpe civil-

militar. São eles: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e O Globo. As autoras abordam a 

relação entre a construção de uma memória manipulada e seus impactos na história política 

do Brasil. A pesquisa revelou que esses jornais, por meio de um uso abusivo da memória, 

legitimando o poder do governo de João Figueiredo e distorcendo a realidade, foram capazes 

de construir, somado a outros fatores, uma visão moderada e conciliadora do que foi a disputa 

pela Lei da Anistia - relegando a memória a posicionamentos conservadores e equivocados 

até os dias atuais.15 

Movido por essas inquietações, o grupo PET-História da Universidade Federal de São 

Paulo se dispôs a analisar um conjunto de seis periódicos em circulação entre a última 

quinzena de agosto e a primeira de setembro de 1979, direcionando o levantamento para o 

que esses jornais discutiam e pensavam sobre o processo de proposição e tramitação da Lei 

da Anistia naquele período. O resultado desse levantamento será disponibilizado através de 

um guia de fontes hemerográficas elaborado pelo grupo, a ser publicado. Isso permitirá 

                                                
14  CAPELATO, Maria Helena. "A imprensa como fonte e objeto de estudo para o historiador". In: VILLAÇA, 

Mariana; PRADO, Maria Ligia Coelho (Org.). História das Américas: fontes e abordagens historiográficas. São 

Paulo: Humanitas: CAPES, 2015, p. 128. 
15 VIEIRA, Allana Meirelles; NEVES, Teresa Cristina da Costa. Memória autoritária: a ditadura brasileira em 

editoriais e artigos sobre os 50 anos do golpe. Ipotesi – Revista de Estudos Literários [online], v. 19, n. 2. Juiz 

de Fora, 2015, p. 46. 
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relacionar e comparar as posturas desses jornais e como seus posicionamentos reverberaram 

no entendimento sobre o decurso da abertura política no Brasil. 

Uma ferramenta para a sala de aula 

Considerando a importância das discussões referentes à Anistia – sobretudo 

atualmente, frente a instrumentalização do esquecimento como ferramenta política16 – a 

produção do guia mostra-se relevante. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade do tema, 

fomentando pesquisas e discussões dentro e fora das salas de aula do ensino básico. Em meio 

aos seis jornais pesquisados, Correio Braziliense, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O 

Estado de S. Paulo, O Globo e Tribuna da Imprensa, foram selecionadas todas as notícias 

que abordam a anistia ou que façam menção ao tema. Após análise cuidadosa desse material 

e com o levantamento de dados, criamos uma ficha técnica especificando detalhes de cada 

uma dessas notícias, informando desde sua localização dentro do jornal até o seu resumo 

descritivo. 

Matéria-prima do historiador, as fontes são fundamentais para o estudo do passado, 

que por elas é mediado. Muitos são os documentos sobre o período abordado, mas 

destacamos aqui os jornais – e a imprensa de modo geral – como fonte promissora e de grande 

potencial para se compreender a Anistia e o processo de redemocratização no Brasil, tendo 

em vista sua aplicabilidade ao universo do ensino. Deste modo, o propósito do guia é auxiliar 

não só pesquisas acadêmicas e a produção historiográfica, mas também o trabalho de 

professores atentos à função social da disciplina e sua importância na construção do 

pensamento crítico. Consideramos fundamental e necessário o uso de fontes em sala de aula 

para a compreensão do passado, mas também para a valorização do ofício do historiador. 

Vale pontuar, no entanto, as especificidades do uso de documentos na escola que, 

transformados em material didático, deve levar em conta a articulação entre os métodos do 

historiador e os pedagógicos. 

Ao longo do processo de seleção de matérias para a elaboração do guia, foram 

observadas diferenças e divergências nos modos de abordagem de cada jornal em torno de 

um mesmo tema. As notícias, repletas de intencionalidades e contradições, estabelecem uma 

série de diálogos que podem ser esclarecedores para ensino da História. Tendo como recorte 

os seis jornais citados, sendo eles alguns dos mais importantes e conhecidos do período, de 

grande circulação e visibilidade nacional, nota-se que apresentam visíveis diferenças de 

                                                
16 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. "A crise da ditadura militar e o processo de abertura política no Brasil, 

1974-1985". In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O tempo da ditadura: 

regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 245. 
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interesses e opiniões, fornecendo elementos para se analisar tanto o poder da imprensa – 

palco de disputas, visões e discursos sobre esse processo –, como a abertura política em si e 

seus desdobramentos, dentre os quais situa-se a Lei da Anistia. 

O processo de tramitação e sanção da Lei da Anistia congregava em seu núcleo 

diversos atores políticos e propostas. Essas divergências se refletem nos debates no 

Congresso, que tivemos a possibilidade de examinar mais detalhadamente através das fontes 

hemerográficas selecionadas para o guia. É possível destacar dois projetos centrais em 

disputa para votação no parlamento. Um oficial, de anistia restrita defendida pelo partido do 

governo, a Arena; outro elaborado pelo MDB, das forças de oposição, em que a anistia não 

seria concedida aos torturadores, mas seria estendida aos presos políticos acusados de 

“crimes de sangue” – o que configura a diferença central entre os projetos. 

O trabalho realizado pelo grupo aborda jornais com posicionamentos que vão desde 

a corroboração com o discurso governista dominante sobre o projeto da Anistia, até aqueles 

que reivindicam alteração do projeto de lei. 

Realizando uma análise comparativa entre eles, por exemplo, é possível estabelecer 

uma série de caminhos para compreender as disputas presentes nas narrativas, permitindo 

problematizar o tema no ensino de história a partir do uso das fontes em sala de aula. As 

subjetividades, conflitos e os silenciamentos nos mostram, antes de tudo, como o processo 

foi marcado por incertezas, repleto de contradições, possibilidades e embates. É importante 

desnaturalizar o modo como se deu a redemocratização, para que se compreenda o jogo de 

interesses envolvidos, a construção de uma memória e suas vozes diversas. Só assim, as 

novas gerações serão capazes de analisar e se posicionar criticamente diante disso. 

O guia configura-se então como uma ferramenta que facilita o trabalho do educador 

na seleção de fontes sobre a Anistia. Com as fichas técnicas, visamos contribuir para o 

trabalho do pesquisador-educador e facilitar o acesso e disseminação desse material para 

todas as pessoas interessadas. Assim, a publicação pretende ser também um convite para a 

ampliação das discussões, debates e produção de conhecimento sobre o tema, para além da 

academia. 

Considerações finais 

A Lei de Anistia deixou marcas significativas na memória social e os jornais foram 

consideráveis agentes nesse processo. Por isso, configuram fontes importantes para a 

elaboração de uma análise crítica desse processo moldado pelos interesses políticos da época, 

os quais se refletem de maneira significativa até no tempo presente. Os diferentes periódicos 

que integram o guia de fontes sobre a Anistia - objetivo primeiro do Grupo PET-
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História/Unifesp - propiciam alguns importantes movimentos: uma compreensão mais ampla 

quanto ao caráter heterogêneo do processo anterior à promulgação da lei; a observação de 

diferentes narrativas elaboradas e seus respectivos papéis na consolidação dessa memória 

social que buscamos questionar; e as inadequações e omissões passíveis de análises críticas 

e reelaborações no âmbito acadêmico. 

Desse modo, tornando as fontes de fácil compreensão e acesso, o guia pode servir 

tanto para subsidiar a produção acadêmica sobre o tema, quanto para fomentar a ampliação 

dos debates com estudantes do ensino básico. Para além disso, sendo uma produção de 

estudantes de graduação no Curso de História, configura-se numa forma das pesquisas 

acadêmicas irem à público – junto às escolas - e, assim, enfrentar os desafios 

contemporâneos, estimulando a reflexão crítica acerca do processo histórico em que se fez a 

Anistia que completa 40 anos. 
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RESUMO: O Cursinho Preparatório para o ENEM da UNIFAL-MG, Campus Poços de 

Caldas foi criado com o intuito de ser uma ferramenta que contribua para a ascensão social 

das camadas populares da sociedade através do acesso a educação superior de qualidade. O 

projeto proporciona aos estudantes oriundos de escolas públicas a oportunidade de obterem 

melhores resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares 

tradicionais. O cursinho também busca promover eventos visando integrar os alunos de 

ensino médio ao campus Poços de Caldas da UNIFAL-MG e divulgar as ações da 

universidade no município como um todo. O grupo PET Conexões de Saberes Tecnologias 

Sociais, auxilia os alunos e professores do cursinho dando todo o suporte necessário para a 

realização das aulas e divulgando o projeto em toda rede pública de ensino por meio de visitas 

nas escolas e também em mídias sociais. Outra ação relevante é o incentivo a novos 

professores discentes, em que é estimulado o desenvolvimento de características 

comunicativas e recursos didáticos que auxiliam na carreira pessoal e profissional dos 

mesmos. O cursinho conseguiu se estabelecer na comunidade em que está inserido, uma vez 

que é perceptível a evolução de aprendizagem e resultados na aprovação dos alunos atendidos 

pelo projeto. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é relatar os resultados dos 10 

anos deste projeto, as metodologias empregadas, os seus méritos e o retorno positivos gerados 

para a sociedade, que tem beneficiado inúmeros estudantes do município de Poços de Caldas 

e região anualmente, contribuindo para diminuição da disparidade social no meio acadêmico. 

 

Palavras-chave: Cursinhos Populares, ENEM, Educação de Jovens e Adultos.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os índices de desigualdade social no Brasil têm-se refletido em vários indicadores da 

sociedade, tais como: distribuição de renda, emprego, escolaridade, acesso à saúde, etc. 

Segundo dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), apenas 

14% da população entre 18 e 24 anos de idade ingressam no ensino superior no Brasil. Em 

comparação com outros países da América Latina, América do Norte e Europa, a matrícula 

brasileira de graduação ainda é bastante insatisfatória (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2011). 

Em todo o país, nos últimos anos, uma das formas de intervenção surgidas no âmbito 

de universidades públicas foi a criação de cursos pré-vestibulares para camadas carentes da 

população via projetos de extensão. Experiências relacionadas a cursinhos populares são 

reportadas em vários trabalhos, dentre eles Pupim et al (2014), Carvalho e Freitas (2013) e 

Costa (2014). 

 Visando minimizar as desigualdades sociais em Poços de Caldas, através da 

educação, o Grupo PET Conexões de Saberes: Tecnologias Sociais, Trabalho e 

Desenvolvimento Social Regional da UNIFAL-MG (Universidade Federal de Alfenas) - 

campus Poços de Caldas fundou o “Curso Preparatório para o ENEM da UNIFAL-MG 

Campus Poços de Caldas”. O projeto vem sendo implantado desde 2011, por meio de etapas, 

tendo em vista seu amadurecimento contínuo de modo a proporcionar ensino gratuito a 

alunos carentes vindos da rede pública de ensino, bem como a inserção dos alunos-

professores do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Engenharias da 

UNIFAL-MG. 

Nos demais campi da UNIFAL-MG, localizados nos municípios de Alfenas e 

Varginha, também são desenvolvidos projetos semelhantes.  Em 2017, foi aprovada a 

proposta de unificação dos três projetos. Como consequência, as atividades passaram a ser 

executadas na forma de um Programa de Extensão proporcionando assim a integração de 

projetos anteriormente independentes.  

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência adquirida durante a trajetória de dez 

anos do Curso Preparatório para o ENEM da UNIFAL-MG Campus Poços de Caldas, 

tecendo uma avaliação da metodologia aplicada e dos resultados alcançados.  

 

METODOLOGIA 

  O Cursinho Saberes conta com o apoio do Grupo PET Conexões de Saberes: 

Tecnologias Sociais, Trabalho e Desenvolvimento Social Regional e tem seu funcionamento 

no Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza em Poços de Caldas. O colégio disponibiliza 
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uma sala de aula no período noturno e apoio logístico ao desenvolvimento das aulas. O 

projeto foi implantado em 2011 através de etapas.  

A metodologia do projeto está baseada na discussão dos conteúdos, planejamento das 

aulas, elaboração de horário e implementação das aulas semanais (durante o período noturno) 

aos alunos do cursinho.  

Anualmente, são atendidos 70 alunos, que possuem o seguinte perfil: estudantes 

oriundos de escolas públicas e de baixa renda que ainda cursam o 3º ano do ensino médio ou 

que já se formaram. As disciplinas oferecidas abrangem as 4 áreas do conhecimento definidas 

pelo ENEM: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas suas Tecnologias, 

Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. As aulas 

ministradas são expositivas, com material de apoio impresso e ocorrem de segunda a sexta 

no período noturno (Figura 1). 

O projeto possui um total de nove professores bolsistas oriundos dos cursos de 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e Engenharias (Ambiental, Química e 

de Minas). 

 

  
Figura 1.  Sala de aula do Cursinho. 

Fonte: dos Autores. 

 

Etapas do Projeto:  

A) Seleção dos Discentes-Professores: A seleção dos professores é feita por meio de 

Edital de seleção da Pró-reitora de Extensão. 

B) Material Didático. O material didático de referência utilizado são os “Cadernos 

dos Cursinhos Pré-Universitários da UNESP”.  

C) Divulgação em Escolas Públicas: Ao final de um ciclo do projeto, é iniciada a 

divulgação das inscrições para o novo ciclo em escolas públicas do município, visando à 

seleção de alunos. A divulgação permanece até o início das aulas do novo ciclo.  
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D) Inscrição e Seleção dos Estudantes: Os alunos interessados realizam a inscrição 

no programa e, se atenderem aos requisitos do cursinho, são selecionados. 

E) Simulados ENEM: A fim de avaliar o conhecimento dos alunos, são elaborados 

02 (dois) Simulados ENEM. Estes Simulados são aplicados no início e no final do período 

do ciclo em andamento.  

O projeto conta com o apoio da Pró-reitoria de Extensão, que disponibiliza 09 bolsas 

no valor de R$400,00 mensais para cada professor. Portanto, o projeto Cursinho Saberes 

despende um custo mensal de R$3.600,00. 

O grupo PET Conexões de Saberes organiza uma visita dos alunos do Cursinho à 

UNIFAL. Esta visita tem o intuito de motivar estes estudantes a se dedicarem ao estudo, além 

de construir uma ponte entre a universidade e a sociedade. Desta forma, os alunos percebem 

a real possibilidade de fazer parte do ambiente acadêmico (Figura 2). 

 

  
Figura 2. Visita dos alunos do Cursinho no campus da Unifal-MG. 

Fonte: dos Autores. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do projeto estão relacionados a uma melhor preparação e desempenho 

de estudantes de ensino médio de Poços de Caldas no ENEM e vestibulares tradicionais. 

Além disto, o estabelecimento de um espaço e interlocução para desenvolvimento de futuros 

projetos de cooperação da Universidade com órgãos públicos de ensino existentes no 

município (secretária municipal e estadual de educação). Outro ponto fundamental é o 

desenvolvimento dos professores quanto à didática e o aperfeiçoamento de suas experiências 

ao longo da graduação através de projetos de extensão.  
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Ao longo dos 10 anos de Cursinho, vários resultados positivos estão sendo somados. 

A quantidade de alunos selecionados em universidades públicas ou através dos programas de 

bolsas como ProUni vem crescendo a cada ano. Em média, totalizam-se cerca de 30% á 40% 

de aprovações anualmente.  

Outro ponto relevante é a integração que ocorre entre os beneficiários do cursinho e 

a UNIFAL-MG, seja pela convivência entre os professores (discentes da universidade) e os 

estudantes, seja pela visita ao campus organizada pelo grupo PET. Aos alunos, é 

proporcionada uma expansão de horizontes, em que eles se tornam conscientes das 

oportunidades que o ensino superior de qualidade proporciona. Aos acadêmicos, o contato 

com alunos do ensino médio de escola pública que pleiteiam uma vaga em universidade 

publica proporciona o amadurecimento, maior senso de responsabilidade e o 

desenvolvimento de uma percepção da importância de se estudar em uma instituição pública 

de ensino superior. 

É importante ressaltar também a questão da acessibilidade e da inclusão. Em 2019, 

houve o acompanhamento de um aluno com deficiência visual. Atividades adaptadas e outras 

metodologias foram implementadas pelos coordenadores e professores ao longo do ano, 

visando uma melhor integração do aluno ao ambiente escolar. 

 

CONCLUSÕES 

É notório, portanto, que há uma grande eficácia a respeito do “Cursinho Saberes”. 

Além do índice de aprovação, é possível visualizar o desenvolvimento de uma significante 

parcela dos alunos no decorrer do ano letivo. É trabalhada também toda uma estruturação a 

fim de garantir que o conteúdo abordado seja suficiente e pouco cansativo, de modo que o 

projeto seja capaz de cativar cada vez mais os alunos, ajudando para que a evasão seja a 

mínima possível. 

O Curso Saberes Preparatório para o ENEM também estimula os professores. 

Servindo como um meio para o aprimoramento e conhecimento de suas qualificações no 

meio docente, a procura por discentes da graduação que almejam a carreira acadêmica após 

a formação é grande. A vivência com os alunos é bastante satisfatória e corrobora para 

evolução destes estudantes em diversos sentidos, sejam eles aspectos pessoais ou 

profissionais. 
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Cidadania como meio de Transformação  

Durante a 15a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: “Ciência para Redução das 

Desigualdades” o Pet Ciranda Rural e o Pet Economia da Universidade Federal Fluminense 

– Campos dos Goytacazes realizaram o concurso de fotografia “Retratos das Desigualdades 

do Norte-Fluminense” com o objetivo de trazer o recurso da imagem para um olhar sobre as 

disparidades sociais e econômicas do munícipio para o público universitário e os moradores 

da região. Durante o processo do concurso, houve o envio de fotos relacionando a 

desigualdade do Norte-Fluminense, a votação do público foi através da rede social Instagram 

com a foto mais curtida como primeiro lugar e da Comissão de avaliação que nomearam o 

segundo e terceiro lugar. Através disso, aconteceu uma premiação no Jardim São Benedito e 

as fotos foram expostas para o público.  

Palavras – Chave: Desigualdade; Fotografia; Norte Fluminense.  

Introdução  

A primeira edição do concurso de fotografias “Retratos das Desigualdades do Norte 

Fluminense”, teve como objetivo refletir sobre as disparidades socioeconômicas da região, 

incentivando o olhar e o pensamento questionador, sensibilizando os participantes sobre os 

diferentes tipos de desigualdades existentes na região. Ao mesmo tempo que promoveu a 

interação entre a universidade e a sociedade.  

A perspectiva do trabalho tem o embasamento teórico, que busca uma leitura crítica do 

espaço a partir do recurso da imagem, que permite uma narrativa sobre as questões 

econômicas e sociais, aprofundando o conhecimento sobre as cidades.  

Segundo Monteiro (2009), as imagens trazem um recorte da realidade, para uma 

leitura em torno das relações sociais envolvidas na fotografia. Retratando o olhar do autor 
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sobre um lugar ou paisagem, mostrando os contrates existente na cidade.  

A fotografia é um recorte do real. Primeiramente, um corte no fluxo do tempo 

real, o congelamento de um instante separado da sucessão dos acontecimentos. 

Em segundo lugar, ele é um fragmento escolhido pelo fotógrafo pela seleção do 

tema, dos sujeitos, do entorno, do enquadramento, do sentido, da luminosidade, 

da forma, etc. Em terceiro lugar, transforma o tridimensional em bidimensional, 

reduz a gama das cores e simula a profundidade do campo de visão 

(MONTEIRO, 2006, p. 12.).  

As narrativas representadas pelos que enviaram suas fotos para o concurso, transmitem 

suas interpretações sobre a cidade, e como as imagens retratadas expressam as desigualdades 

nesses lugares, pela ótica do autor. Segundo Oliveira (2014), são essas narrativas que trazem 

um olhar não hegemônico e muitas vezes escondidos pelo poder público, que não 

representam as ambiguidades sociais e econômicas presentes nesses lugares.  

Lado a lado às fotografias, estão mapas, guias turísticos, publicidades de 

governo, relatos de viajantes, depoimentos de moradores, dentre outros 

exemplos de construções discursivas e estéticas para as cidades. Nosso enfoque 

na fotografia não deixa de levar em consideração a existência dessa variedade 

de apropriações na disputa simbólica e constitutiva do espaço urbano. A busca 

por ver e entender a cidade sob o olho fotográfico põe em jogo imagens urbanas 

que passam ao largo, certamente, dos discursos hegemônicos do turismo ou da 

publicidade. O que vêm à tona nas cidades fraturadas não está, muitas vezes, 

em consonância com a imagem segura e politicamente correta que interessa a 

esses discursos. São as rachaduras, as imperfeições, as amassaduras dos cartões-

postais e dos significados icônicos estereotipados que se expressam nas imagens 

sob os olhares [...] (OLIVEIRA, 2014, p.19.).  

A intenção do concurso, com isso, foi trazer a imersão do fotógrafo sobre suas 

experiências nas relações citadinas na região do Norte Fluminense, podendo o autor trazer 

em suas imagens, repertórios visuais que expõem discussões acerca das desigualdades 

socioeconômicas na região Norte Fluminense.  

Metodologia  

Para a realização do concurso de Fotografia utilizou-se como metodologia, em 

primeiro lugar a escolha do tema, na sequência foi elaborado o edital com os critérios do 

concurso, posteriormente a abertura do edital para o público em geral, de qualquer instituição 

pública ou privada (escolas, Universidades, Centros de Pesquisa) da região do Norte- 

Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Cada participante pode enviar apenas 01 (uma) 
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fotografia. As imagens tinham que ser inéditas, ou seja, não terem sido expostas em nenhum 

livro ou mostra, ou laureada em outros concursos até a data da inscrição. Não tendo ressalva 

quanto a técnica empregada, podendo as imagens serem coloridas, de escalas de cinza, preto 

e ou branco. Foram selecionadas até 20 (vinte) fotografias nas etapas do concurso, no total 

das inscrições para a premiação do 1o, 2o e 3o lugar. A primeira premiação foi a partir da 

votação do público que curtiu a sua foto de preferência na página do Instagram 

@petcirandarural, sendo escolhida em 1° lugar a imagem mais curtida. A segunda e a terceira 

premiação foram realizadas pela Comissão de Avaliação do Concurso, que reservou o direito 

de selecionar o 2o e 3° lugar. O resultado do concurso foi divulgado durante X Mostra de 

Extensão IFF/UENF/UFFF/UFRRJ e a 15a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: 

“Ciência para Redução das Desigualdades”, ocasião em que também ocorreu a premiação.  

Resultados e Discussão  

Foi disponibilizado o edital no dia 10 (dez) de outubro e foram enviadas sete fotografias 

para o e-mail do ProPET Ciranda Rural até o dia 18 (dezoito) de outubro para os 

organizadores do ProPET Ciranda Rural e do ProPet Economia selecionaram com base nos 

seguintes critérios que foram: a fotografia deve ser em exclusivamente em formato digital 

JPG, resolução de 300 a 500 dpi e até 1 GB de capacidade; não há restrição quanto a técnica 

utilizada, podendo as imagens serem coloridas, escalas de cinza ou preto e branco; os 

candidatos inscritos são inteiramente responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens, 

incluindo autorização de publicação dos seus autores; com a inscrição, os participantes 

autorizam o uso das fotografias em todo e qualquer material, documentos e meios de 

comunicação, para serem usadas nos trabalhos acadêmicos, posteriormente e não com 

objetivo comercial; a autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito, 

abrangendo o seu uso em todo território nacional; fotos ou imagens que não sejam de autoria 

dos participantes ou de autorias secundárias serão automaticamente desclassificadas.  

Em primeiro lugar a foto mais votada na página do Instagram, foi a fotografia com nome 

”Êxodo” do Paulo André, do aluno do curso de economia da UFF-Campos, representado na 

figura 1. Em segundo lugar ficou a fotografia “Capa da Invisibilidade’’ da Letícia Almeida, 

aluna do curso de licenciatura em Geografia do IFF-Centro, representado na figura 2. Após 

a votação, os selecionados foram comunicados pelo e-mail e pela rede social Instagram. No 

dia 20 (vinte) de outubro, durante a realização da X Mostra de Extensão X IFF-UENF-UFF 

e UFRRJ realizada no Jardim São Benedito, no município de Campos dos Goytacazes, as  
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fotografias que concorreram ficaram em exposição. A premiação dos ganhadores do 

concurso foi realizada com a presença do público que visitava a exposição.  

Conclusões:  

Apesar da qualidade das fotografias participantes do concurso, o resultado não foi o 

melhor alcançado devido ao reduzido número de participantes, porém esta participação foi 

bastante representativa tendo em vista que mobilizou os estudantes não apenas da Universidade 

Federal Fluminense, como também de outras universidades e os moradores da região. O tema 

das desigualdades foi bastante representado pelas fotografias, demonstrando que o objetivo da 

reflexão sobre esta problemática regional das desigualdades foi alcançado. Além disso, a 

atividades também mostrou a importância do uso da fotografia como um recurso pedagógico 

bastante eficaz. Portanto, concurso de fotografia “Retratos das Desigualdades do Norte- 

Fluminense” superou o objetivo pois foi impactante para nós, PETianos como para os que foram 

na exposição e tiveram um olhar crítico sobre a cidade, através das fotografias.  

Figura 01: Primeiro Lugar no Concurso de 

Fotografia.  

 

Fontes:  Paulo André Manhães Barbosa . 

Nome da fotografia: Êxodo 

Figura 02: Segundo Lugar no Concurso de 

Fotografia. 
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Fonte: Letícia Almeida Siqueira (2018). Nome 

da fotografia: Capa da Invisibilidade.  
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RESUMO: Esse presente trabalho busca demonstrar as experiências dos integrantes do grupo 

História PET para a fomentação da história regional na qual a Universidade se situa, em um 

local de poucos estudos historiográficos.Partindo dessa premissa de escasso conhecimento e 

identificação dos moradores com sua cidade, utilizamos nossas pesquisas e manejos de fontes 

eclesiásticas e jurídicas para promover nos eventos com a comunidade, dinâmicas e 

apresentações que possam os aproximar da história de Itaguaí e Seropédica. De modo geral, 

priorizamos o ensino da história social e a presença de escravidão e indígenas na região, além 

de localidades importantes para o panorama econômico do século XIX, mostrando as fontes 

no qual temos acesso e trabalhos realizados ao longo de mais de uma década de existência 

do grupo.Visto isso, realizamos no ano de 2019 dois trabalhos com o intuito de realizar esse 

objetivo: O “Caça PET” promovido no Relatório do Evento Semana Nacional da Ciência e 

Tecnologia UFRRJ – 2019 e apresentação no nosso stand no Saúde Global 2019, evento 

mobilizado pelo PET Medicina Veterinária – UFRRJ. A partir dessas realizações iniciais, 

inseridas em contextos diferentes, pudemos colaborar para o ensino de história da região, 

mas principalmente, proporcionar ideias para que nossos projetos possam ser aplicados em 

escolas dos mais diferentes níveis, inspirando trabalhos também sobre outros locais. Após 

nossos projetos, pudemos notar em como as regiões periféricas como a qual a UFRRJ se 

encontra, carece de programas e eventos que possam integrar seus habitantes com a história 

local. Ademais, foi nítido o interesse dos moradores por essa história até então desconhecida. 

 

 

Palavras-chave:Ensino de História Regional, fontes historiográficas e História social. 
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  O presente trabalho faz uma análise das atividades feitas pelo grupo PET-História da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro no ano de 2019. Os trabalhos propostos tinham 

como intuito uma maior aproximação dos espaços e conhecimentos científicos desenvolvidos 

na universidade e o ensino e região de Seropédica. Por isso, as atividades foram pensadas de 

maneira que a interação do público fosse dinâmica, permitindo uma troca de ideias e 

conhecimentos acerca da região e também uma contribuição com o ensino de história local.  

Ainda que existam limitações por conta de poucos eventos e escassos mecanismos de 

ensino na região, as ideias partiram da ideia de levar as questões para as escolas e para a 

população. Dessa maneira, falar sobre a metodologia de pesquisa do grupo e também dos 

resultados das pesquisas foram de grande importância para promover reflexões sobre a região 

quando nem sempre o público tinha acesso à própria história local. 

Metodologia 

Tendo como objetivo uma ponte entre os estudos feitos sobre a História da região de 

Seropédica e Itaguaí, e a população da mesma região, o PET- História promoveu atividades 

que buscavam uma maior dinâmica entre os dois pontos. A partir disso, este trabalho busca 

discorrer sobre as experiências que se desenvolveram e foram criadas a partir das pesquisas 

sobre a história local e também as metodologias de pesquisa. Assim, as atividades propostas 

foram baseadas nos trabalhos feitos pelo PET-História e articuladas tanto para uma 

compreensão da construção histórica e social quanto para a aproximação dos trabalhos 

científicos das Universidades. 

O PET-História ao longo de sua trajetória favoreceu o desenvolvimento de diversas 

pesquisas sobre história local. A partir de ricas fontes eclesiásticas foi possível pensar sobre 

diversos aspectos envolvidos na história da região onde os resultados podem ser observados 

no livro “Trilhas: a construção social e histórica de Itaguaí e Seropédica (PET- História, 

UFRRJ)”, organizado pelas ex-tutoras Fabiane Popinigis, Adriana B. de Souza e Margareth 

de Almeida Gonçalves, além das monografias “Donas e Foreiras: Senhoras proprietárias de 

escravos e terras na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Bananal de Itaguai em 

meados do século XIX” escrita pela ex-petiana e doutoranda Jéssica Santana de Assis Alves, 

“Presença Indígena nos Registros Paroquiais da Vila de São Francisco de Xavier de Itaguaí 

no século XIX.”, pela ex-petiana e mestra Ana Claúdia de Souza Ferreira, “Indústria e 

Trabalho no século XIX: a Imperial Companhia Seropédica Fluminense” do ex-petiano e 

mestrando Vinícius Kleyton de Andrade Brito, e também das inúmeras pesquisas, 
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monografias e dissertações que estão se desenvolvendo atualmente. Assim, nas oficinas e 

atividades desenvolvidas pelo PET-História são utilizadas como aparato historiográfico as 

produções feitas no próprio grupo ou as que vieram a partir dele. 

 Nesse sentido, foram feitas duas atividades que tinham como objetivo apresentar a 

história local ao público escolar de Seropédica. A primeira delas foi apresentada no evento 

Saúde Global em Seropédica. Essa atividade consistiu em apresentar ao público questões que 

tinham como tema a História Local e permitiu uma interação entre a população seropedicense 

e o grupo PET. Nessa atividade, foi possível demonstrar a importância da pesquisa e da 

utilização de fontes, e das metodologias de análise utilizadas pelo grupo, que promoveu aos 

ouvintes um conhecimento sobre história de Seropédica e também sobre as questões políticas 

e sociais da região. 

A segunda atividade foi Caça PET – História da Região apresentado na 16ª edição da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), feito na UFRRJ, que tinha por objetivo 

contribuir para o ensino da História Local.Dentre uma gama de opções, nosso objetivo maior 

foi por a tona, grupos essenciais para a construção de Seropédica: os escravizados, os 

indígenas e as mulheres, além das questões geográficas, econômicas e administrativas, tendo 

como base teórica a vasta pesquisa construída pelo grupo, que resultou em monografias, teses 

e dissertações dos seus participantes e colaboradores. Para esse trabalho, optamos pelo ensino 

de História atrelado à tecnologia e por isso foram utilizados QR Codes. 

Resultado e discussão 

No nosso primeiro evento para a promulgação das nossas ideias, realizado no Saúde 

Global, tivemos menos recursos tecnológicos para incremento do projeto, justamente por 

esse ser feito em praça pública. Além disso, outro cuidado que tivemos que tomar para a 

execução do projeto, foi a de abordar o assunto tendo em vista um público amplo e o pouco 

tempo de apresentação, pois era um local com diversos stands e apresentações. Dessa forma, 

pensando em todas essas variantes, optamos por uma proposta mais simples. Em nossa mesa 

montada em praça pública, colocamos nosso livro, para mostrar as pesquisas já feitas sobre 

a região, amostras de registros paroquiais da Freguesia de Itaguaí do século XIX, de batismo 

e de óbito, os quais trabalhamos com a digitalização e um jogo de quiz, feito manualmente 

em cartolina e post-it. Abaixo deles, havia números que eram escolhidos pelos participantes, 

a cada qual havia uma pergunta sobre a breve explicação sobre os assuntos históricos acima 

mencionados. 
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De modo geral, a resposta do público foi boa. Muitos se interessaram sobre histórias 

até então desconhecidas por eles,e se mostraram surpresos por saberem da existência de 

escravidão e indígenas na região. Porém, uma das nossas maiores dificuldades foi adaptar a 

explicação para o público que iam de pós graduados a crianças, o que pode ter nos 

prejudicado. Todavia, mesmo com esses problemas, temos que  essa experiência é positiva, 

principalmente em aplicação para crianças pequenas, devido a facilidade de execução. Por 

não precisar de acesso a internet, também se torna uma opção para ser feito em escolas e 

locais que não possua esse recurso. 

Nossa outra experiência foi no SNCT, voltado para estudantes do Ensino Médio e de 

universitários. Como foi realizado na UFRRJ, e tínhamos acesso à internet, resolvemos 

incrementar o projeto e utilizar QR codes. O objetivo do jogo era bem parecido com o feito 

no Saúde Global, fizemos uma apresentação sobre a história da região de acordo com o que 

pesquisamos, mais de uma forma mais voltada para o público que estávamos trabalhando. 

Dinamizamos a ideia, colocando espalhados e escondidos pelas redondezas do evento, QR 

Codes que direcionavam para perguntas, bem parecidas com as feitas no primeiro evento, no 

aplicativo no celular. Dividimos os participantes em grupos, e quem acertasse o maior 

número de perguntas, eram os vencedores. Devido a essa proposta ser mais ativa, acreditamos 

que possa ser aplicada nas escolas com acesso a internet e pensadas e adaptadas para os 

diversos níveis de escolaridade. Por ter tido um maior adesão e ser um projeto mais 

elaborado, fizemos um plano de aula para a execução em escolas da região, mas como 

estávamos em Outubro – Novembro, deixamos a proposta para momentos seguintes. 

Conclusão 

 A partir de nossas experiências, pudemos avaliar o ensino de história de uma forma 

mais dinâmica, que tenha uma maior participação e adesão dos jovens e crianças, mas que 

contribua de forma eficiente na transmissão da história regional e de pontos importantes de 

que as englobam. De modo geral, acreditamos que nosso projeto ainda precisa de adaptações 

e reajustes, mas que funcionaria para ser utilizados no ensino de diversos assuntos, mas 

principalmente sobre História da Região, não apenas de Seropédica e Itaguaí, mas de outras 

cidades pouco estudadas e conhecidas pelos seus habitantes.  
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RESUMO 

 

Na era da disseminação de notícias falsas envolvendo fatos históricos e, 

considerando-se a pouca visibilidade da produção científica acadêmica sobre história, a 

História Pública apresenta-se como possibilidade de construção do conhecimento histórico, 

especialmente por meio da educação histórico-patrimonial. Neste sentido, o Programa de 

Educação Tutorial Conexões de Saberes História, da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro – PET História UFTM –, vem realizando trabalho de pesquisa e divulgação da 

história da comunidade de Peirópolis, bairro rural localizado na cidade de Uberaba, em Minas 

Gerais, importante centro de pesquisas paleontológicas do Brasil. O trabalho acontece por 

meio da rede mundial de computadores, em diferentes plataformas digitais, fundamentado 

nos pressupostos teóricos da História Pública, com foco em inúmeros personagens que 

marcaram a trajetória do bairro, no seu patrimônio paleontológico e bens imóveis tombados, 

o que tem propiciado resultados positivos, tais como: a construção mais democrática do 

conhecimento histórico, a valorização da história da comunidade de Peirópolis e descoberta 

de suas múltiplas identidades. 
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Palavras-chave: História Pública; Plataformas digitais; Peirópolis; Identidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos o Brasil tem enfrentado grande disseminação de notícias falsas na 

rede mundial de computadores, muitos delas envolvendo fatos históricos. Além disso, 

observa-se escassa divulgação da histórica local de pequenas comunidades, tendo em vista 

que profissionais desse meio priorizam temas com grande repercussão midiática nacional, o 

que, associado à pouca visibilidade da produção científica acadêmica da História, restringe 

o acesso a conteúdo devidamente fundamentado e próximo ao cotidiano dos usuários. 

Dessa forma, emerge a necessidade de divulgação da produção acadêmica de forma 

mais efetiva, que encontra grande potencial a partir da História Pública, termo que adquiriu 

diversos contornos ao longo do tempo, cujo pioneiro na utilização desta nomenclatura da 

forma como compreendemos atualmente foi Robert Kelley, professor da Universidade da 

Califórnia. Ele entende a História Pública como: “o trabalho de historiadores e do método 

histórico fora do ambiente acadêmico: no governo, nas empresas privadas, nos meios de 

comunicação, nas sociedades históricas, museus e até mesmo em espaços particulares.” 

(KELLEY, 1976, p.1) 

Com base nos pressupostos teóricos da História Pública e com foco na educação 

histórico-patrimonial, o PET História UFTM tem realizado pesquisas e divulgação da história 

de Peirópolis, bairro rural localizado na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, 

através de plataformas digitais, cujas potencialidades e resultados serão alvo de análise e 

discussão nos próximos tópicos. 

 

METODOLOGIA 

 

⮚ Revisão bibliográfica sobre História Pública; 

⮚ Criação e desenvolvimento de mídias digitais; 

⮚ Produção de conteúdos digitais com base em pesquisas anteriores; 

⮚ Divulgação de material informativo em diferentes mídias digitais. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O movimento de renovação da História, no sentido de democratizar o conteúdo 

acadêmico, ganhou bastante força nos últimos anos. Atualmente, com o advento das mídias 

sociais, a divulgação científica se tornou uma das grandes preocupações dos historiadores, 

especialmente em uma época marcada pela disseminação de notícias falsas, largamente 

utilizada em situações que envolvam acontecimentos históricos.  

O intuito que perpassou o trabalho foi a busca por mecanismos para se pensar a 

História Pública como alternativa na difusão do conhecimento histórico, por meios 

responsáveis e seguros, destinados a amplos espaços de integração. A necessidade da História 

Pública não implicou na eliminação da ciência histórica, muito pelo contrário, buscou 

medidas para estimular debates sobre a atuação do profissional, capaz de motivar a 

consciência histórica, organizada e sistematizada pela ciência, para um público amplo e não 

somente acadêmico.   

Conforme Bruno Carvalho (2017) a proposta surgida na Califórnia tinha a ver 

principalmente com a crise de empregabilidade que atingia os recém-formados na época, 

especialmente no setor público. A História Pública, neste sentido, poderia ajudar a ampliar o 

leque de possibilidades. Embora alguns historiadores tenham criticado o projeto como 

corporativista, o mesmo autor aponta que a História Pública prosperou em diversos países, 

tendo enorme sucesso na Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Inglaterra, revigorando debates 

que envolviam desde patrimônio histórico até os passados sensíveis de populações nativas, 

e, atualmente, há dezenas de mestrados em História Pública, especialmente nos Estados 

Unidos e Austrália. 

Bruno Carvalho também aponta que nos últimos anos a História Pública tem 

conquistado importante reconhecimento no Brasil. a exemplo do Curso de Introdução à 

História Pública, oferecido na Universidade de São Paulo, em 2011, pelo Núcleo de Estudos 

em História da Cultura Intelectual, então coordenado pela professora Sara Albieri. O curso 

gerou um livro pioneiro (que é a primeira indicação desta bibliografia) e inspirou o 1o 

Simpósio Internacional de História Pública, realizado também na USP (desde então, já foram 

realizadas mais duas edições). Em 2012, foi fundada a Rede Brasileira de História Pública 

(RBHP). 

A História Pública configura-se como um extenso guarda-chuva17, ligado em como 

adquirimos nosso senso de passado, por meio da história, memória, patrimônio e identidades, 

                                                
17 Segundo Juniele Rabêlo de Almeida e Marta Gouveia de Oliveira Rovai na obra Introdução à História 

Pública (01/01/2011), a “história pública é um guarda-chuva tão acolhedor a ponto de oferecer abrigo a todas 

http://ncph.org/program-guide/
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e de como esses passados são apresentados publicamente. Os historiadores públicos têm 

consciência de sua audiência e, justamente por isso, desde o início fabricam um programa 

em termos pedagógicos de planejamento, execução e revisão de projetos, intencionando 

aumentar o acesso público ao passado. 

Dessa forma, há um entrelaçamento teórico, metodológico e prático das diversas 

nuances da percepção e construção das narrativas históricas. Este componente de acordo com 

Winter, “é quase sempre coletivo, no sentido de que ele lida com questões grandes demais 

para que um único estudioso possa dominar, expressar ou explicar” (WINTER apud 

ALMEIDA; ROVAI, 2011, p.47).  Sendo assim, a colaboração do trabalho de memorialistas, 

bibliotecários, arquivistas, jornalistas, produtores de conteúdo para web, implementam o 

arcabouço estruturante do método histórico, expandindo o ganho dos historiadores na 

inclusão de técnicas de produção e melhorias direcionadas para expansão de um público mais 

abrangente. 

É de extrema importância frisar que História Pública não se resume a somente ensinar 

e divulgar algum tipo de conhecimento, ao contrário, é uma pluralidade de disciplinas e 

integração de recursos diversos. São novos horizontes de conhecimento e prática de como se 

fazer História, as quais vão além da preservação da cultura material, com o objetivo colaborar 

para a reflexão da comunidade sobre sua própria história, a relação entre passado e presente, 

e de como tornar o passado útil para os dias atuais.   

Para o público em geral a percepção mais palpável de História tem como baliza 

grandes produções épicas sobre guerra ou canais especializados em História, no entanto, 

Universidades já realizam atividades extensionistas voltadas para a divulgação de projetos 

regionais ou locais na rede mundial de computadores em diversas plataformas, tais como 

blogs, mídias sociais, podcast e produções em vídeo.  

A partir destas reflexões, calcado no estudo de bibliografias sobre a História Pública 

e com base no trabalho prévio e concomitante de pesquisa o PET História UFTM tem 

realizado trabalho de divulgação, com foco na educação histórica e patrimonial de Peirópolis 

- bairro rural localizado na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, reconhecido como 

importante centro de pesquisas paleontológicas do Brasil - através de diferentes veículos 

digitais, e por meio de exposições com fotos e informações acerca de bens tombados, no 

intuito de atender aos mais variados públicos presentes na rede mundial de computadores. 

                                                
as formas de história "popular" - seja ela a história oral ou a história dos povos, a história aplicada ou os estudos 

do patrimônio”. (DE ALMEIDA, J. e ROVAI, M, 2011, p.31). 
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O trabalho de divulgação abrange as redes sociais Facebook18 e Instagram19, um 

blogger20 e uma página no YouTube21, com publicações quinzenais em cada um desses 

veículos, de forma a retratar fatos marcantes, personagens que se destacaram na trajetória do 

bairro, além de curiosidades sobre a região, dentro da dinâmica de cada plataforma digital. 

Por exemplo, textos mais longos são postados no blog, ao passo que as demais mídias são 

alimentadas por meio de publicação de textos mais curtos, sendo que no instagram ocorre a 

inserção de um maior número de imagens e produção visual de infográficos. 

Paralelamente à divulgação virtual organizamos duas exposições, denominadas 

“Peirópolis para além dos dinossauros”, com fotografias e informações sobre a trajetória do 

bairro rural, sendo a primeira realizada no Centro Educacional da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro – UFTM, sediada em Uberaba, a qual recebeu a visita de discentes da 

Instituição e demais moradores da cidade; ao passo que a segunda exposição ocorreu no 

Complexo Cultural e Científico de Peirópolis da UFTM – CCCP UFTM –, localizado no 

referido bairro rural, que contou com a visita de seus moradores e turistas.  

Ambas as exposições contaram com mais de 1300 visitantes, conforme os cadernos 

de visitantes mantidos e supervisionados por funcionários da UFTM, oriundos de diferentes 

regiões de Minas Gerais e de outros estados, tais como São Paulo, Espírito Santo, 

Pernambuco, Amazonas e Paraná, inclusive de outros países, como Itália, Chile e Estados 

Unidos, o que comprova o grande potencial da História Pública, que também tem 

proporcionado resultados positivos também nos espaços virtuais.  

Averiguando as estatísticas disponíveis para consulta no blogger do PET História, 

vemos que houve um total de 6.227 visualizações da página desde sua criação, com 

crescimento do acesso mensal no ano de 2020, saltando de 138 visualizações em fevereiro 

para 276 no mês de março. 

A página mantida no Facebook possui 943 curtidas no mês de março de 2020, sendo 

que nos últimos 28 dias (14 de fevereiro - 12 de março) houve um total de 20 visualizações 

e um alcance de 374 pessoas. O perfil no Instagram atualmente possui 687 seguidores, com 

um alcance de 162 pessoas de 28 de fevereiro a 05 de março, além de 49 visitas no perfil 

neste mesmo período. Já o canal no YouTube, atualmente utilizado em caráter 

experimental, possui 8 inscritos, contendo 90 visualizações até o mês de março de 2020. 

                                                
18 https://www.facebook.com/pethistoriauftm/ 
19 https://www.instagram.com/pethistoriauftm54/ 
20 https://pethistoriauftm.blogspot.com/?m=1 
21 https://www.youtube.com/channel/UCBY-PVwh4yHr3sw3VaHXCSg 
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O trabalho de divulgação está sendo empreendido de forma permanente, sem a 

utilização de patrocínio monetário nas plataformas digitais, com público majoritariamente 

adulto, jovem, universitário, mas com interação cada vez maior de pessoas fora do âmbito 

acadêmico, em sua grande maioria residentes na cidade de Uberaba,   

O engajamento do grupo em transformar os resultados da ciência histórica em 

materiais digitais (textos, layouts, infográficos, vídeos, etc.), associado ao contato presencial 

com a comunidade local, tem gerado aproximação com os diversos moradores, os quais 

convidaram o PET História UFTM para um trabalho conjunto de sistematização do acervo 

documental do bairro, mantido por membros da Associação Amigos e Moradores de 

Peirópolis, a qual teve e tem papel imprescindível para a fundação e ampliação do Centro de 

Pesquias e o Museu dos Dinossauros. 

Por fim, a ampla divulgação de Peirópolis pelo Grupo Tutorial tem o potencial de 

somar-se aos esforços direcionados para que a cidade de Uberaba receba o título de 

Geoparque, título conferido pela Unesco a regiões que agregam importância histórica, 

cultural, paleontológicas, dentre outros requisitos, os quais demandam intenso trabalho de 

conscientização dos moradores locais.   

 

 

CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi discutido, podemos afirmar que a História Pública é uma ferramenta 

imprescindível ao historiador contemporâneo, pois ela auxilia na dinamização dos 

conhecimentos, tornando-o mais acessível, dinâmico e atrativo ao público em geral, podendo 

ser compreendida como a História do público, mas também para o público, ou seja, no intuito 

de informação aos sujeitos.  

A repercussão deste trabalho pode ser observada com os dados de acessos nas nossas 

plataformas digitais, visitantes às nossas exposições e o próprio contato no meio acadêmico. 

Esses resultados e apontamentos são de extrema importância em uma sociedade que está 

embebida de notícias falsas e embate contra a ciência. Este é um dos motivos que torna 

fundamental a propagação dos trabalhos realizados pela academia nas mídias digitais, onde 

grande parte da população tem acesso. Deste modo, é possível atender uma proposta da 

História Pública, que é a acessibilidade à sociedade em geral à informação de qualidade.  

Portanto, amparados pela História Pública, a divulgação nas redes sociais acerca da 

história de Peirópolis tem alcançado um público mais amplo e fora do nicho acadêmico, o 
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que, somado ao diálogo com a comunidade local, tem nos proporcionando convites para 

novos projetos, como oficinas de jogos na semana que antecede a comemoração do dia das 

crianças, a sistematização e estudo do material da Associação de Amigos e Moradores de 

Peirópolis, além da contribuição para que a cidade de Uberaba receba o título de Geoparque, 

o qual trará novas possibilidades a Peirópolis, especialmente voltadas ao turismo 

educacional.  
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RESUMO: A economia solidária é vista como a alternativa de trabalhadores e 
trabalhadoras – notadamente vindos da população historicamente precarizada do ponto de 

vista de qualidade de vida e da cidadania – para superar as condições de vulnerabilidade 

e pobreza. Mas cabe dizer que, mesmo entre os mais vulneráveis, a condição da mulher 
é, notoriamente, de maior sacrifício. Assim, tomando o aparato teórico da economia 

solidária e do feminismo, a proposta deste estudo é buscar, por meio de uma análise de 
referenciais teóricos sobre os dois temas, estabelecer uma associação entre eles, tendo 

como hipótese que mulheres que se envolvem diretamente com o movimento de economia 
solidária além de reforçarem o próprio movimento em si, ganham em maior 

empoderamento e busca pela emancipação, inclusive avançando em temas como cultura 
patriarcal e divisão sexual do trabalho. Para tanto, esse trabalho se vale de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, priorizando autoras mulheres e, também, a vivência das 

autoras desse estudo em atividades práticas e cotidianas inerentes à economia solidária. 
Nas considerações finais, indicamos que, pelas leituras realizadas, a hipótese se 

comprova, sugerindo que a economia solidária, além de importante na organização de 
alternativas para a geração de renda, organização do trabalho autogestionário e ampliação 

de oportunidades, também possa ser um instrumento para a busca de superação das 
condições desiguais de gênero que, historicamente tem se caracterizado em desfavor da 

mulher na sociedade e economia patriarcal e capitalista. Espera-se, ao final, que esse 
estudo contribua para que as mulheres que são, por excelência, sujeitos políticos 

importantes na busca por justiça social e igualdade de condições, possam se inspirar para, 

a partir de suas condições objetivas e concretas, superar suas dificuldades, por meio de 
uma outra sociabilidade.  

Palavras-chave: Economia solidária; feminismo; autogestão; emancipação. 

 
Introdução  

A expressão economia solidária é, notadamente, um termo para denominar 

iniciativas coletivas voltadas para produção de bens e serviços, comercialização e 

consumo, de natureza autogestionária, definida, segundo Singer (2002; 2003), pelas 
condições mínimas de posse ou controle dos meios de produção pelo coletivo, processos 
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democráticos de tomada de decisão e distribuição equitativa de resultados (CARVALHO; 

CORTEGOSO, 2019). Para Santos:  

Podemos dizer que a Economia Solidária é um modo de organizar a vida 

econômica, social e política de uma sociedade, a partir dos princípios da 

cooperação, solidariedade, e justiça social. Tem como centro a valorização do ser 

humano, nas relações de trabalho, produção, comercialização e consumo. É, 

portanto, a valorização das relações sociais, considerando a sustentabilidade 

ambiental, igualdade, justiça de gênero, raça, e o reconhecimento e valorização do 

trabalho reprodutivo, como fundamental para a humanidade (2009, p. 09).  

A lógica de competição do capitalismo traz impactos sociais, produzindo 

“desigualdades estruturadoras na vida social, econômica e política, produzindo 
sociedades profundamente desiguais e injustas” (SANTOS, 2009, p. 02). Frente a essa 

realidade, e dentro de um contexto marcado por desemprego, moradia e serviços 
precários, as mulheres são as que mais sentem o peso da desigualdade, buscando, frente a 

isso, alternativas financeiras contrárias ao sistema capitalista, como possibilidade de fazer 
economia baseando-se em princípios de justiça social, igualdade, solidariedade e 

autogestão (GENDRON, 2013).  

Nesse sentido, esse trabalho busca fazer uma análise crítica sobre o papel da 
mulher na Economia Solidária, a partir de um esforço teórico, priorizando, inclusive 

autoras mulheres, que lancem luz à economia solidária em uma perspectiva feminista que, 
por meio de processos diversos, avancem no empoderamento como método e na 

emancipação da mulher como fim.  

Resultado e discussões  

No Brasil, de acordo com o segundo mapeamento da economia solidária são 

considerados como atores deste campo, além de empreendimentos econômicos solidários 

(EES), gestores públicos, agentes de fomento e instâncias de articulação política. Ao todo, 

na data do mapeamento, estavam envolvidas 1.423.631 pessoas associadas, na maioria do 

sexo masculino: 803.373 (56,4% do total) contra 620.258 do sexo feminino (43,6%). Em 

termos gerais, os EES se concentravam na região nordeste do Brasil, com 40,8% dos 

empreendimentos localizados nesta região. Nacionalmente, o meio rural concentrava a 

maior proporção no que tange à atuação dos EES, com 54,8%, contra 34,8% que se 

declararam atuar em áreas urbanas e 10,4% que disseram atuar no urbano e no rural 

(IPEA, 2016).  

Ainda que a participação feminina na economia solidária seja menor em termos 

absolutos, sua presença é predominante em empreendimentos urbanos e nos 

empreendimentos 

de menor porte (menos de 10 associados). Oliveira (2008) já assinalava com base em 

dados coletados por um levantamento feito pela Secretária Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) entre 2005 e 2007, que os empreendimentos formados 
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exclusivamente por mulheres totalizavam, naquela época 21% do total de 

empreendimentos, contra 12% de empreendimentos formados exclusivamente por 

homens (CORTEGOSO et al, 2020). No referido levantamento realizado pela SENAES, 

contabilizou-se 21.000 empreendimentos solidários, 48% rurais, 35% urbanos e 17% 

rurais e urbanos, 37,6% com mulheres  

participantes e 18% dos grupos formados apenas por mulheres. (NOBRE, 2003, p. 8). 

Segundo Oliveira (2009), a participação da mulher na economia solidária significa gerar 

emprego para essas mulheres que passarão agora a representar não somente questões 

ideológicas, mas que participarão ativamente da economia, da política e da sociedade, o 

que em grande medida, combate uma desigualdade que ocorre duplamente, ao mesmo 

tempo que combate a desigualdade de gênero e a desigualdade social. A autora dialoga 

assertivamente com os propósitos deste trabalho na medida em que relata que a economia 

solidária no contexto de gênero representa a construção de uma ideologia de um grupo 

desfavorecido socialmente ao mesmo tempo em que constrói a identidade pessoal da 

mulher da medida em que gera autonomia e emancipação (OLIVEIRA, 2009).  

Metodologia  

Essa pesquisa se filia à tradição da análise bibliográfica, por meio da escolha do 

referencial a ser usado que, no caso deste artigo, teve como prioridade a escolha de autoras 

mulheres. Importante ressaltar que o grupo PET EcoSol também contou com a imersão 

em diversas atividades práticas de extensão, pesquisa e ensino que perfazem o escopo das 

ações cotidianas do PET e, também, marcado, majoritariamente, pela presença de 

mulheres.  

Considerações finais  

Pela revisão bibliográfica realizada, as mulheres que participam de cooperativas 

na economia solidária, se inserido, mesmo que de maneira não convencional ao mercado 

de trabalho, reforçam a organização social e o movimento de economia solidária, ao 

mesmo tempo em que ganham capacitação para outros trabalhos nos quais elas não tinham 

contato anterior. Ademais, simultaneamente ao avanço na inclusão social, fomenta-se 

valores de ajuda mútua, solidariedade, autogestão, entre outros.  

Por outro lado, a Economia Solidária tem o potencial de gerar outros espaços nos 

quais as mulheres podem discutir, refletir, deliberar, reivindicar, etc.; rompendo assim 

com o que Santos (2009) chamou de matriz cultural patriarcal que acaba por condicionar 
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muito das vidas privadas e públicas das mulheres na sociedade contemporânea.  

Por fim, a participação da mulher na economia solidária pode contribuir com a 

ruptura da naturalização da divisão sexual do trabalho, que tem mantido a mulher presa à 

esfera reprodutiva, que por vezes romantizada, dá aos homens espaços mais privilegiados 

de ação e atual na sociedade. 
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Resumo: 

No contexto das discussões educacionais, este trabalho aborda o engajamento discente, a 

partir de dados relativos à participação em movimentos sociais, vinculado a uma pesquisa 

maior, que vem acompanhando as perspectivas de atuação dos graduandos, com atenção ao 

campo da educação infantil. Sustenta-se em referenciais bakhtinianos, afirmando que os 

exercícios participativos, no bojo da premissa da gestão democrática, contribuem para a 

formação no magistério. Como resultados, ainda que os dados informem um aumento, é 

incipiente os indicadores de experiências de participação em movimentos sociais, indicando 

que o curso de formação inicial constitui um espaço importante de aprendizagens para a 

participação, na direção de mobilizar o engajamento na necessária defesa da educação 

pública, laica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada para todos e todas.  

Palavras chave: Participação, Formação, Pedagogia, Programa de Educação Tutorial. 

Introdução 

Integrando as conexões propostas para o Sudeste PET 2020, neste trabalho tematizamos os 

engajamentos dos discentes em articulação com a observação das contribuições que as 

experiências de participação em espaços coletivos podem trazer para o fortalecimento das 

lutas presentes no magistério, em especial, na defesa da educação. Essa tematização se insere 

no movimento que busca descolonizar os entendimentos sobre o papel da Pedagogia e da 

participação, afirmando a possibilidade de uma educação emancipadora. Na ligação do 

conceito de descolonização, em ligação com a abordagem da participação e com os processos 

formativos de professores, retomamos Streck, (2017, p. 195), na afirmação de que “[...] 

                                                
22 Doutora em Educação. Professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, do Centro de Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo – 

DLCE/PPGE/CE/UFES. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Formação e Atuação de Educadores”. Tutora 

do Programa de Educação Tutorial Conexões de Saberes: Projeto Educação. 
23 Graduando em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, integrante do Programa de Educação 

Tutorial Conexões de Saberes: Projeto Educação - UFES/PETEDU. 
24 Graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, integrante do Programa de Educação 

Tutorial Conexões de Saberes: Projeto Educação - UFES/PETEDU 
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descolonizar a participação significa estar atento para as condições objetivas e subjetivas que 

prendem a participação aos padrões de dominação”. Nessa perspectiva, apostando na 

participação como exercícios na direção de romper com as dominações e subserviências, 

trabalhamos com um conjunto de dados decorrentes de pesquisa coletiva que vem 

acompanhando a formação inicial no curso de Pedagogia, com atenção à formação para 

atuação no campo da educação infantil. 

Na atenção às lutas do magistério na defesa da educação pública, laica e de qualidade como 

contexto para as  discussões deste trabalho, ancoramo-nos também em Peloso (2012, p. 29) 

na observação da aproximação aos espaços de participação política compondo o processo de 

formação, uma vez que “[...] a educação é tanto um ato político quanto um ato político é 

educativo [...] Se educação é sempre um ato político e os/as educadores/as são seres políticos, 

importa saber a favor de quem fazemos política, qual a nossa opção”.  

 

Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo central analisar dados referentes a vivências de participação 

considerando filiações a movimentos sociais, estudantis, sindicais e partidos políticos. Com 

isso, explorar esses espaços formativos na perspectiva de potencializar a luta em defesa da 

educação pública, entendida como um direito de todos. Integrados ao contexto de lutas do 

magistério, buscamos também mover diálogos com Programa de Educação Tutorial (PET), 

reconhecendo suas práticas de participação coletiva (como o Sudeste PET), visibilizando a 

abordagem do engajamento ligado à formação docente. 

Metodologia 

Como um recorte da pesquisa maior, tematizamos o engajamento na formação de 

professores. Focalizamos as vivências de participação dos graduandos do curso de 

Pedagogia, por meio da seleção de questões de questionário – aplicado em  turmas 

ingressantes nos anos de 2018 e 2019, em uma universidade da região sudeste, totalizando 

193 respondentes – considerando filiações a movimentos sociais, estudantis, sindicais e 

partidos políticos. Caracteriza-se como um estudo quanti-qualitativo, justificado pelo 

arcabouço das bases legais da educação que indicam a importância da gestão democrática e, 
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portanto, os exercícios de participação constituem aprendizagens significativas na formação 

de professores. 

Cabe informar que este estudo decorre de um investimento iniciado para o Sudeste PET 

2019.). Para esta produção, foram incluídos o conceito de colonialidade (STRECK, 2017) e 

os estudos de Tavares (2010), Araújo (2015), Costa (2006), Castro e Rios (2007) e Côco 

(2012), mantida a ancoragem nos pressupostos teórico-metodológicos bakhtinianos (2011). 

Desenvolvimento 

Ancorados na base de dados da pesquisa, que totaliza 193 respondentes (ingressantes em 

2018 e 2019), destacamos do questionário a questão que aborda as vinculações dos 

graduandos com algum movimento que denote participação em coletivos organizados. Os 

dados apontam que 169 informaram não vinculação, 7 não responderam e 17 indicaram 

algum tipo de engajamento. Nota-se um aumento no número de discentes engajados, dado 

que para o trabalho do sudeste PET de 2019 o número desse público era de 9 estudantes (de 

um total de 95 respondentes ingressantes no ano de 2018).  

Com o aumento dos respondentes (decorrentes do ingresso no ano de 2019), aumenta-se o 

número relativo ao engajamento, todavia, a incipiência no indicador permanece, se observado 

o percentual quanto ao total de respondentes. De todo modo, vemos formar um coletivo que 

agrega mais experiências de formação, visto que os ingressantes de 2018 e os de 2019 

continuam juntos por um período consistente (dado que o curso tem duração de quatro anos), 

ainda que em turmas diferentes. A partir disso é possível aventar que essas experiências 

possam nutrir movimentos mais coletivos no curso, por exemplo, a participação no diretório 

acadêmico.  

Assim, pode-se observar um aumento da reunião de experiências de participação em espaços 

coletivos. Geralmente, estes espaços movimentam pautas que defendem os direitos sociais 

(incluindo a educação), a justiça social, a superação das desigualdades e os impactos que as 

diferenças sociais trazem para a vida social, com recortes por cada setor de atuação, tais como 

contextos trabalhistas (com sindicatos e associações), estudantis (com movimento estudantil 

e grêmios), partidários (partidos políticos) e outros, que nutrem a participação para  a 

cidadania. 
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Com o referencial bakhtiniano, tratar da participação é considerar os movimentos dialógicos 

da vida, nesse caso em específico, interessa-nos os que conduzem ideias e propostas para a 

transformação da vida de um conjunto de pessoas que sofrem com as desigualdades sociais. 

Buscamos mover a atenção para espaços que valorizam o compartilhamento de experiências 

como o ouvir, o falar, o se reconhecer e o contemplar o outro, compondo conjuntamente 

ideias propositivas na direção de ampliar os processos formativos. 

Com os conceitos de participação e colonialidade, no contexto da afirmação da   participação 

como essencial para a cidadania, implicando considerar as problemáticas que podem reforçar 

a colonialidade (STRECK, 2017), buscamos tecer algumas reflexões retomando nossos 

resultados de pesquisa.  

Considerando o escopo da pesquisa maior, voltando à atenção para a atuação no campo da 

educação infantil, outra reflexão como uma possibilidade de estudo nos vem à tona. Quantos 

dos discentes que se mostram engajados em coletivos organizados objetivam atenções para 

Educação Infantil como um campo de trabalho? Nos parece pertinente considerar que o 

processo de descolonizar as pautas de participação e concebê-las como processo político-

pedagógico também deve considerar as crianças e seus universos, descentralizando o 

movimento do mundo adulto. Na educação infantil é recorrente a observação do 

adultocentrismo reinante.  

Dessa forma, este trabalho nos acena para uma continuidade de investigação, dirigindo a 

atenção, com os mesmos dados selecionados, para os indicadores daqueles estudantes com 

experiências de participação em correlação com o interesse de atuação no campo da educação 

infantil. Nos parece fecundo considerar unir essas categorias, da experiência de participação 

com a perspectiva de atuação com as crianças pequenas. Ainda no campo das reflexões, 

considerando que o processo formativo dos estudantes (participantes da pesquisa) no curso 

de Pedagogia também se faz mediado pela presença do PET Conexões,  cabe considerar 

(como eventual possibilidade de novos estudos) o PET Conexões como um espaço 

potencializador da participação para a cidadania, em diálogo com a tematização da 

participação.  O evento a seguir destaca o perfil dos participantes do PET  

[...] observamos os programas voltados ao apoio a jovens universitários de origem popular 

inseridos num repertório de discussão sobre a temática da juventude, em especial no recorte 

sobre as formas de interlocução do jovem com o poder público, no movimento de produção 

de políticas públicas endereçadas a esse segmento. Cabe observar que, no projeto, a ideia de 

jovens universitários se refere aos iniciantes na universidade, permitindo o ingresso de alunos 
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até o terceiro período dos cursos. Em sua maioria, eles também são jovens no aspecto 

geracional, mas não necessariamente (CÔCO, 2012, p. 98).  

Portanto, cabe considerar os processos formativos considerando aspectos geracionais, 

responsabilidades das instituições formadoras, demandas dos campos de trabalho, 

expectativas de atuação dos estudantes e, sobretudo, compromissos de formação na 

articulação com a participação, visto a base legal que assegura o direito à participação e, na 

articulação com o campo educacional, as premissas da gestão democrática.  

Conclusão 

No bojo deste trabalho, dado a incipiência de experiências de participação em coletivos 

organizados, apontamos para a importância do processo de formação inicial nessa temática. 

Interagindo com os dados, apontamos possibilidades para novos estudos, em especial, a 

atenção ao compromisso com a formação de um olhar sensível para educação infantil, que 

pode ganhar avanços com o diálogo com lógicas descolonizadoras da educação, por meio da 

afirmação de processos formativos ligados à participação. 

Com esta palavra-chave, afirmamos que a submissão desse trabalho para um evento de 

discussão ampla, envolvendo grupos de todo o Sudeste se conecta com a ideia de participação 

para a movimentação e transformação da nossa vida para melhor. Enquanto seres políticos, 

nos comprometemos em fortalecer as discussões no Sudeste PET XX no eixo das grandes 

áreas de ciências humanas, buscando colocar a valorização da vida no centro do debate sobre 

os compromissos sociais.    
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RESUMO Os ingressantes do Curso de Ciências Econômicas enfrentam dificuldades com 

disciplinas das áreas de exatas do início do curso, como Análise Financeira de Investimentos, 

Introdução à Estatística Econômica e Economia Matemática I e II. O insuficiente aprendizado 

dos estudantes no ensino médio e a falta de conhecimentos prévios necessários são alguns 

empecilhos para o aproveitamento pleno das disciplinas, o que acaba resultando em baixo 

desempenho, prejudica a permanência dos aluno na sequência aconselhada do curso e leva, 

muitas vezes, a evasão. Visando minimizar este problema, desde 2018 o PET Economia 

oferece oficinas para alunos matriculados em cada uma das matérias citadas, com conteúdos 

pertinentes às avaliações. As oficinas são oferecidas pelos próprios alunos do curso de 

graduação que dominem os conteúdos programáticos, petianos ou não.  

As oficinas constituem um espaço de aprendizado além de somente um reforço da matéria 

dada em sala de aula, pois se propõe a ser um espaço de interação e cooperação, uma nova 

ferramenta de ensino que contribui positivamente para aprendizagem.  

Para verificar a eficiência desta atividade, o PET Economia investiga através de questionários 

e feedbacks, a opinião dos alunos sobre as oficinas oferecidas e faz uma auto-análise sobre a 

importância deste tipo de atividade e sobre as experiências vivenciadas pelos petianos e dos 

demais alunos que participaram das oficinas. O grupo utiliza como embasamento teórico, o 

livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, capítulo 2: A concepção bancária da educação 

como instrumento da opressão.  

O resultado geral destas oficinas, tomando por base as análises e discussões dos alunos que 

participaram das atividades, é extremamente positivo, pois as oficinas criaram um ambiente 

de cooperação e aprendizagem, além de revelar um espaço para a construção crítica de todos 
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os estudantes, ao criar um ambiente autônomo de busca de conhecimento e integração, fora 

da sala de aula. 

 

Palavras - chave: Educação problematizadora; pensamento crítico; aluno-professor; 

participação ativa e positiva na Universidade 

 

INTRODUÇÃO 

Desde 2018 o PET Economia vem realizando oficinas dirigidas para alunos 

matriculados nas disciplinas das áreas de exatas, como Análise Financeira de Investimentos, 

Introdução à Estatística Econômica e Economia Matemática I e II, para atender uma demanda 

dos próprios alunos que enfrentam altos índices de retenção nestas disciplinas, o que 

contribui para a evasão do curso. As aulas são preparadas por petianos, com orientação dos 

docentes das disciplinas, e são ministradas por alunos do curso ou pelos próprios petianos. 

As oficinas são estruturadas com base no conteúdo programático das disciplinas, com uma 

breve explicação da matéria e com a resolução de exercícios em sala de aula, e também com 

exercícios das provas do exame da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós 

Graduação em Economia). Os docentes responsáveis pelas disciplinas acompanham e 

avaliam as listas de exercícios antes de cada oficina. Esta atividade, de aluno para aluno, 

torna o ambiente da aula mais informal e de cooperação, o que permite que eles possam ter 

o apoio necessário para a solução das questões e melhor aproveitamento da disciplina, 

fazendo com que os alunos não hesitem em tirar suas dúvidas, saibam qual o seu nível de 

conhecimento para elaborar um plano de estudos, quais conteúdos possuem maiores 

dificuldades. Para os petianos a atividade também é um momento de aprendizado e 

construção do conhecimento. Para avaliarmos a eficiência desta atividade, após cada aula os 

alunos presentes respondem a um feedback que mescla autoavaliação com avaliação da 

atividade, ou seja, eles respondem questões para avaliar a condução da atividade, bem como 

sobre seu próprio esforço individual para o aprendizado, além de serem questionados sobre 

sugestões para o próximo encontro. A inspiração para estas oficinas surgiu do livro 

Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire com a exposição de um modelo de “educação 

problematizadora”, em que há um aprendizado mútuo entre educador e os educandos sem 

presença de autoridades, num processo em que são incentivadas a participação dos alunos e 

o processo de reflexão, diferente de um processo passivo de recebimento de informações no 

que chama de “educação bancária”. 
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METODOLOGIA 

Para a estruturação da oficina, um ou mais petianos são responsáveis por elaborar 

uma lista de exercícios com o conteúdo das provas. Esta lista é avaliada pelo docente da 

disciplina e posteriormente, o aluno que vai ministrar a oficina resolve antecipadamente todos 

os exercícios, para posteriormente serem resolvidos em sala de aula, após  uma explicação 

breve da teoria em um ambiente mais informal e acolhedor de aluno para aluno. A lista de 

exercícios também é composta por exercícios do exame da ANPEC.  Geralmente, são 

realizadas uma ou duas oficinas, no período que antecede cada prova, com duração média de 

2 horas, dependendo da quantidade de conteúdo abordado em classe, para cada uma das 

disciplinas identificadas acima.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados destas atividades são avaliados através de relatos e das respostas dos 

feedbacks respondidos logo após sua realização, onde são questionados se aprenderam algo 

novo, se foi possível sanar as dúvidas que tinham sobre o tema, se sentem que estão mais 

preparados para a prova, se foi possível traçar seu nível de conhecimento quanto a matéria, 

se se sentiram mais motivados para o estudo, entre outros. As respostas obtidas são muito 

satisfatórias, muitos alunos relatam que conseguiram ir bem na prova, que a oficina ajudou a 

elaborar um plano de estudo, que se sentiam mais encorajados a tirar dúvidas no ambiente 

das oficinas do que na sala de aula com o professor. 

Nas oficinas de Análise Financeira de Investimentos realizadas no 1º semestre de 

2019, ambas ministradas por petianas, com a presença de 32 alunos na primeira e 22 na 

segunda oficina. Dois terços dos alunos que responderam ao questionário obtiveram 

resultados positivos na prova, e foram deixadas sugestões da realização da oficina com maior 

frequência durante o semestre. 

A primeira Oficina de Introdução à Estatística Econômica executada no segundo 

semestre de 2019 foi ministrada por um petiano e contou com a presença de 22 estudantes; 

na segunda oficina, ministrada por um doutorando convidado pelo PET, compareceram 27 

alunos. 

Em 2018, a primeira Oficina de Economia Matemática I teve presença de 19 alunos 

e 11 na segunda. Após o término da oficina relataram que conseguiram sanar dúvidas e 

resolver os exercícios propostos e que estavam satisfeitos com os resultados. Já a Oficina 

realizada no primeiro semestre de 2019 contou com a participação de 29 alunos, constatando 

aumento significativo de estudantes de um ano para outro.  
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A Oficina de Economia Matemática II, no segundo semestre de 2019, teve presença 

de 15 alunos na primeira e na segunda oficina. Ambas foram ministradas por petianas e 

obtiveram feedbacks positivos dos alunos presentes após as aulas. Eles relataram que as 

resoluções foram feitas de forma clara e bem explicada, que se sentiam mais confiantes para 

fazer a prova. 

Os petianos que ministraram as aulas puderam vivenciar o papel do professor no 

ensino, além de melhorar aptidões como transmitir informações de forma clara, perder o 

medo de falar em público, como elaborar uma aula, entre outros. De forma indireta, esses 

alunos apresentaram maiores propensões para repensarem seus modelos de estudos e livres 

para atuarem na construção do seu pensamento crítico. 

CONCLUSÃO 

A interação horizontal de ensino de um aluno para outro dinamiza o ambiente 

acadêmico e ajuda a sanar dúvidas do conteúdo que não foram tiradas em sala de aula. Além 

de colaborar com os alunos com dificuldade na matéria, o ensino da atividade auxilia no 

desenvolvimento da oratória e da responsabilidade do petiano que, tem a oportunidade de 

exercer tanto o papel do aluno como o de professor. 

Constatamos que as oficinas apresentaram valor benéfico para ambas as partes, tanto 

para o aluno-estudante quanto ao aluno-professor. Os petianos que ministram as oficinas, 

desenvolveram a habilidade de falar em públicos e ampliaram sua autoconfiança, valorizando 

o papel do professor.  O Aluno é o protagonista da sua aprendizagem e contribui para a 

trajetória acadêmica dos demais alunos, exemplo de participação ativa e positiva na 

Universidade. Conforme defende Paulo Freire (1987, p. 40), “Ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. O que 

confirma a premissa de que crescemos e aprendemos juntos. Desta forma, oficinas entre 

alunos devem fazer parte da graduação, na qual não assumimos somente o papel de 

estudantes mas também expressamos a liberdade de identificar e agir para melhorar a 

aprendizagem no Ensino Superior, assim como é o dever dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial - PET. 
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RESUMO: A expressão corporal é uma importante ferramenta de desenvolvimento pessoal 

que não é enfatizada no ensino obrigatório. No entanto, é também pela manifestação corporal 

que se dá a disseminação da informação, o que torna uma oportunidade para o grupo PET 

Biblioteconomia e Ciência da Informação (PET BCI) de proporcionar momento de troca de 

vivências que fogem do comodismo do isolamento virtual, baseadas na comunicação para 

formação do conteúdo informacional dos sujeito. Nesse sentido, o presente estudo busca 

explorar e avaliar uma das atividades de extensão do PET BCI UFSCar: o minicurso de 

Expressão Corporal. Realizado através da parceria com a Companhia Espelunca de Teatro, a 

atividade foi ofertada à comunidade interna e externa da UFSCar, com a proposta de trabalhar 

a comunicação não verbal através de alguns dos cinco sentidos. Para compreensão teórica e 

fundamentação, buscou-se apoio bibliográfico em estudos sobre comunicação e mediação da 

informação, além de uma pesquisa de caráter descritiva, na qual utiliza-se também do 

levantamento e análise de dados.  Após o estudo desses dados, fica evidente que a cooperação 

entre o PET BCI e a Cia Espelunca, junto a iniciativa de ser um evento aberto à comunidade 

e alunos de outras áreas do conhecimento, resulta em uma ótima satisfação por parte dos 

participantes, em torno de  81,8%  das pessoas, os quais tanto avaliaram o minicurso 

destacando a qualidade na organização, condução e preço, (todos os resultados ficaram acima 

de 50% do contentamento do público),  como também sugeriram a realização de outras 

atividades relacionadas à área de expressão corporal e artes cênicas. Deste modo, percebe-se 

a necessidade de se trabalhar a comunicação não verbal, por ser interdisciplinar e fazer parte 

da mediação da informação, juntamente com práticas educacionais através da colaboração e 

participação da comunidade externa à UFSCar e ao curso de Biblioteconomia. 

 

Palavras-chave: Expressão Corporal; Mediação informacional; Projeto de Extensão. 

INTRODUÇÃO 

A necessidade informacional é um dos segmentos mais investigados no campo de 

conhecimento da Ciência da Informação. Cooper (1971) considera que uma necessidade 

informacional existe na mente do usuário, sendo um estado psicológico desencadeado por 

diversos fatores. A busca informacional, por sua vez, é a “[...] tentativa do sujeito 

informacional de encontrar informação como consequência de satisfazer um objetivo” e isso 

inclui a comunicação pessoal (WILSON, 2000). 

O domínio da linguagem verbal é recorrentemente enunciado como necessário para a 

atuação de bibliotecários e cientistas da informação nas atividades que envolvem o Serviço 

de Referência, Educação de Usuários e Competência em Informação. Todavia, a dimensão 

corporal no processo de comunicação apresenta-se como um atributo de destaque, em uma 

prática profissional cada vez mais direcionada ao estabelecimento de processos educativos 

no universo informacional.    

Comunicação não verbal “[...] são as manifestações comportamentais não expressas 

por palavras, como gestos, expressões faciais, orientações do corpo, posturas, relação de 
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distância entre indivíduos e organização dos objetos no espaço” (SILVA, 2000, p. 53) que 

“[...] possibilitam o desenvolvimento de uma imagem, ideia ou sentimento” (BRIKMAN, 

1989. p. 92). Logo, o corpo é uma forma de manifestação de sentimentos, emoções e valores, 

fatores importantes no processo de busca informacional. 

Considerando a expressão corporal como uma ferramenta auxiliar para as atividades 

ligadas ao processo de mediação da informação entre os sujeitos informacionais e as fontes 

de informação dispostas em ambientes híbridos (presencial ou virtual), o Programa de 

Educação Tutorial de Biblioteconomia e Ciência da Informação (PET BCI) da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) buscou apoio das Artes Cênicas para favorecer o 

desenvolvimento de uma consciência corporal nos alunos da graduação, de modo a contribuir 

com um melhor proveito dos benefícios da linguagem corporal aos serviços voltados aos 

usuários. 

Neste sentido, o estudo apresenta um relato de experiência sobre a introdução das 

artes cênicas tanto na formação de bibliotecários e cientistas da informação que estão na 

graduação, como na comunidade externa, conduzida no intuito de desenvolver um repertório 

corporal dos sujeitos participantes e contribuir para o aprimoramento de suas técnicas 

comunicativas. Portanto, buscou-se promover a autonomia e a capacidade de domínio 

corporal como recursos auxiliares na prática de atividades informacionais, tendo o corpo 

humano como o principal modo de comunicação dos sujeitos (BRIKMAN, 1989).  

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um relato de experiência, resultado da capacitação dos alunos de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação no âmbito do Curso de Expressão Corporal 

conduzido pelos integrantes da Companhia de Espelunca de Teatro da cidade de São 

Carlos/SP em parceria com o PET BCI. A atividade extensionista foi promovida no dia 09 

de maio de 2019 no Auditório 2 da Biblioteca Comunitária (BCo) tendo duas horas de 

duração e com 14 participantes provenientes de diversos cursos da instituição e comunidade 

externa, a saber: Biblioteconomia e Ciência da Informação (7), Física (1), Pedagogia (2), 

Ciências Sociais (1), EaD (1) e comunidade externa (2). Os participantes foram convidados 

a explorar suas percepções de sentidos como tato, audição e visão, mediante a realização de 

exercícios de contato visual, fala, gestos, ritmo e espaço, além de debater sobre o impacto 

desses sentidos em ações do cotidiano, como na diferença de conversas com 

ausência/presença de contato visual e evitar desvio de atenção para outras informações 

pessoais, pouco importantes e que podem atrapalhar a mediação informacional.  

A pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa, do tipo descritiva e 

exploratória. Os instrumentos de coleta de dados se configuram em depoimentos dos 

participantes da atividade extensionista (documento este que reuniu respostas de avaliação e 

sugestões sobre o evento), além do relatório de aprendizagem (emitido pelos petianos 

responsáveis pela atividade e apresentado durante as reuniões mensais do grupo de educação 

tutorial). Para a obtenção dos depoimentos dos participantes, elaborou-se um formulário com 

6 perguntas, sendo 2 dissertativas e 4 de múltipla escolha, estão últimas estruturadas a partir 

da seguinte escala de avaliação: 1 péssimo, 2 ruim, 3 regular, 4 bom e 5 ótimo. O instrumento 

foi encaminhado por e-mail ao término da atividade, sendo o preenchimento opcional. Ao 

todo, foram 11 os formulários preenchidos, cujas respostas foram analisadas e seguem 

descritas na próxima seção. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A atividade extensionista “Curso de Expressão Corporal” está em consonância com 

as diretrizes que regulamentam as atividades dos grupos tutoriais, especificamente pelo 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a introdução de novas 
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práticas pedagógicas na graduação, em cumprimento à Portaria do Ministério da Educação 

nº 976, de 27 de julho de 2010. Sendo assim, os participantes se envolveram em vivências 

que, sobretudo, exploraram o contato visual, ressaltaram os movimentos através do corpo, 

utilizando braços, mãos e cabeça, além de se conscientizarem sobre ritmo e espaço. Para 

tanto, foram conduzidas duas atividades, dentre as quais: Na primeira, com uso de Espelho, 

os participantes tinham que se conectarem com o respectivo parceiro através do olhar e 

reprodução de gestos. Enquanto que em Caminhando e Criando Pontes, a proposta foi 

promover conexão dos participantes mediante o olhar, em que o indivíduo ficava em Plano 

Alto, andando com sua dupla pelo ambiente e em momentos sem contato visual, o indivíduo 

se movimentava para o chão. 

Conforme o depoimento dos participantes, 81,8% das pessoas classificaram o 

minicurso com nota 5, visto na figura 1. Relativo à organização, 72,7% do total de 

respondentes considerou este item ótimo, o que significa que o minicurso foi bem 

administrado e coordenado tanto pelo PET BCI quanto pela Companhia Espelunca de Teatro. 

Os tópicos relacionados ao horário, local e datas escolhidas para a realização da atividade 

também foi outro item bem avaliado por 56,5% dos respondentes. O mesmo ocorreu com o 

valor da inscrição, sendo que 81,8% consideraram o valor acessível. 
Gráfico 1: Avaliação do Minicurso Expressão Corporal 

 
Relativo aos depoimentos dos participantes acerca da atividade e dos benefícios para a sua 

formação profissional, todos os respondentes consideraram a proposta da oficina 

interessante, assim como a condução da mesma. As indicações de melhoria da atividade em 

propostas futuras centraram-se na escolha de um espaço mais amplo que favoreça um melhor 

conforto na execução dos exercícios. Por sua vez, as sugestões para as próximas atividades 

conduzidas pelo PET BCI versaram sobre temas ligados ao teatro e a expressão corporal, 

com a condução de aulas práticas sobre o assunto. A partir desses resultados, constata-se a 

grande aceitação da oficina e a escolha assertiva do PET BCI em oferecer essa atividade 

como prática pedagógica aos alunos da graduação e membros da comunidade externa. 

CONCLUSÃO 

A expressão corporal é uma ferramenta multidisciplinar que contribui com o 

desenvolvimento e ampliação das capacidades de comunicação do público em geral. Sendo 

assim, o PET BCI, em parceria com a Companhia de Teatro Espelunca, promoveram uma 

prática pedagógica inovadora aos alunos da graduação, com foco na comunicação corporal 

mediante a realização de diversos exercícios simples e observáveis no cotidiano dedicados 

ao estímulo da percepção dos sentidos humanos, pois “as práticas corporais e artísticas fazem 

parte desse lugar de aprender” (EHRENBERG, 2018, p. 124). 
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Além disso, a atividade extensionista aqui apresentada reforça a necessidade dos 

grupos de educação tutorial conduzirem atividades em parceria com diversos segmentos da 

sociedade e estreitar as relações com a comunidade externa, uma vez que essa parceria resulta 

na construção do conhecimento por meio da troca de informação e mediação desta 

(DAVALLON, 2007). A realização de práticas educadoras que excedam os limites da 

universidade permite o fortalecimento da educação e vão ao encontro com as expectativas e 

necessidades formativas dos alunos da graduação, que é a de ter oportunidades de se envolver 

com projetos que os ajudem no desenvolvimento pessoal, profissional e educacional. 
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RESUMO  
O “I Diálogos Jurídicos” foi uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial do curso de 

Direito da Universidade Federal de Uberlândia (PET Direito UFU) com o intuito de propiciar 

discussões acadêmico-científicas acerca de temas significativos na contemporaneidade. Em 

virtude do período de isolamento social, decorrente das medidas de proteção e combate à 

pandemia de COVID-19, o primeiro ciclo do “Diálogos Jurídicos” ocorreu de forma remota 

através de conferências on-line. Em encontros semanais, as conferências foram proferidas, 

cada uma, por uma professora ou professor da UFU e de outras Universidades Federais, 

mediadas por representante do PET Direito que conduzia o encontro e as discussões. Na 

iniciativa, buscou-se desenvolver a formação crítica dos participantes por meio de debates e 

diferentes perspectivas sobre cada assunto trabalhado. Após a exposição da(o) conferencista, 

todos os ouvintes tiveram a oportunidade de se inscrever para comentários, considerações e 

questionamentos. Assim, alcançou-se uma multiplicidade de experiências, a qual contribuiu 

consideravelmente para a formação acadêmica e cidadã dos participantes. Também, houve 

uma política de acessibilidade nos encontros realizados a partir de intérpretes de LIBRAS do 

Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (Cepae) da 

UFU, para que discentes surdos ou com baixa audição tivessem pleno acesso às conferências 

e aos debates ocorridos. De modo geral, o primeiro ciclo do “Diálogo Jurídicos” obteve uma 

grande adesão de participantes, os quais representaram diversos estados e universidades 

brasileiras. Além disso, o seu propósito (prover discussões de forma horizontal e acessível) 

foi concluído com êxito. 

  

Palavras-chave: Diálogos Jurídicos; ensino; formação crítica; acessibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O PET Direito UFU, diante do isolamento social em razão da pandemia de COVID-

19, buscou formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização para a realização 

de atividades em formato remoto e totalmente on-line, visando respeitar e incentivar o 

isolamento de alunos e docentes. Assim sendo, o grupo desenvolveu o “I Diálogos Jurídicos”, 

composto por dois ciclos de Webinars (conferências online), sendo, em cada um, realizados 

três encontros, a partir da participação de docentes da UFU e de outras universidades federais 

                                                
25 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Bolsista no Programa de Educação 

Tutorial do curso de Direito da UFU. E-mail para contato: rubia.rr@hotmail.com  
26 Professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Graduado em 

Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Pesquisador do Grupo “Politeia: cultura política, teoria e identidade constitucional”. Tutor do 

Programa de Educação Tutorial do curso de Direito da UFU. E-mail para contato: rmbiel@hotmail.com  

mailto:rubia.rr@hotmail.com
mailto:rmbiel@hotmail.com
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do país. Pensando-se em encontros horizontais, cada conferência foi organizada a partir de 

uma exposição de determinado assunto relevante por um docente, sucedida por perguntas e 

discussões com os estudantes. 

O eixo temático selecionado pelo PET Direito e pelos docentes convidados 

relacionou-se com temas jurídicos, sociais, jurídico-políticos e pandêmicos. Nesse sentido, a 

atividade teve o intuito de incentivar discussões acadêmico-científicas e o desenvolvimento 

de uma ação de ensino de natureza coletiva e interdisciplinar. Os debates realizados em cada 

encontro contaram com alunos de diversas universidades do Brasil e de diferentes áreas de 

formação, fomentando o espírito crítico e a consolidação do conhecimento acadêmico dos 

discentes.  

 

METODOLOGIA  

O primeiro ciclo do “Diálogos Jurídicos” foi realizado em encontros semanais a partir 

da plataforma de vídeo conferência Google Meets, entre 14 de maio e 16 de junho de 2020, 

das 19h00min às 20h30min, aproximadamente. O Google Meets tem a capacidade de até 100 

convidados em sua versão gratuita, sendo esta a utilizada pelo grupo.  

Em cada Webinar (conferência on-line), o professor convidado expunha suas ideias 

sobre determinada temática por, em média, 40 minutos. Após a exposição, cada participante 

presente tinha a oportunidade de realizar perguntas ao professor ou apresentar sua perspectiva 

sobre o assunto trabalhado. Toda a dinâmica do encontro era conduzida por um membro 

interno do PET Direito UFU. 

Uma das preocupações do grupo na organização do evento foi a acessibilidade de 

alunos surdos ou com baixa audição. Deste modo, visando à inclusão e democratização do 

evento, intérpretes de LIBRAS do Centro de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em 

Educação Especial (Cepae) da UFU foram convidadas para atender esses alunos. Também, 

disponibilizou-se o serviço de descrição de imagens, slides e textos para os cegos ou pessoas 

com baixa visão, para que todos os estudantes tivessem pleno acesso às conferências e aos 

debates produzidos. 

A atividade foi amplamente divulgada nas principais redes sociais do PET Direito 

UFU, como Instagram, Facebook e Twitter, além da divulgação via E-mail para as turmas da 

Faculdade de Direito. No que tange à inscrição, esta foi aberta a todos os interessados e 

ocorreu via Google Forms. Assim, após se inscrever, cada aluno recebeu as informações 

necessárias para sua participação no evento através do e-mail cadastrado.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O “I Diálogos Jurídicos” contou com seis conferências. Em sua primeira etapa, 

realizou-se a conferência intitulada “Catástrofe e Estado de Emergência: uma leitura de A 

Grande Transformação de Karl Polanyi”, ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo Corrêa 

Giacomini, docente do Curso de Direito da UFJF-GV. Nesta conferência, o professor 

trabalhou as noções de progresso, autopreservação e ruína através da obra clássica do autor 

húngaro, levando em consideração a percepção que Polanyi tem sobre a emergência da 

sociedade de mercado e os procedimentos políticos e jurídicos reativos a ela27.   

Na segunda conferência, foi trabalhado o tema “Entre a ficção e a realidade: Ensaio 

sobre a cegueira a alguns aportes pandêmicos”28, analisado pela Profa. Dra. Cândice Lisbôa 

Alves, docente da Faculdade de Direito da UFU. Nesse encontro, foram debatidas diversas 

questões sobre o atual cenário decorrente da pandemia de COVID-19 desde a abordagem do 

Direito & Literatura, a partir da obra de José Saramago29.  

Na última conferência da primeira etapa da iniciativa, a temática abordada foi 

“Aplicação da Lei de Segurança Nacional às manifestações antidemocráticas”, trabalhada 

pelo Prof. Dr. Diego Nunes, Professor do Centro de Ciências Jurídicas da UFSC. Para 

abordar a temática, o professor realizou uma análise histórica da própria Lei de Segurança 

nacional, bem como de sua aplicabilidade na atual democracia brasileira30.  

Vale o registro de que nessa terceira reunião houve uma invasão na reunião, operada 

por alguns indivíduos que usavam perfis e nomes falsos. Durante o ataque, proferiram 

palavras de ódio com o intuito de desestabilizar e inviabilizar o evento. O ataque foi 

contornado em alguns minutos, sendo os perfis expulsos da sala. Depois disso, a webinar 

seguiu em bom andamento e debates. 

A segunda etapa iniciou-se com a conferência “Mulheres e representação política 

feminina: da Constituinte aos nossos dias”, ministrada pela Profa. Dra. Tayara Lemos, 

docente do Curso de Direito da UFJF-GV. Para retratar essa temática, a professora mostrou 

dados relativos à presença feminina na política durante a história do país, bem como as 

principais motivações de não termos, no Brasil, mulheres em cargos representativos. 

                                                
27 Recomenda-se: GIACOMINI, Marcelo Corrêa. O sentido do "social" no discurso jurídico: entre o implícito 

e o histórico. Signum. Estudos de Linguagem, v. 11, p. 123-135, 2008.  
28 SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. ed. 2. São Paulo, Companhia das Letras; 2020. 
29 Recomenda-se: ALVES, Cândice Lisboa. Entrelinhas: a construção narrativa nos 30 anos da 

Constituição. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018.  
30 Recomenda-se: NUNES, Diego. As iniciativas de reforma à Lei de Segurança Nacional na consolidação da 

atual democracia brasileira: da inércia legislativa na defesa do Estado Democrático de Direito à ascensão do 

terrorismo. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 22, p. 265-305, 2014. 
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Ademais, observou-se que, apesar dos avanços, no meio político as mulheres ainda são 

cercadas por um discurso com signos da subalternidade social provido de reduzidas 

temáticas, como assistência social, família e educação31. 

Posteriormente, a webinar teve como tema “Poder, autoridade e legitimidade: pode 

haver um dever de desobediência?”, sendo ministrada pela Profa. Dra. Luciana Silva Reis, 

Professora da Faculdade de Direito da UFU. Nesse encontro, a professora abordou diversas 

manifestações e a ação de lideranças que marcaram a história da desobediência civil, como 

Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, líderes pacifistas reconhecidos por realizarem 

manifestações contrárias ao governo em que viviam32.  

Por fim, realizou-se a conferência intitulada “Desventuras em Série ou uma Espécie 

de Karma? As eleições de 2018 e o persistente alinhamento brasileiro à direita”33, que foi 

ministrada pela Profa. Dra. Eneida Desiree Salgado, docente da Faculdade de Direito da 

UFPR, que atualmente, realiza pós-doutorado na University of California, Irvine. Nessa 

última conferência, foram expostos alguns resultados de sua investigação, relacionadas a uma 

análise do comportamento político-eleitoral brasileiro desde os anos 1990 até os dias atuais. 

Nos debates, foram também trabalhadas questões de grande importância, como a percepção 

do eleitorado do espectro direita/esquerda, clivagens culturais, partidos políticos tradicionais 

e efeito backlash.  

O PET Direito UFU, na proposta inicial do primeiro “Diálogos Jurídicos”, esperava-

se conseguir uma média de cerca de 30 a 40 participantes por conferência. Contudo, com a 

multiplicidade de professores e temas trabalhados, o grupo conseguiu um alcance de, em 

média, 66 participantes por encontro, havendo sessões que contaram com mais de 100 

pessoas simultaneamente conectadas na sala virtual. 

Analisando os dados obtidos nos 768 formulários de inscrição recebidos, formam 

registrados alunos de 61 instituições de ensino, entre privadas e públicas, de todo o Brasil. 

Assim, essa iniciativa do PET Direito UFU alcançou as regiões sul, sudeste, centro-oeste e 

nordeste do país. Também, estiveram presentes graduandos, pós-graduados, mestrandos, 

mestres e doutores de, pelo menos, 27 áreas de formação diferentes.  

  

                                                
31 Recomenda-se: LEMOS, Tayara. Por um constitucionalismo transicional: ditadura, memória e 

promessa. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. 
32 Recomenda-se: REIS, Luciana. A modernização crítica do pensamento jurídico brasileiro no século XX: 

ciência do direito, ensino e pesquisa. 2018. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 
33 Recomenda-se: SALGADO, Eneida Desiree. Populismo judicial, moralismo e o desprezo à Constituição: a 

democracia entre velhos e novos inimigos. Revista Brasileira de Estudos Políticos, v. 117, p. 193-217, 2018. 
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CONCLUSÃO 

 O “I Diálogos Jurídicos”, visando o incentivo de discussões acadêmico-científicas e 

o desenvolvimento de ações de ensino de natureza coletiva e interdisciplinar na pandemia de 

COVID-19, realizou diversas conferências com temáticas e docentes diversos, estimulando 

o espírito crítico e a consolidação do conhecimento acadêmico dos discentes. 

 Sendo a primeira iniciativa de um grupo criado apenas em abril de 2020, 

consideramos seus resultados, quantitativos e qualitativos, excelentes, de modo que, 

inclusive, superaram as expectativas iniciais. 
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RESUMO: 

O presente trabalho teve como finalidade registrar, avaliar e compartilhar relatos de 

graduandos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, oriundos de Comunidades 

Tradicionais, a respeito dos desafios enfrentados durante a pandemia da COVID-19. Os 

autores dos relatos fazem parte do Programa de Educação Tutorial (PET) e expuseram um 

pouco da dinâmica de suas condições pessoais junto às comunidades durante a pandemia, 

registrando conteúdo relevante de conhecimentos e experiências para todos os outros grupos 

pertencentes ao programa. O EtnoPET adaptou-se e prosseguiu com suas atividades neste 

momento. A metodologia utilizada para a construção deste trabalho foi a pesquisa narrativa, 

constituída por relatos dos discentes de Comunidades Tradicionais “Etnopetianos”. Espera-

se que este trabalho possa servir como suporte para o entendimento das peculiaridades que 

cercam os integrantes de Comunidades Tradicionais matriculados no ensino superior, do 

contexto em que se inserem, dos seus desafios, suas angústias e demais assuntos relacionados 

a suas crenças e o mundo a sua volta. Objetivou-se também que o trabalho propiciasse e 

fomentasse debates acerca dessa temática, dado que se trata de um assunto em constante 

ascensão no meio acadêmico.  

Palavras-chave: comunidades tradicionais; educação do campo; isolamento social; COVID-

19. 

1. Introdução 

O Grupo PET-Etnodesenvolvimento e Educação Diferenciada, idealizado em 2010, 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campus de Seropédica/RJ, possui em sua 

proposta de trabalho o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas 

para povos e comunidades tradicionais (PCTs).  Entre os PCTs do Brasil, estão os povos 

indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais de religiões de matriz africana ou de 
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terreiros, os extrativistas, os caiçaras, os caboclos, o pescadores artesanais, os pomeranos, os 

ribeirinhos, entre outros.   

Dentre as atividades desenvolvidas pelo grupo podemos citar: visitas e rodas de 

conversas em quilombos do Rio de Janeiro; projetos de extensão em terreiros; jornadas do 

grupo EtnoPET (ciclos de palestras); acompanhamento de monografias dos integrantes do 

grupo e participação nas defesas que ocorrem junto às comunidade, dentre outras. 

O presente trabalho teve como objetivo divulgar, relatar e entender os desafios, 

dificuldades, formas de superação e dinâmica de enfrentamento da pandemia da COVID-19, 

vivenciada pelos discentes universitários da UFRRJ, petianos e membros de comunidades 

tradicionais do Rio de Janeiro, e compartilhar essas informações com outros grupos PETs em 

uma importante dinâmica de troca de conhecimentos. 

2. Metodologia 

 A metodologia empregada neste estudo foi a da pesquisa narrativa, baseada em relatos 

de discentes de Comunidades Tradicionais, membros do grupo PET-Etnodesenvolvimento e 

matriculados no curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFRRJ. Como “resultados 

e discussão” foram transcritos depoimentos de seis integrantes do EtnoPET, seguidos de uma 

avalição contextual feita pelo grupo, no item “conclusão”. 

 4. Resultados e Discussão 

 “Vagner” - Meu nome é Vagner Felix da Silva, sou membro de uma Comunidade 

Tradicional de Terreiro (CTT) e estudante do curso de Licenciatura em Educação do Campo, 

na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Com a paralização das atividades 

acadêmicas, por conta da pandemia, está difícil manter a concentração e o foco nos assuntos 

pertinentes a minha área de estudo. Eu, como membro de CTT, tenho a socialização e 

coletividade como elementos fundamentais na minha forma de ser e estar no mundo. Estar 

longe dessa vivência e viver preocupado com os nossos, contribui para essa ausência de 

concentração e estímulo para com outras atividades. Desde o início da quarentena, tenho 

tentado manter uma rotina de estudos. No início foi mais fácil: conseguia cumprir as tarefas 

a que me propus. A medida de que o isolamento foi ganhando mais dias para sua conta, 

menos prazeroso era realizar tais tarefas. Com a partida de algumas pessoas queridas, esse 

sentimento foi se gravando. Outra dificuldade encontrada para manter essa rotina criada por 

mim, foi o serviço de internet prestado na minha comunidade. Tenho acompanhado, como 

posso, a discussão da minha Universidade a respeito da proposta de adesão do programa de 
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aulas remotas via internet. Sinceramente, não terei condições de aderir essa decisão da 

Universidade, por conta das questões citadas acima. 

“Douglas” - Me chamo Douglas Oliveira da Costa, sou de uma comunidade quilombola 

chamada Maria Joaquina, que fica em Armação dos Búzios, no Estado do Rio de Janeiro. 

Minha experiência como discente universitário, de comunidade tradicional, ao longo da 

pandemia, não tem sido muito fácil. Digo isso pois passei dois meses dentro do alojamento 

universitário por não ter opção de transporte pra que me trouxesse pra casa e onde todos já 

estavam afetados mentalmente e com medo da COVID-19. A Instituição disponibilizou 

álcool 70, máscaras, cestas básicas e uma bolsa de 400 reais para nos mantermos lá dentro. 

Um tempo depois a Universidade disponibilizou carros pra levar as pessoas que queriam 

voltar aos seus lares e eu solicitei esse carro e prontamente fui atendido. Perdi parentes, 

amigos e até uma grande liderança quilombola, a gente fica devastado com esses acasos da 

vida. Foram distribuídas cestas básicas, máscaras e álcool em gel pra nossa comunidade e 

temos feito isso todos os meses até que passe esse isolamento social, pois muitas pessoas 

trabalham e nesse período estão sem seus respectivos empregos. No mais, acho que minha 

experiência tem sido válida e tem somado muito para o que eu possa ser daqui pra frente, 

para que eu possa um dia falar isso nas aulas que eu for dar, pra que possa contar aos meus 

sobrinhos, afilhados e outros sobre esse período nebuloso que passamos. E por fim, TERRA 

DE QUILOMBO, NENHUM DIREITO A MENOS! 

“Jussara” - Viver é estar diariamente em contato com novas experiências, novos 

aprendizados e novas formas de se adequar aos ciclos e momentos que vivemos. Com a 

chegada do novo corona vírus fomos obrigados a nos distanciar de muitas coisas, sendo de 

comunidade tradicional e estudante universitária, ficamos impossibilitados de exercer certas 

funções na comunidade. Dentro da minha comunidade unimos forças para que nenhum de 

nossos membros passassem por momentos de dificuldade, já que muitas pessoas perderam 

seus empregos e outras se viram impossibilitadas de trabalhar. Campanhas de arrecadação, 

busca por doações são ações necessárias para manter um apoio geral enquanto isso não 

passar. No quesito Universidade, os atrasos são uma das coisas que preocupam, mas 

necessário para nos manter bem, porém a ideia de exercer essa função em trabalhos remotos 

é ruim, ainda mais na zona rural sem um acesso a internet de qualidade, em casas as vezes 

lotadas e sem um espaço onde possamos nos concentrar, onde a saúde é precária, sem 

atendimento de qualidade, onde é difícil fazer até com que as pessoas respeitem o isolamento, 

onde as crises de ansiedade e pânico são constantes e, muitas vezes, nos sentimos 

sobrecarregados e sem forças. 
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“Deborah” - Meu nome é Deborah Terezinha Conceição, sou iaô de Oxum iniciada na casa 

de culto aos orixás Egbé Ilè Ifá. Minha experiência como discente universitária, petiana e 

representante de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, ao longo da 

pandemia, está associada aos saberes e práticas infligidas pela formação estabelecida na 

egbé34, ou seja, na gramática contida nos saberes ancestrais e na cosmologia dos orixás. 

Mesmo com a egbé mantendo suas atividades suspensas, festas públicas, certos processos 

ritualísticos, recolhimento de novos iniciados e atividades sociais, visando assim o resguardo 

dos sacerdotes, dos filhos e filhas da casa e o cumprimento dos decretos que proíbem as 

aglomerações, foi possível estabelecer o culto aos orixás, isto porque, ainda que destituído 

da parcela física da comunidade-terreiro, a conexão entre o indivíduo e o orixá (que são forças 

da natureza), pode ser estabelecida nas religiões de matriz africana através do canto, da dança, 

do toque, do banho preparado com folhas sagradas e das oferendas dedicadas aos deuses 

africanos. 

Tais elementos além de proporcionar a minha conexão direta com os orixás, durante a 

pandemia, também proporcionaram ao meu corpo e a minha mente o equilíbrio necessário 

para a realização de projetos e atividades em grupos de estudos. É possível citar a elaboração 

e execução do Projeto Saberes Compartilhados e Oris Integrados do grupo Aiê Eletuloju; a 

sistematização e prática de estudos a distância do grupo “Os tambores e a Egbé” e do grupo 

“Grupo de Estudo Yorubá”, ambos realizados pelos filhos da casa Egbé Ilè Ifá; a participação 

no grupo de estudos ofertado pelos encontros semanais do GPMC (Grupo de Pesquisa 

Políticas Públicas e Movimentos Sociais e Culturais); ss reuniões do grupo EtnoPET, além 

da participação no curso “Questão agrária e agroecologia”, disponibilizado e organizado pelo 

Centro de Formação Paulo Freire.  

Além disso, tenho participado dos encontros semanais realizados pela casa de axé Egbé Ilè 

Ifá onde, através das cantigas, dos ìtàns35 e dos saberes ancestrais, a Iyalorixá36 da casa visa 

civilizar seus filhos/as através da transmissão dos seus conhecimentos. 

Termino este pequeno relato expondo que, apesar do peso cotidiano agravado pela realidade 

pandêmica, das imposições geradas por um sistema opressor e excludente e do abismo 

alargado entre o ser humano e a natureza, sigo humildemente prestando oferendas e me 

conectando a Omolu – Atotô! orixá da doença e do potencial da cura, a Ogum – Ògún ieé!  e 

                                                
34 Egbé – a comunidade nagô ou terreiro. (SODRÉ, 2002, p.141) 
35 Ìtàn – Mito. Lenda. Histórias. 
36 Iyalorixá – Mãe de Santo. Sacerdotisa no candomblé. 
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seu irmão Exú – Laorié! para que protejam as pessoas e os trabalhadores que precisam se 

locomover pelas ruas da cidade, a Iemanjá – Odó-Iyá!  para que fortaleça os orís (cabeças) 

de toda a humanidade e a Ossaim – Ewê Assáo Eruéje! para que com suas folhas permita o 

remédio necessário para combater os males que atingem as almas e os corpos já cansados.  

“Carol” - Ser Universitário e Quilombola já é um grande salto de representação e 

responsabilidade por levar o nome da comunidade e nossas experiências territoriais 

juntamente. Em meio a esses tempos de pandemia e quarentena faz-se necessário cuidar, 

amparar. Porém, mais do que tudo, temos nos visto impelidos a esticar os braços e sair para 

ajudar aqueles da comunidade que mais precisam, sem emprego, sem a mínima garantia que 

terão a alimentação básica. Juntamente a outros coletivos criamos a “Teia de Solidariedade 

da Zona Oeste”, no intuito de somar forças para o nosso território, assim como nos cuidar 

enquanto Mulheres que se desdobram pelos seus. Auto cuidado é uma das garantias de 

sobrevivência.  

Quanto a questão universitária, em meio a estes tempos de COVID, tem sido difícil 

aprofundar em qualquer estudo, já que os meios de acesso estão precários. No entanto, os 

encontros acontecem no intuito de manter o contato por uma linha tênue, entre aluno e 

professor, com a intenção de também entender como tem sido o processo dentro de cada 

realidade e território. 

“Korê” -  Minha experiência como discente universitária de Comunidade Tradicional, ao 

longo da pandemia e período de isolamento, está sendo vivenciada dentro da comunidade, 

onde o COVID-19 já se alastrou, infectando vários indígenas, mais da metade da aldeia 

Porquinhos. Nós tivemos pouca assistência do órgão da FUNAI, que disponibilizou apenas 

uma vez, cesta básica para cada família dentro da comunidade. Todos infectados foram 

medicados dentro da aldeia mesmo, durante alguns dias. Na aldeia Canela Apanyekra não 

houve nenhum óbito, apenas nas aldeias vizinhas, como a aldeia Escalvado Canela 

Rokokamekra. 

Conclusão 

 A presente pesquisa pôde promover muita reflexão durante o período de pandemia. 

Os relatos estimularam debates, que colocaram como cerne da questão, a educação e povos 

tradicionais frente ao período de isolamento social. Foi possível perceber a significatividade 

que estes jovens possuem, como representantes da educação superior, nas Comunidades 

Tradicionais, em tempos de pandemia. Para estes estudantes mostrou-se indissociável sua 

prática social e suas práticas ideológicas. Mostrou-se inegável a importância da socialização 
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e da coletividade para esse grupo que, neste momento, esforça-se na busca de novas formas 

de trabalhar a educação, ao mesmo tempo em que cuidam de seus parentes, colegas, amigos 

e companheiros. Conclui-se ainda que, a pandemia da COVID tem trazido muitas 

dificuldades, tristezas e desafios, mas a força de pessoas, como os que trouxeram aqui seus 

relatos, é muito grande, fazendo que a esperança permaneça e a luta continue, sempre. 
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RESUMO: Tomando como aparato teórico Brignol (2004), que apresenta a importância da 

Monitoria de Matemática I decorrida da deficiência na matemática básica e a dificuldade de 

comunicação com o professor, sendo esses motivos que provocam elevados índices de 

reprovação, o presente estudo tem o objetivo de analisar o processo de implantação da 

monitoria nos cursos de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Para tanto, foram entrevistados os envolvidos diretamente com o projeto, entre eles alunos 

do curso de Administração, o tutor egresso do PET Administração, e o tutor do PET 

Matemática. Foram elaborados roteiros de entrevistas semiestruturadas, sendo que todas 

foram realizadas nas dependências da universidade. A monitoria se apresenta como meio 

para reduzir os índices de reprovação, assim o PET Conexões Administração fez parceria 

com o PET Matemática, com a finalidade de fazer uma aproximação com os professores do 

departamento de Matemática obtendo assim, maiores conhecimentos técnicos para a 

evolução desta monitoria. Nos resultados são descritas as dificuldades apresentadas ao longo 

do processo de implantação da monitoria que devido à baixa frequência, atualmente é 

ofertada virtualmente por meio do AVA. Como conclusões revela-se a necessidade de oferta 

de uma introdução à matemática a fim de nivelar o conhecimento dos alunos na disciplina, 

dado que alguns alunos enfrentaram grandes dificuldades para compreender o conteúdo 

ministrado em sala. Além disso observa-se a necessidade de melhorar a comunicação com o 

professor, pois a falta de compreensão deste em relação as dificuldades dos alunos, influencia 

diretamente os índices de reprovação ou evasão da disciplina. 

Palavras-chave: matemática básica, monitoria, reprovação, administração. 

 

1. Introdução 

De acordo Brignol (2004, p.65), as disciplinas de Matemática I apresentam média de 

reprovação superior a 50% nos cursos de Administração da Universidade Católica de 

Brasília. Como complemento, Maggi (2005) diz que a matemática básica fixada ao longo dos 

anos fica prejudicada por não ter em sua finalidade o desenvolvimento das habilidades de 

raciocínio lógico, formal e a capacidade de análise qualitativa e quantitativa de dados e 

situações que se espera no Ensino Superior. Considerando que as realidades dos cursos de 

Administração da UFES coincidiam com aquelas citadas pelos autores, em 2014 este grupo 

PET deu início ao processo de implantação da Monitoria de Matemática I. O presente resumo 

tem o objetivo de apresentar e discutir as experiências deste processo, com a finalidade de 

compartilhá-las com outros grupos PET, que tenham interesse pelo tema.  
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2. Metodologia 

Segundo Duarte (2004) a pesquisa qualitativa tem o intuito de observar, explorar, aprofundar 

e explicar o fenômeno da monitoria por meio de entrevistas. Sendo assim, optou-se pela 

pesquisa qualitativa através de entrevistas semiestruturadas, contendo perguntas específicas 

de acordo com os sujeitos da pesquisa e sendo realizada nas dependências físicas da 

universidade, no início do ano de 2020. A escolha dos sujeitos da pesquisa teve como critério 

principal pessoas envolvidas diretamente com o projeto, sendo eles: tutor do PET Matemática 

(domínio do conteúdo da disciplina e acompanha a fase atual), tutor egresso do PET 

Administração (acompanhou a fase inicial das atividades de monitoria), e alunos assistidos 

pelo projeto de monitoria. Desses discentes, foram entrevistados: um aluno que reprovou 

(Aluno 1), um que havia reprovado e passou com a monitoria (Aluno 2), um aluno que passou 

com 100% de aproveitamento (Aluno 3) e um aluno que passou com dificuldades (Aluno 4), 

estes dois últimos entrevistados juntos. Importante ressaltar que todos os discentes 

entrevistados estão matriculados no curso de Administração Matutino. Nem todas as falas 

são citadas, por uma limitação de espaço deste artigo. No resultado será apresentado um 

breve relato histórico da monitoria. Para a análise dos conteúdos das entrevistas o grupo 

resolveu se reunir dentro das dependências da universidade, e posteriormente de maneira 

virtual em virtude da pandemia. Em função da limitação de espaço para discutir os resultados, 

dois temas principais foram apresentados neste artigo: deficiência da matemática básica e a 

dificuldade na comunicação com o professor.  

3. Resultados e Discussões 

3.1. O processo de implementação da monitoria  

A implementação do projeto de Monitoria de Matemática I, se deu pela necessidade de 

reduzir o índice de reprovação e evasão nos cursos de administração da UFES. O projeto teve 

início em 2014, com oferta inicial de forma presencialmente às terças, após a aula da 

disciplina de matemática I, ofertada aos alunos ingressantes. O AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) era utilizado como sistema para apoio, no qual eram disponibilizados 

exercícios complementares. Desde seu princípio, a monitoria tem como foco a resolução de 

exercícios, e no início, a adesão ao projeto se mostrou baixa. Este formato foi encerrado no 

primeiro semestre de 2018, devido à baixa frequência.  

No segundo semestre de 2018 iniciou-se à monitoria online, ofertada no AVA com o mesmo 

foco da monitoria presencial. O principal desafio na monitoria online era disponibilizar as 

resoluções dos exercícios, que até então, os alunos só tinham acesso aos do livro texto. 

Todavia, os petianos do curso de administração tinham muita dificuldade em resolver os 
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exercícios. Logo, a parceria com o PET Matemática teve início no primeiro semestre de 2019, 

permanecendo até a data atual. Nesta parceria o PET Matemática ficou responsável pelos 

conteúdos e o PET Administração disponibilizar as resoluções no AVA e motivar os alunos 

a participarem. 

3.2. A deficiência na matemática básica  

Inicialmente fez-se levantamento das principais dificuldades dos alunos, por meio de um 

teste diagnóstico. O resultado desse teste revelou que os alunos dos cursos de administração 

necessitam de uma matéria de matemática introdutória, ou seja, de um curso de nivelamento.  

O aluno 4 relatou que seu Ensino Médio foi fraco e que não tinha base para chegar na matéria 

de faculdade. Dentre os alunos entrevistados, dois terminaram o Ensino Médio em condições 

não suficientes, o aluno 4 terminou o segundo grau há mais de 2 anos e o aluno 1 se formou 

no Ensino Médio não regular (EJA). Isso, segundo eles acarretou obstáculos, pois eles não 

tinham conhecimento sobre o conteúdo ministrado em sala. O que se verifica é que a oferta 

de Matemática I sem esta introdução, tem levado a resultados ruins, provocando um alto 

índice de reprovação, coincidindo com Brignol (2004, p.65), quase 90% dos entrevistados 

afirma que a deficiência na matemática básica contribuiu para a reprovação. 

3.3 A dificuldade na comunicação com o professor  

De acordo com o Tutor Egresso do PET Administração “[...] a falta de comunicação com o 

professor influencia muito no alto índice de reprovação.” Um dos motivos que gera essa 

dificuldade em acessar ao professor é o fato de os professores de matemática serem de outro 

departamento. Por esse motivo, o professor muitas vezes não consegue compreender as 

dificuldades das turmas dos cursos de administração. Segundo o aluno 1 "[...] o professor não 

observa a deficiência da turma, e nos aplica o conteúdo da mesma forma que é aplicada na 

engenharia." O resultado do teste se comparado aos alunos que cursam engenharia é muito 

preocupante, pois, de acordo com o Tutor do PET Matemática a diferença de conhecimento 

entre os alunos é muito grande. Logo, verifica-se que os professores não conhecem esses 

resultados, isso se deve ao fato deles não se comunicarem nem com o próprio PET 

Administração, responsável pela monitoria, quanto menos com os alunos. Na tentativa de 

criar um relacionamento entre o professor e a monitoria, foram feitas várias tentativas, entre 

elas, solicitamos ajuda da coordenação do departamento de matemática. Entretanto, esta 

questão ainda segue como um desafio a ser superado. 

4. Conclusão 

Entende-se a importância da monitoria para auxiliar a redução de reprovações e evasão do 

curso, dado que os estudos relatados apontam para um resultado positivo da monitoria 
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enquanto alternativa viável para auxílio do aprendizado da matéria, incluindo e dando maior 

foco nas disciplinas de exatas, como a matemática. 

Parte considerável dos alunos (89%) colocam a formação em matemática recebida no Ensino 

Fundamental e Médio como causa do elevado índice de reprovação, e em contraposição 

temos que nessa mesma pesquisa a maioria dos alunos considerou ter tido um bom 

desempenho no Ensino Fundamental e Médio. (BRIGNOL, 2004, p.65) 

Dado esse aspecto, que é justamente o mesmo caso que ocorre com os alunos de 

Administração da UFES, compreende-se que há empecilhos, como a falta de comunicação 

na relação aluno-professor, que acontece desde o ensino fundamental e impede a fixação do 

conteúdo estudado, suficiente num instante ínfimo para fazer prova e passar, deixando o 

estudo futuro comprometido.  

Segundo Moran (1994), citado por Campos (2016, p.3) a escola precisa perceber a 

comunicação como um processo mais amplo e que envolve todo tipo de comunicação, seja 

ela com direção, equipe pedagógica e/ou professores, tornando esse processo mais 

participativo. Esta afirmativa coincide com as experiências vividas, por este grupo PET, na 

implantação do Projeto.  

Importante destacar que este projeto de Monitoria de Matemática I tem por objetivo atacar 

essas problemáticas de forma direta em sua raiz. Além disso, busca ampliar o material de 

estudos focado nos conteúdos se adequando às tecnologias e disponibilizando-o virtualmente 

como apoio. Além disso, tem buscado aprimorar a experiência da relação professor-aluno 

para se adaptar às condições de ambos, por meio da interlocução, tendo como mediador o 

PET Matemática, com os professores do departamento de matemática. De forma 

complementar à monitoria estão sendo desenvolvidas outras ações conjuntas, como o projeto 

“Administrando a Matemática”, uma parceria com o PET Matemática da UFES para 

promover um curso preparatório promovendo revisão dos conteúdos estudados no Ensino 

Fundamental e Médio, também utilizando as plataformas e metodologias do ambiente virtual. 
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RESUMO  

O trabalho apresenta pesquisa- intervenção realizada em Instituição de Terceiro Setor – Lar 

da Caridade, no município de Uberaba/MG, pelo grupo PET (Programa de Educação 

Tutorial) Conexões e Saberes - Serviço Social, da Universidade Federal do Triangulo 

Mineiro – UFTM. Apresenta o perfil dos usuários que buscaram os serviços 

socioassistenciais da Instituição, em um determinado período, relacionado à questão de 

gênero e raça, presentes em todos os momentos históricos do Brasil, e que culminaram 

também na configuração da política de assistência social, tanto no âmbito nacional, como 

local. Os dados elucidaram a desigualdade existente de gênero e raça, e, assim, houve 

proposta de formação por meio de realização de oficinas com equipe multiprofissional da 

Instituição, o grupo PET e o grupo PICO – Pesquisa interdisciplinar sobre Combate às 

opressões da UFTM, construindo ações de discussões e reflexões com profissionais por meio 

de Oficinas Temáticas, sobre as condicionalidades impostas aos trabalhadores-usuários da 

Política Nacional da AS. As oficinas realizadas envolveram a equipe multiprofissional do 

Lar e, tanto a equipe quanto o Pet observaram a necessidade de espaços-ações de debates e 

reflexões também com os usuários da política, de modo, a expandir e fomentar a discussão 

em todos os âmbitos. 

PALAVRAS-CHAVE: serviço social; questão social; racismo; desigualdade; gênero. 

INTRODUÇÃO  

A assistência social é garantida pela Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 203 

e disciplinada pela LEI Nº 8.742, DE 7 de Dezembro de 1993 - LOAS (Lei Orgânica de 

Assistência Social), onde a Assistência Social assegura às necessidades básicas para reduzir 

o nível de pobreza da população com o intuito de garantir proteção à vida, visando, de acordo 
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com os princípios da 37assistência social no inciso III do seu artigo 4º o “respeito à dignidade 

do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como 

à convivência familiar e comunitária, vedando qualquer comprovação vexatória de 

necessidade.”  (BRASIL, 1993). A política social é uma forma de amenizar os efeitos da luta 

de classes dentro do sistema capitalista, embora não vislumbre superar os problemas 

decorrentes da questão social, pois é dessa contradição que o capitalismo se mantém. Para 

além, ainda que sua importância não seja negada, o Estado investe muito pouco nessa 

política, sendo uma alternativa à população usuária dos serviços recorrer ao Terceiro Setor, 

o que culmina na desresponsabilização do Estado diante das mazelas sociais, transferindo 

essa responsabilidade para a sociedade civil. É válido ressaltar que o terceiro setor, apesar de 

atender demandas pontuais e imediatas dos usuários, não contribui para o fortalecimento da 

Política Nacional da Assistência Social, enquanto um direito respaldado pela Constituição 

Federal, artigos 203 e 204, 1988. 

Na cidade de Uberaba-MG, o Lar da Caridade desenvolve ações de promoção da 

cidadania, por meio de atendimentos sociais, psicológicos, concessão de benefícios eventuais 

e atividades artísticas para crianças. A instituição se qualifica como uma Organização Social, 

do Terceiro Setor, pois sua manutenção depende de recursos disponibilizados pela sociedade 

civil, e não diretamente do orçamento fiscal para a Assistência vinda do Estado. Devido as 

demandas levantadas pela própria instituição em diálogos realizados com o grupo PET 

Conexões e Saberes - Serviço Social, foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica 

objetivando traçar o perfil dos usuários que procuram pelos serviços de assistência ofertados 

pelo Lar da Caridade em determinado período. O primeiro dado importante observado foi 

que 70% dos usuários se autodeclararam pretos ou pardos. Sendo 87% desses usuários 

mulheres, dentre elas 67% se autodeclararam pretas ou pardas. Dentre os homens, 13% do 

público geral, apenas 1 se autodeclarou branco, todavia seja idoso, o que remete à opressão 

geracional.  Diante do supracitado, fica evidente a relevância da proposta pelo PET - 

Conexões de Saberes/Serviço Social, em parceria com o grupo PICO – Pesquisa 

Interdisciplinar Sobre Combate às Opressões, de realizar Oficinas Temáticas no Lar. Com o 

intuito de construir espaços de reflexão e discussão acerca das observadas relações sociais 

                                                
37 Professora Doutora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.  regina.rezende@uftm.edu.br. Serviço 

Social, relações de exploração/opressão de gênero, raça/etnia, geração e sexualidades. 

² Petianas do PET - Conexões de Saberes/Serviço Social, estudantes de graduação em Serviço Social na 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. petservicosocial2016@gmail.com  
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desiguais de raça e gênero, enraizadas na sociedade e refletidas na realidade institucional, 

foram realizadas três oficinas juntamente com as profissionais da equipe do Lar da Caridade.  

 METODOLOGIA    

A proposta de intervenção surge como resultado de pesquisa bibliográfica-

documental, quali-quantitativa, realizada durante o 1 semestre de 2019, no Lar, buscando 

compreender as relações sociais de sexo e raça inscritas na sociedade capitalista  cuja 

expressão pode ser observada, a nível micro, na realidade institucional, a intervenção foi 

desenvolvida a partir do materialismo histórico dialético, contando com um acúmulo teórico 

bibliográfico partindo de referências que ajudassem no fomento do debate das temáticas 

propostas e pautadas na tríade “gênero-raça-classe”, bem como políticas públicas. Para tal, 

foi feita parceria com o grupo PICO da UFTM, com o qual foram realizadas formações 

teóricas internas para capacitação das petianas para fomentar o debate proposto. Após o 

período de formação, foram idealizadas e realizadas três oficinas com os seguintes temas: 

processo de formação sócio-histórico e racismo como um elemento fundante da sociedade 

brasileira; relações sociais de raça e sexo; e, racismo institucional e políticas públicas. Cada 

oficina teve duração de duas horas e abrangia a equipe multiprofissional da instituição, 

fazendo uso de dinâmicas de grupo e material audiovisual, seguidos de debates no formato 

roda de conversas, momento em que cada participante externava suas considerações e 

impressões acerca das temáticas. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para atingir as demandas levantadas pela pesquisa realizada, cada oficina foi pensada 

de modo a, principalmente, estimular o debate entre equipe multiprofissional do Lar e Pet 

acerca da temática. Nesse sentido, a primeira oficina “Processo de formação sócio-histórico 

e racismo como elemento fundante da sociedade brasileira”, compreendeu, de modo geral, 

uma introdução ao tema para as participantes. Foi utilizada dinâmica de “caixa de frases”, 

onde cada participante leu uma frase considerada racista, em voz alta, e a partir de então foi 

conduzida conversa reflexiva sobre a origem da frase, e forma de internalização de aspectos 

racistas, e que de forma lato, nem sempre são reconhecidos pela maioria das pessoas. 

O fenômeno da naturalização do racismo no cotidiano e no vocabulário das pessoas 

remete a concepção de racismo institucional, que corresponde a atos da comunidade branca 

para com a comunidade negra, sendo legitimados pelas instituições ao longo da história, ou 

seja, “o racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado 
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do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda 

que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da raça” (ALMEIDA, p. 29), e, sendo 

instituições estas onde são os brancos que ocupam, majoritariamente, os cargos de poder e 

representação. Faz-se necessário ressaltar a concepção estrutural, que reconhece o racismo 

enquanto um componente orgânico da estrutura social, envolvendo ordem econômica e 

política,   

A ênfase na análise estrutural do racismo não exclui os sujeitos 

racializados, mas os concebe como parte integrante e ativa de um 

sistema que, ao mesmo tempo que torna possíveis suas ações, é por 

eles criado e recriado a todo momento. O propósito desse olhar mais 

complexo é afastar análises superficiais ou reducionistas sobre a 

questão racial, que além de não contribuírem para o entendimento do 

problema, dificultam em muito o combate ao racismo.  (ALMEIDA, 

2018, p. 39)  

Com a segunda oficina foi possível focar a discussão nas problemáticas referentes a 

opressão interseccional entre raça e gênero, observada no resultado da pesquisa realizada, 

uma vez que a maioria do público que buscou os serviços socioassistenciais da instituição no 

período, era composto por mulheres negras. Nesse sentido, debateu-se acerca da exclusão 

social e ausência de recursos básicos para a sobrevivência, como: saúde, moradia, educação 

(creche) e alimentação. Para o fomento do debate, o PET fez uso de algumas perguntas 

facilitadoras estimulando uma reflexão sobre o perfil dessas usuárias e, consequentemente, 

para quem deveriam ser voltadas as políticas da instituição. A última oficina resgatou a 

abordagem do racismo institucional articulado a reflexão das políticas públicas. Na ocasião 

foi priorizada a participação das profissionais no sentido de fazê-las apontar aspectos 

inerentes ao cotidiano do trabalho na instituição e traçar estratégias para o rompimento com 

a reprodução da lógica imposta pelo racismo institucional. Dentre as estratégias, a equipe 

apontou a intenção de utilizar prioritariamente materiais audiovisuais em suas campanhas, 

cartilhas e reuniões que representassem de fato a população atendida, sendo negras e 

mulheres, além de manter um estudo sistemático entre a equipe multiprofissional sobre as 

opressões, e particularidades de raça e gênero, visando um olhar mais próximo para realidade 

das usuárias.   Assim, foi observado-salientado pelas profissionais a importância da pesquisa 

para documentação de situação observada, mas não sistematizada, dada às altas demandas do 

processo de trabalho cotidiano. Com a apresentação do levantamento de dados da pesquisa, 

essa realidade foi comprovada e escancarada, incitando a instituição, gestão e demais 

profissionais, a estimular medidas atenciosas a ela.   

CONCLUSÃO 



326 
 

O debate acerca das temáticas racismo e desigualdade de gênero são de extrema 

importância em todos os espaços, sendo absolutamente necessária sua identificação, 

abordagem e enfrentamento. Tendo em vista a formação machista e racista que está 

engendrada em toda a história brasileira, o Código de Ética do Assistente Social ressalta 

como um princípio profissional o “Empenho na eliminação de todas as formas de 

preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente 

discriminados e à discussão das diferenças”, contemplando o debate e compromisso com a 

eliminação do preconceito existente na sociedade, e, legitimando o comprometimento da 

categoria profissional frente a tais demandas. Vale ressaltar que essa intervenção foi realizada 

em consonância com a Campanha “Assistente Sociais no Combate ao Racismo” do Conselho 

Federal de Serviço Social, que segundo Josiane Santos, foi, na realidade, uma convocatória 

à categoria, denotando a importância e urgência do debate entre as profissionais. Conclui-se 

que o projeto possibilitou um salto qualitativo no sentindo de trazer momentos de suspenção 

do cotidiano para a equipe do Lar da Caridade (equipe técnica), e, assim, oportunizou um 

movimento de mudança de paradigmas arraigados (equipe técnica). Logo, o processo 

reflexivo deverá oportunizar mudanças nos processos de trabalhos cotidianos da equipe. 
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    RESUMO: 

INTRODUÇÃO: Este trabalho visa discutir o antagonismo presente no cotidiano das 

pessoas vítimas dos desabamentos das barragens de Bento Rodrigues e Brumadinho, a 

partir de estudos e visita do grupo PET aos locais afetados.  

METODOLOGIA: Com base na teoria crítica, o trabalho foi elaborado por meio de 

pesquisa bibliográfica, material audiovisual e trabalho de campo, o qual contou com 

visita inloco e abordagem de profissionais do CRAS da cidade de Mariana-MG, além 

de participação em oficinas para capacitação teórica e reflexão sobre a história e o 

contexto social vigente.  

RESULTADO E DISCUSSÃO: O impacto socioespacial percebido nas visitas traz 
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grandes reflexões acerca da responsabilidade ambiental, principalmente das grandes 

empresas que investem o capital em extração de minérios. A cidade de Mariana-MG já 

necessitava de atenção social e recursos para atender suas demandas e o desastre 

ambiental trouxe ainda mais complexidade para esses atendimentos. As famílias 

perderam seus entes queridos e seus bens, perdendo o sentido de pertencimento do 

lugar, e mesmo com indenizações, não desenvolvem topofilia pelos novos lugares onde 

foram realocados. Na cidade de Brumadinho a percepção foi o medo das pessoas 

falarem sobre o ocorrido, sobre a empresa em questão, que é a maior empregadora da 

cidade, trazendo um constrangimento local, além da falta de transparência e respostas 

da mesma que, não efetuou o pagamento das indenizações. Afetados também a 

população ao redor, como os indígenas, pescadores, ribeirinhos, entre outros, 

configurando uma perda em âmbito nacional.  

CONCLUSÕES: Concluímos que o papel da universidade nesse contexto seja 

fundamental e se dá através de pesquisas, levantamento de dados e informações para 

disseminar à toda sociedade e às pessoas atingidas as consequências sociais e 

ambientais após o desastre no local. Consideramos ainda que as indenizações não pagas 

às vítimas revela o completo descaso da empresa e dos órgãos responsáveis.  

PALAVRAS-CHAVE: desastre ambiental, responsabilidade social, vítimas de 

barragens  
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RESUMO  

Em março de 2020 foi inaugurado o projeto proposto pelo GET Arquitetura e Urbanismo da 

UFJF, que almeja a construção das vivências da paisagem a partir do observar, idear e 

projetar. Neste ano foi implementada pelo GET - Arq&Urb a oficina “Onde estou… eu… e 

nós”, realizada na Semana do Calouro 2020.1. Foi realizada uma atividade deambulatória no 

campus da universidade, tendo como público os alunos ingressantes no curso de Arquitetura 

e Urbanismo. Teve como objetivo geral sensibilizá-los sobre “onde” eles se encontram 

através da vivência da paisagem; situar o campus da UFJF em relação a esta paisagem e 

apresentar as relações possíveis entre o individual (eu), a multiplicidade (nós) e o “lugar” ao 

possibilitar o contato com conceitos na perspectiva do uso e ocupação do solo urbano, 

construção da paisagem e o sentido de lugar, a fim de localizar o aluno no espaço e tempo. 

Propõe-se a experiência de um percurso no campus onde são apresentadas as categorias da 

paisagem (física, biológica e antrópica) conforme Carneiro e Silva (2012). Foram abordados 

ainda conceitos conforme Topofilia, de Tuan (1980), e do caminhar como ato estético, de 

Careri (2013). Durante o percurso foram realizadas cinco paradas, propostas para a oficina, 

a fim de fomentar discussões e realização de atividades relacionadas à percepção do espaço, 

contemplando a elaboração de desenhos, croquis, mapas, textos, comentários e poemas. 

Como resultado esperou-se neste momento a aproximação do aluno com o espaço da 

universidade a partir da experiência sensível, encorajar o fortalecimento do espírito crítico-

investigativo a partir da construção do caminhar e do percurso como uma forma de 

arquitetura reveladora da paisagem, e ainda, o contexto de uso e ocupação do solo urbano e 

a qualidade como individualidade (eu) e como a multiplicidade através do coletivo (nós). 

 

Palavras-chave: caminhar – paisagem – uso e ocupação – lugar. 

INTRODUÇÃO  

A atividade “Onde estou… eu… e nós” foi pensada, organizada e realizada pelo GET 

- Arquitetura e Urbanismo como oficina no evento organizado pelo Centro Acadêmico do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo (CACAU) - a “Semana do Calouro” da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo (FAU) da UFJF -, no primeiro semestre de 2020. O evento acontece 

semestralmente e é realizada pelos próprios estudantes e grupos de pesquisa, ensino e 

extensão, que propõem atividades voltadas aos novos alunos, de maneira a apresentar a 

estrutura da FAU e fomentar discussões ao trazer conceitos ligados à arquitetura e ao 
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urbanismo. A oficina se deu de forma a desenvolver nos novos alunos a percepção da 

paisagem urbana através do caminhar como instrumento artístico de observação, percepção 

e intelectualização. 

Ao “caminhar” (Careri, 2013) e ao “parar” (Careri, 2017) são atribuídos diversos 

significados e vínculos culturais e sociais, construídos ao longo do tempo pelas sociedades 

por serem ação inaugural e transformadora do espaço e da paisagem. A proposta da oficina 

foi levar aos novos alunos uma forma de percepção senciente e consciente dos atributos e 

elementos integrantes da paisagem urbana. Como palco para as experimentações, o campus 

da UFJF se revela como espaço potente para percepções múltiplas e diversas dimensões 

envolvidas na paisagem, arquitetura e urbanismo. Dado esse momento de interiorização e 

reflexão da experiência do percurso, os alunos expressaram artisticamente suas visões, 

transpondo através de apontamentos em campo o que experimentaram enquanto 

caminhavam.  

Durante o percurso aconteceram momentos de reflexão ou paradas para serem feitas 

sínteses através de desenhos, croquis, textos e poesias, os quais ressaltaram os elementos 

presentes no percurso e suas impressões através de cores, de formas, de metáforas ou através 

de símbolos, tratando esta proposta como uma leitura individual e intimista. 

METODOLOGIA 

O campus da UFJF possui muitos pontos de observação devido à sua dimensão 

espacial. Diversas visadas podem ser vislumbradas de algum ponto de observação 

privilegiado que revelam em suas composições os elementos da paisagem, sejam físicos 

(solo, relevo e recursos hídricos), biológicos (flora e fauna) e antrópicos (tudo aquilo 

construído pelo ser humano), como descrito por Carneiro e Silva (2012). Somando a essa 

compreensão da paisagem, considera-se o ato simbólico do caminhar para promover uma 

deambulação pela universidade, destacando este e outros conceitos relacionados à leitura e 

construção da paisagem junto aos novos alunos pela imersão do corpo físico de em uma 

experiência sensível de observar, perceber e intelectualizar os aspectos vividos no percurso. 

Foram, então, eleitos previamente 5 pontos distantes um do outro, de forma que, além 

de possibilitarem um percurso entre si, que apresentassem uma interligação entre a substância 

do lugar e os conceitos que seriam abordados, como (1) o porquê do caminhar e do percurso, 

(2) o que é paisagem, (3) uso e ocupação do solo, (4) topofilia e (5) “eu” e “nós”. 

A atividade começou no Galpão da FAU e nas suas imediações - o complexo da 

Faculdade de Engenharia. Neste ponto foi abordada a qualidade do “eu”, enquanto indivíduo 
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que percebe a paisagem, e do “nós”, enquanto grupo que faz parte e compartilha uma visão 

de mundo e que edifica culturalmente a paisagem. Foi empreendida uma caminhada a fim de 

alinhar a forma arquitetônica e as sensações proporcionadas entre esses espaços, descobrindo 

a importância da composição formal e como ela se manifesta pelas sensações despertadas 

quando a individualidade humana é inserida na arquitetura. 

O percurso se fez seguindo por atalhos até o “Bosque do IAD” (Instituto de Artes e 

Design), local gramado e arborizado, muito utilizado por diversos estudantes nos horários de 

intervalo das aulas. A este espaço são atribuídos diversos significados, principalmente quanto 

ao seu caráter de resistência no percurso histórico da UFJF. Essa relação de atribuição de 

valores pelo ser humano ao espaço é chamada de topofilia, que, de modo geral “[...] são os 

sentimentos que temos para com o lugar [...]” (TUAN, 1980). Tais sentimentos são 

desenvolvidos pela percepção humana senciente e por uma experiência conceitualizada e 

corporificada do espaço, fomentando a construção de um comportamento frente ao que está 

sendo vivido tanto pela cultura e sociedade nas quais o indivíduo está inserido, como também 

pelas próprias experiências pessoais (TUAN, 1980).  

Tomando atalhos e seguindo pelas vias, o grupo se deslocou para o anel viário, 

importante para a conexão entre duas partes da cidade de Juiz de Fora. Essa parada foi 

identificada estrategicamente de modo a possibilitar uma visão mais atenta e crítica sobre as 

formas de ocupação e apropriação desta parte do campus, tendo em vista que é um trecho 

que serve de acesso, de travessia e de lazer, tendo uma dinâmica vasta.  

Subindo morros em caminhos ondulantes, o próximo destino foi o Instituto de 

Ciências Humanas (ICH), ponto eleito a partir da topografia, onde sua altitude  possibilita o 

descortinar da visada de alguns bairros centrais de Juiz de Fora, o que possibilitou a discussão 

sobre uso e ocupação do solo urbano, além de envolver os temas da forma, morfologia e 

paisagem da cidade, somados ao debate sobre as dinâmicas urbanas, tanto sociais quanto 

econômicas e políticas, na aproximação do “onde estou… eu… e nós”.  

Em descida serpenteante conforme o meio físico natural, o grupo chegou à Praça 

Cívica, ponto central da universidade. Buscou-se reviver todos os elementos e 

experimentações da vivência desenvolvida pela oficina a partir do conceito totalizador da 

paisagem.  A forma de registro ficou à escolha dos alunos que puderam fazer desenhos ou 

poesias sobre uma percepção ampla do espaço do campus e da cidade de Juiz de Fora. 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

Careri (2013) busca compreender o ato de caminhar como um instrumento estético e 

cognitivo projetual, um meio que propicia invenção e possibilidade de intervenção e de 

pesquisa do espaço. É maneira para reconhecimento de uma geografia do caos urbano. Com 

isso em vista, a oficina pretendeu valer-se desta compreensão do caminhar como instrumento 

de leitura e de construção imaterial da paisagem 

A experiência deambulatória somada aos exercícios artísticos pelo campus teve o 

intuito de construir uma imagem do campus que vai estar presente em muitos aspectos da 

vida universitária dos alunos recém chegados. Pelo caminhar, os estudantes puderam traçar 

percursos percebendo a interação do ambiente consigo e destacar características do campus 

universitário e da cidade vistas através do mirante. A produção gráfica e textual revelou parte  

das impressões que os alunos tiveram externamente e internamente à arquitetura e aos 

espaços de uso comum - como das praças, ruas, dos edifícios -, e da influência da forma na 

permanência de pessoas em determinado local, explicitando o significado dado a esses 

espaços através da vivência e interpretação de cada um individualmente e de todos como 

grupo.  

CONCLUSÕES 

A oficina representou um caminho para a compreensão da vivência a partir da 

interação entre o lugar, o uno (paisagem), o indivíduo e a multiplicidade (o grupo), em uma 

relação recíproca, tornando-se parte do espaço pela interação afetiva dada pelas sensações 

que proporcionaram. Os alunos puderam perceber nos locais de permanência como 

aconteciam as relações entre os que lá estavam e o ambiente. 

A essência da oficina foi o despertar nos calouros a percepção de como a 

compreensão tanto da paisagem e do espaço estão ligadas à inserção e participação do homem 

no meio, no qual a vivência desses conceitos emergem do mundo e da vida vivida, que 

apresenta a importância do “eu” e do “nós” na edificação dos valores que são apresentados 

como significativos para que o todo exista ou continue existindo. Dessa forma, “viver” a 

paisagem e o espaço significa habitar o mundo com postura ética e estética, considerando a 

sua construção cultural, identidade e memória coletiva na qual todos são responsáveis pela 

“escrita” deixada pelas próprias corpografias. 
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Resumo 
Tomando como base autores clássicos e contemporâneos das Ciências Sociais que se 

debruçaram sobre o tema do preconceito e racismo, como Florestan Fernandes, Gilberto 

Freyre, Clóvis Moura e Antônio Sérgio Guimarães, a proposta desta pesquisa é investigar o 

preconceito no imaginário social brasileiro. Partiu-se de algumas hipóteses: 1) há uma 

decalagem entre a percepção social sobre o racismo existente no Brasil e a auto-percepção 

sobre o racismo praticado ou vivenciado pelos indivíduos; 2) a percepção sobre preconceito 

varia segundo as variáveis idade, cor/raça, renda e sexo. Que tipos de preconceitos são mais 

frequentemente vivenciados? Qual a relação entre preconceito, sexo, idade, cor e renda? Que 

tipos de preconceito estão ocultos no imaginário social sobre quem é o “povo brasileiro”? O 

objetivo é captar as diferentes formas de preconceito existentes socialmente e, em diálogo 

com a construção acadêmica, refletir sobre algumas imagens socialmente construídas e 

popularizados sobre o “povo brasileiro”. Para tanto, realizamos uma pesquisa quantitativa 

desenvolvida em dois momentos distintos: um survey, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, e 

outro durante o evento "Vem Pra UFU" na Universidade Federal de Uberlândia. Os 

resultados da análise revelaram que a variável “idade” pode ser um fator determinante quanto 

a percepção dos preconceitos sofridos pelos entrevistados, assim como na forma como os 

participantes enxergam a construção da identidade nacional. 

Palavras chave: preconceito, racismo, imaginário, Brasil. 

 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é captar as diferentes formas de preconceito existentes 

socialmente e, em diálogo com a construção acadêmica, refletir sobre algumas imagens 

socialmente construídas e popularizados sobre o “povo brasileiro”. Para tanto, realizamos 

uma pesquisa quantitativa desenvolvida em dois momentos distintos. 

Metodologia 

Inspirados no famoso mas igualmente pouco conhecido questionário aplicado por 

Florestan Fernandes e Roger Bastide (1955) e que resultou na publicação do livro “Brancos 

e negros em São Paulo: ensaio sociológico sobre aspectos da formação, manifestações atuais 

e efeitos do preconceito de cor na sociedade paulistana", elaboramos um formulário contendo 

perguntas sobre preconceito. Os dados foram coletados em duas situações distintas, sem 

qualquer seleção de grupo alvo: o primeiro conjunto de 129 respostas foi obtido com a 

mailto:heloisayumiue@gmail.com
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aplicação do questionário no Parque do Sabiá, no dia 25 do mês de agosto de 2019; o segundo 

grupo, composto por 173 respondentes, foi obtido no evento “Vem pra UFU”, realizado 

durante os dias 30 de outubro e 1o. de novembro de 2019. Os questionários aplicados pelo 

grupo PET Sociais foram disponibilizados on-line e eram também auto-aplicados. Para tratar 

os resultados obtidos, utilizamos de análise estatística, por meio do Programa SPSS. 

 

Resultados e discussão 

Para discutir o preconceito no imaginário social, retomamos obras clássicas e 

contemporâneas do pensamento social brasileiro. Apesar de introduzir ideias consideradas 

inovadoras em uma época marcada por teorias eugenistas e de branqueamento racial, Gilberto 

Freyre instiga também uma percepção racista sobre a miscigenação brasileira. A partir da 

interpretação da formação histórica do Brasil, o autor defende que o povo brasileiro seria o 

resultado de uma mistura harmoniosa da cultura africana, portuguesa e indígena, sustentando 

a tese da democracia racial. Florestan Fernandes, em sua obra “A integração do negro na 

sociedade de classes”, dedica parte do último capítulo a analisar o que ele aponta como um 

dilema racial brasileiro sob uma outra perspectiva. De acordo com o autor, as concepções 

ideológicas presentes na escravidão permaneceram, mesmo após o fim do regime. As 

mesmas foram responsáveis por reajustar os negros e os brancos na sociedade. Com o fim da 

escravidão, a objetificação do negro deixou de ter justificativas legais e morais, mas não 

deixou de existir. Diante dessa realidade, o mito da democracia racial emergiu na sociedade 

de classes e foi utilizado como instrumento de preservação da ideologia da escravidão. O 

racismo como arma ideológica, elaborada e difundida historicamente por países centrais, 

sobretudo europeus, visa à dominação de povos e à exploração econômica, segundo o 

historiador Clóvis Moura. Outro conceito e autor pertinentes para a discussão sobre ideias 

arraigadas na cultura brasileira é Sérgio Buarque de Holanda e sua tese sobre o "homem 

cordial" que remonta ao famoso "jeitinho brasileiro", o qual alude a arranjos criados para 

burlar a burocracia e as leis através da intimidade. Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (2006) 

analisa em seus trabalhos que a democracia racial é, de fato, um mito e uma farsa, e que a 

pobreza, no Brasil, tem as cores preta e parda.  

Afinal, o mito da democracia racial e o mito do brasileiro “alegre e cordial” subsistem 

no imaginário social brasileiro?  

 Com aquele arcabouço em mente, nossa pesquisa investigou dois públicos com perfis 

socioeconômicos distintos. O primeiro público consta de cidadãos, usuários de um parque de 

lazer na cidade de Uberlândia, o Parque do Sabiá, em um domingo, no âmbito de um projeto 
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intitulado InterAção PET. Do total dos participantes da pesquisa no Parque do Sabiá, 42% 

tem idade “acima de 40 anos”. O segundo público é composto no fundamental por estudantes 

do ensino médio, que visitavam o Campus Santa Mônica da Universidade Federal de 

Uberlândia, no evento intitulado “Vem pra UFU”. Do total dos pesquisados no “Vem pra 

UFU”, 96% tinham menos de 21 anos. 

 No Parque do Sabiá, 50,4% dos entrevistados eram mulheres e, no segundo ambiente, 

66,5% dos participantes eram do sexo feminino. No que se refere à variável cor e raça, pretos 

e pardos somaram 48,8% no Parque do Sabiá, seguidos de 46,5% brancos, com percentual 

semelhante no “Vem pra UFU”: 50,3% pretos e pardos e 47,4% brancos. No Parque do Sabiá, 

46,5% tem ensino superior incompleto e completo e 33,3% estão na faixa de renda “Mais de 

2 a 5 salários mínimos”, enquanto no “Vem pra UFU”, 66,5% tem ensino médio incompleto 

e 37% “não tem renda” – o que nos permite afirmar que renda e escolaridade distinguem os 

dois públicos. Ao cruzar as variáveis faixa de renda e cor/raça no conjunto de dados coletados 

no Parque do Sabiá, nota-se que quanto maior a renda maior é o percentual de brancos e, 

inversamente, quanto menor a renda mais alto o percentual de pretos e pardos. Na faixa “até 

meio SM” 1/3 são brancos e 2/3 são negros. Na faixa “Mais de 10 SM” a proporção se inverte: 

1/3 são negros e 2/3 são brancos.  

Além do perfil socioeconômico, o questionário aplicado buscou captar a percepção 

dos pesquisados sobre preconceito. Provocados com a pergunta "Você já foi alvo de 

preconceito?”, 78,5% dos entrevistados do “Vem pra UFU” e 59,5% no Parque do Sabiá 

responderam afirmativamente. Embora a maioria dos dois públicos manifeste ter sido alvo 

de preconceito, esta percepção é mais frequente entre os pesquisados do “Vem pra UFU”, o 

que pode ser explicado pela condição de jovens estudantes.  

Solicitados a indicar as formas de preconceito sofridas, os resultados foram os 

seguintes: no Parque do Sabiá, as formas de discriminações mais frequentes foram em relação 

a classe social, político/partidária e étnico/racial, enquanto no “Vem pra UFU” foram as de 

orientação sexual e de gênero. Por fim, solicitou-se que os pesquisados indicassem 

concordância ou não com as seguintes afirmações: 1) Ainda existe racismo no Brasil; 2) O 

brasileiro é alegre e cordial; 3) Todo brasileiro é malandro; 4) O povo brasileiro é 

miscigenado e 5) O brasileiro não sabe votar.  

 Sobre a existência de racismo no Brasil, o resultado revela praticamente unanimidade 

nas respostas dadas pelos dois públicos: no “Vem pra UFU”, 99,4% acreditam na existência 

de racismo no Brasil; no Parque do Sabiá este percentual é de 98,4%. Nota-se assim certa 
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decalagem entre a percepção social sobre o racismo existente no Brasil, quase unanimidade, 

e a auto-percepção sobre o preconceito (que varia entre 59,5% e 78,5% dos pesquisados). 

 Defrontados com a afirmação “O brasileiro é alegre e cordial”, o percentual 

identificado entre os respondentes do “Parque do Sabiá” é quase o dobro do “Vem pra UFU”: 

48,8% dos respondentes do Parque do Sabiá concordam com a ideia de cordialidade do “povo 

brasileiro”, em contrapartida a 25,4% dos pesquisados no “Vem pra UFU”. A ideia de 

cordialidade é, portanto, rechaçada por quase ¾ dos pesquisados no “Vem pra UFU” e pode 

estar relacionada à consciência crítica desenvolvida no Ensino Médio, ao próprio ensino de 

Sociologia, bem como ao avanço do discurso de intolerância e de ódio presente no contexto 

político brasileiro pelo menos desde 2013. 

 Em relação à afirmação “Todo brasileiro é malandro”, a frequência de respostas 

encontrada é relativamente pequena nos dois públicos: 15,5% entre os pesquisados do Parque 

do Sabiá e 9,2% no “Vem pra UFU”. No que diz respeito à afirmação “O povo brasileiro é 

miscigenado”, tese que como sabemos oculta relações de opressão e exploração entre raças 

e etnias, tem a concordância de 76,7% do público do Parque do Sabiá e 68,2% do “Vem pra 

UFU”. Finalmente sobre “Brasileiro não sabe votar”, o resultado é o seguinte: concordam 

65,9% dos pesquisados do Parque do Sabiá e 54,9% do “Vem pra UFU”.  

  

Conclusão 

A retomada do pensamento social brasileiro elaborado nos séculos XX e XXI é 

essencial para traçarmos uma linha sobre as imagens sobre o povo brasileiro. Gilberto Freyre 

e a tese da miscigenação, Sérgio Buarque de Holanda e crítica ao homem cordial, Florestan 

Fernandes e suas colocações sobre as relações raciais, assim como outros autores que 

discutem o racismo no Brasil são importantes referências para discutirmos a persistência do 

preconceito no imaginário social brasileiro. 

A identidade nacional foi um processo de construção histórica, contando com a 

dominação ideológica da elite intelectual branca, a qual deságua na situação que encontramos 

hoje no Brasil, em que nem todas as pessoas – na verdade, grande parte –reconhece atos e 

ideias racistas. A percepção sobre o racismo em particular e outras formas de preconceito em 

geral varia segundo algumas condições que puderam ser identificadas em nossas pesquisas. 

Considerando-se os dados coletados, pode-se observar que a ideologia da democracia 

racial e a ideologia do homem cordial persistem dentro do imaginário social. Porém essa 

tendência parece se modificar quando observarmos as respostas do público mais jovem sobre 
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a percepção do preconceito e racismo no Brasil. Isso pode ser explicado em função do sistema 

educacional38 e do momento político vivido hoje no Brasil. 
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Resumo:  

Apresentamos reflexões sobre a relevância do PET para a permanência estudantil na UERJ. 

Nossas principais indagações são: quais as principais dificuldades para permanecer na 

universidade? Elas são de ordem socioeconômica? de aprendizagem? Estar no PET é um 

diferencial? Em que sentido? Trata-se de um estudo inicial que se insere em nossa pesquisa 

sobre acesso e permanência, em curso. Objetivamos conhecer esse fenômeno em suas 

particularidades criando possibilidades para melhorias das ações petianas, de forma a nos 

ajudar a pensar em políticas de acesso, permanência e pertencimento na universidade pioneira 

das cotas, o que nos subsidiará no desvelar da relevância do PET em relação à permanência 

estudantil. Para isso, utilizaremos o método exploratório e a revisão bibliográfica, dialogando 

com autores/as, como Frigotto (1993), Zago (2006) e Fernandes (1989). 

 

Palavras chave: Educação; PET’s UERJ; Permanência Estudantil. 

1. Introdução 

Na presente reflexão, discutiremos sobre a importância e os impactos do PET na permanência 

estudantil, considerando não somente a relevância da bolsa, – que apesar de baixa -- apoia 

economicamente estudantes no cotidiano da formação – mas também o quão significativo é 

o suporte proporcionado pela experiência no fortalecimento do aprendizado e do 

pertencimento à vida universitária. Apresentaremos o estudo inicial da nossa pesquisa 

denominada “Educação Superior: acesso e permanência, a partir de dados colhidos junto aos 

estudantes dos PET da UERJ”. Nossa motivação na realização deste estudo é pensar a 

relevância do PET na permanência estudantil, de modo a contribuir com a elaboração de 

políticas de permanência futuras para além do PET. 
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2. Metodologia 

Apresentamos estudo exploratório em que a relação entre sujeito e objeto é intensa, pois 

quem estuda possui vivências comuns com a realidade observada, ou seja, somos petianos/as 

conhecendo outros petianos/as na mesma condição. A construção deste conhecimento é, 

portanto, implicada, coletiva, dotada de proximidade/identificação entre quem pesquisa e 

quem é pesquisado, fundamentada em princípios éticos do Serviço Social e da pesquisa. 

Estamos em busca de conhecer o objeto – a realidade da permanência dos petianos/as - sob 

a perspectiva da criticidade, tentando ir além do que é aparente, isolado e individual. Vamos 

nos debruçar sobre quem são os/as estudantes petianos/as e como permanecem na UERJ, 

universidade que pratica cotas e recebe cerca de 33% de estudantes oriundos desta 

experiência (CAIAC, 2019), cujo primeiro recorte seletivo, é a renda. A teoria que nos orienta 

faz a crítica da nossa sociedade desigual, em que direitos diversos, inclusive educacionais, 

são incompletos, frágeis ou mesmo negados. Dialogamos com autores da educação, que nos 

apoiam na presente reflexão, dentre eles Frigotto (1993), Zago (2006) e Fernandes (1989). 

Para a construção da nossa análise foi montado um questionário online, cedido aos/às 

petianos/as da UERJ. Obtivemos 30 respostas, ou seja, 65,2% da amostra total, o que 

consideramos bastante significativo frente ao contexto de isolamento em que nos 

encontramos. Refletiremos na análise a seguir, sobre os dados levantados.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresentamos os dados gerais dos grupos PET UERJ. Em relação à escolaridade da mãe 

dos/as bolsistas: 30% delas concluiu o ensino médio; 23,3% concluíram o ensino superior; 

13,3% possuem pós-graduação, sendo a educação superior, portanto, a maior faixa de 

escolaridade. As que possuem ensino fundamental e médio incompleto somam 20% e as que 

concluíram o ensino básico somam 10%. Sobre a escolaridade do pai dos/as participantes, 

30% completaram o ensino superior; 13,3% possuem pós-graduação, 10% possuem ensino 

superior incompleto. Somam 33,3% os que não concluíram o ensino fundamental e médio. 

Portanto, para os pais, os níveis de escolaridade “superior completo”, “ensino básico 

incompleto” têm o mesmo percentual, 33,3%. Um número significativo de petianos/as fazem 

parte da primeira geração familiar a ingressar na universidade, especialmente uma de perfil 

popular, pública e pioneira na implementação das cotas no Brasil como a UERJ, que aposta 

nas cotas como um meio de amenizar e reparar as injustiças sociohistóricas. Quanto à Renda 

Total Familiar, 26,7% declararam estar entre 1 e 2 salários mínimos (SM); 23,3% entre 2 e 



342 
 

3 SM; outros 23,3% declaram renda superior a 5 SM; 16,7% de 3 a 5 salários mínimos; 10% 

possuem a renda familiar igual ou inferior a 1 salário mínimo.  Portanto, 40% têm renda entre 

2 e 5 SM e 33,3% possuem renda de até 2 SM. Sobre a composição familiar, 26,7% disseram 

residir com duas pessoas; 26,7% com três pessoas; 20% com uma; 16,7% com quatro; 10% 

responderam que moram com cinco pessoas. São, portanto, grupos familiares pequenos. 

Reforça-se que as condições materiais possuem um grande peso na permanência no ensino 

superior, mesmo em universidades públicas. O perfil de identidade de gênero e de sexo 

desses/as estudantes foi traçado a partir da autodeclaração. Foram 30 pessoas respondentes, 

sendo 70% de mulheres cis e 30% de homens cis39. Conclui-se que o número de mulheres é 

consideravelmente superior ao de homens, assim como o número declarado de heterossexuais 

é superior aos números de LGBTs, coincidindo com perfil geral da universidade40. Sobre 

esses números, é interessante destacar que, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entre 2008 a 2018, mulheres passaram a 

representar 71,3% das matrículas nas universidades. Na orientação sexual, atração afetiva-

sexual, 63,3% declararam-se heterossexuais, 20% bissexuais e 16,7% gays. Convém salientar 

que a universidade é atravessada pelas contradições presentes na sociedade e, deste modo, 

não está isenta deste processo contraditório, podendo promover violência contra a 

diversidade, afastando LGBTs do ambiente acadêmico. Esse afastamento pode ser decorrente 

das dificuldades de acesso à educação e desta violência41.  Outro tema de destaque é a 

orientação sexual. Muitos ambientes educacionais não estão preparados para lidar com 

as diferentes expressões da sexualidade. Os preconceitos podem acontecer de maneira 

silenciosa, transformando a permanência da comunidade LGBT num ato de resistência. Cabe 

ressaltar que, no questionário, não foram identificados/as travestis ou transexuais. 

Assim, deve-se considerar uma possível falta de acesso ou forte evasão escolar por 

discriminação contra esse público.   Portanto, para quem advém de situações de 

vulnerabilidade social e processos de exclusão, a permanência na universidade não é simples. 

Discutir permanência deste grupo implica em considerar aspectos que possam contribuir para 

sua superação42. 

                                                
39Cisgênero é o termo usado para se referir ao sujeito que se identifica com seu gênero de nascimento. 

40 Segundo o DATA UERJ (2018) 54% do alunado é composto por mulheres 
41Por isso, é importante trazer também algumas reflexões sobre o preconceito às expressões que fogem à norma 

heteronormativa, baseada na cultura patriarcal, enraizada na nossa sociedade. 

42Um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (Andifes) mostra que transexuais representam apenas 0,2% do total de alunos das instituições federais 

de ensino superior. Isso mostra que a pluralidade ainda é incipiente dentro das universidades. Segundo 
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Por fim, abordaremos questões relacionadas à importância do PET e das ações afirmativas 

como fatores de permanência estudantil.  Sobre os impactos do Programa na permanência, 

pudemos destacar duas vertentes de análise: o caráter intelectual, abstrato e o financeiro. Foi 

possível perceber a magnitude do Programa em relação ao desenvolvimento intelectual e 

pessoal de quem por ele passa. A exemplo disso, podemos citar a evolução no exercício da 

escrita, da oratória, o crescimento pessoal através da participação nos eventos oferecidos pelo 

Programa, o conhecimento adquirido tanto na área de formação, quanto em diferentes áreas 

de interesse social, contribuindo para a formação de um pensamento crítico e cidadão. 

Segundo o questionário realizado, o Programa é colocado na posição de “divisor de águas” 

quando se trata de pertencimento universitário. Além disso, participar do Programa impactou 

no desempenho acadêmico dos/as bolsistas sendo explícita a melhoria nas notas devido ao 

aumento de conhecimento sobre assuntos fundamentais para o curso que exercem. É notório 

que os recursos fornecidos tanto pela Instituição de Ensino Superior, quanto pelo 

financiamento do PET impactam muito positivamente no desempenho de quem não tem 

acesso a determinados equipamentos em suas residências, como computador e impressora, 

por exemplo. É importante destacarmos outras ferramentas que um programa e/ou projeto 

acadêmico podem oferecer para alunos/as de baixa renda, conforme Zago (2006, p. 234), 

“existe ainda a possibilidade de utilizar computador, internet, espaço físico para estudar, além 

de estar em contato permanente com a instituição, pois sabemos o quanto essa condição pode 

representar para a sua vida acadêmica”.Destacando a importância da tutoria no Programa, 

alguns/as participantes citaram o PET como promotor de uma relação mais estreita entre 

professor/aluno. A segunda vertente destacada se refere ao aspecto financeiro, essencial para 

muitos/as bolsistas que veem na bolsa, um meio de permanecer na faculdade, tendo a 

possibilidade de se desenvolver academicamente, custear passagens, xerox e alimentação, 

elementos básicos e essenciais para a subsistência universitária. O PET configura-se também 

como componente da renda de muitos/as alunos/as, impactando não apenas na vida dos/as 

estudantes, mas de seus familiares. Ademais, configurou-se como um fator essencial para a 

não desistência em períodos de greve e crises financeiras pelas quais passou a UERJ. 

Nesta pesquisa, 36,7% dos participantes afirmam serem cotistas. Conforme Zago (2016), 

dentre outros aspectos, “[...] a adoção de ações afirmativas, como as políticas de cotas sociais 

e étnicas [...] são movimentos que instituíram novos arranjos no ensino superior.”  (p. 147). 

Assim, muitos citam as cotas como meio de ingresso na universidade e que, sem as mesmas, 

e se somado com a desigualdade social estrutural, não conseguiriam ingressar em uma 

                                                
levantamento do Jornal Folha de São Paulo, realizado em 2019, somente 12 das 63 universidades têm cotas 

específicas para transexuais, ou seja, somente 19%. 
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universidade pública. O Campus da UERJ Maracanã, local da pesquisa, também é citado 

como um ponto positivo, pois está localizado numa região central do Rio de Janeiro. Em 

contrapartida, são colocadas questões referentes ao alto custo das passagens e do tempo de 

deslocamento até a Universidade².  O horário das aulas também é criticado, pois há muitos 

cursos com horários integrais, que não possibilitam exercer atividade laboral, e isso impacta 

na população mais pauperizada. Ainda sobre os horários das aulas, há críticas sobre estas 

acabarem tarde devido à violência urbana e, também à interrupção da circulação de alguns 

transportes. As greves e paralisações também são citadas pelos/as participantes como aspecto 

negativo de permanência na universidade, mesmo sabendo da importância deste movimento 

legítimo, que busca viabilizar direitos e que luta contra o sucateamento e privatização da 

instituição. Outro ponto negativo são os atrasos nas bolsas, visto que são, muitas vezes a 

única renda do/a aluno/a, impactando drasticamente, não só na permanência universitária, 

mas nos meios de subsistência da família. 

4. CONCLUSÕES 

Pudemos perceber que a questão da permanência é um assunto muito pertinente e relacionado 

ao PET. Convém destacar, que pesquisas como esta reafirmam a importância, tanto da 

criação, quanto da permanência dos grupos PETs nas universidades, pois trazem positivos 

impactos na graduação dos petianos/as, estudantes que dialogam com o PET, para a 

instituição de ensino e também para a sociedade. Além disso, esta pesquisa também reitera 

que o PET se configura como importante elemento de permanência na graduação dos/as 

alunos/as pelos diversos fatores citados durante a análise, o que reafirma ainda mais a 

importância da existência do Programa e o quanto é necessário que seja defendido em tempos 

de desmonte das políticas públicas, inclusive a de Educação. 
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Resumo 

 

Conforme afirma Zago (2006) a dificuldade no acesso à educação superior é resultado 

de um processo concebido ao longo da vida acadêmica do estudante. Por vezes, quando 

esse estudante alcança o ensino superior, encontra obstáculos que podem levá-lo a 

evadir. É apoiado nessa perspectiva que o estudo se sustenta dentro do contexto de 

evasão do curso de Administração Pública, na Universidade Federal Fluminense em 

Volta Redonda/RJ (no Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS). A metodologia 

do Acompanhamento Estudantil, inaugurado e executado pelo PET Administração 

(Gestão Social) ao longo de 2019, se deu a partir de encontros com os estudantes 

ingressantes, questionário e de uma atividade prática. O objetivo geral é analisar a 

contribuição da atividade de acompanhamento dos calouros, proposta pelo Grupo PET 

Gestão Social, na redução da evasão estudantil no curso de Administração Pública do 

pólo da UFF em Volta Redonda. Os objetivos específicos são: verificar se a coesão da 

turma influencia no fenômeno da evasão, analisar se o acompanhamento em formato de 

apoio impacta positivamente na identificação dos ingressantes com o curso e avaliar se 

a carência de uma identidade coletiva solidária resulta em um maior número de evadidos 

nos primeiros períodos do curso. Para isso, foi feita a análise do histórico do 

acompanhamento realizado pelo grupo desde 2015, utilizou-se a observação não 

participante, feita a partir dos encontros com a turma e a coleta de dados feita através de 

questionário para compreender as demandas trazidas por eles. O projeto foi realizado ao 

longo do ano de 2019 e com o atraso do início do ano letivo de 2020 não foi possível a 

coleta de dados desses alunos. Parcialmente, foi possível verificar que o senso de 

coletividade e a identificação com o curso, trabalhado e desenvolvido ao longo dos 

encontros, propiciou a turma organizar uma oficina sobre Participação Social. 

 

Palavras-chave: Ingressantes; Acompanhamento; Evasão Universitária; Administração 

Pública. 
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A transição do ensino médio para a universidade muitas vezes é marcada por 
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grandes transformações na vida e no processo de formação dos estudantes. No contato 

direto com o meio acadêmico/institucional, a chegada à Universidade exigirá novos 

ritmos e estratégias de aprendizagem, em face aos métodos de ensino e de avaliação 

próprios do ensino superior, sem falar nas demais atribuições acadêmicas. As mudanças 

pessoais ao longo dos anos universitários contribuem para o desenvolvimento da 

autoestima, de um maior conhecimento de si próprio/a, e para o desenvolvimento de 

uma visão pessoal do mundo, assim como contribuem para a construção de um futuro 

profissional, conforme observado por Almeida, Soares & Ferreira (2000). No entanto, 

pode ser um período de aprendizado agregador e positivo como também pode gerar 

traumas e emoções negativas, que geralmente passam despercebidos à comunidade 

acadêmica. As experiências negativas, sobretudo entre os alunos ingressantes, podem 

acarretar evasão universitária. 

A partir das experiências individuais dos próprios petianos, o PET 

Administração (Gestão Social) passou a ter um olhar voltado aos alunos ingressantes. 

Iniciando em 2015 um projeto de recepção aos calouros com o objetivo de envolvê-los 

na vida universitária por meio do contato com outros projetos, coletivos estudantis e 

setores de apoio da instituição. De modo objetivo, a recepção inclui informações sobre 

bolsas disponíveis e programas da UFF e, também, tem o intuito de promover a inclusão 

dos ingressantes ao contexto universitário em geral. 

Em 2019, o acolhimento dos calouros desdobrou-se em uma ação de 

acompanhamento dos ingressantes do curso de Administração Pública ao longo do 

primeiro ano. Com a intenção de identificar suas expectativas com a Universidade e o 

curso e compreender o contexto dos alunos ingressantes e as principais dificuldades 

enfrentadas por eles nesse período inicial, objetivando reduzir a evasão desse curso cuja 

taxa de abandono é a maior entre os cursos do ICHS/UFF. 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho se dá em buscar um entendimento sobre 

a transição da vida escolar para à universitária, os anseios e dificuldades enfrentadas 

pelos alunos ingressantes que podem tornar o ambiente universitário adverso a eles. As 

diversas possibilidades do campo de públicas fazem com que os alunos ingressantes do 

curso de Administração Pública se vejam, geralmente, perdidos frente a um horizonte 

amplo e difuso, o que também foi abordado durante o processo de acompanhamento dos 

ingressantes. A compreensão sobre as dificuldades enfrentadas pelos ingressantes pode 

auxiliar tanto em uma cooperação horizontal como em uma ajuda institucional mais 

adequada. 

 

Metodologia 

 

O método adotado foi o da pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, a 

partir dos procedimentos da observação não participante, bem como da aplicação de um 

questionário aberto com o grupo de interesse. A princípio foram pensados dois 

momentos com os ingressantes: 

1) Primeiro café da manhã: foi dado um panorama da universidade, do curso e 

do PET. Esse encontro ocorreu no início do semestre e os alunos puderam conhecer o 

PET, as bolsas mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PROAES, os 

coletivos estudantis e as empresas juniores da UFF em Volta Redonda; 
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Figura 1 - Apresentação do coletivo feminista Medusas no primeiro café da 

manhã com os ingressantes de 2019 

Fonte: Autora Ana Paula 

 

2) Segundo café da manhã: para o feedback dos ingressantes sobre a vivência 

universitária, ocorreu após as primeiras avaliações do semestre. Em formato de roda de 

conversa, o encontro trouxe questões como dificuldades, angústias, pontos positivos e 

negativos referentes a universidade. Para um diagnóstico mais específico, foi preparado 

um questionário para coletar informações adicionais. Como a participação no café da 

manhã foi baixa, em virtude do cancelamento de uma aula, os alunos que compareceram 

ofereceram-se para repassar o questionário na turma. Tratava-se de um questionário 

aberto com quatro questões, cujo título era: “Percepção dos alunos sobre o primeiro 

semestre do curso de Administração Pública”. As questões foram: 1. Pretende continuar 

no curso? 2. Qual(is) disciplina(s) considera mais complicada(s)? 3. Quais as 

expectativas em relação ao curso? 4. Você precisa de algum tipo de ajuda? Qual? O 

questionário foi respondido por 27 alunos, sem identificação (considerando 40 

ingressantes no total, isso corresponde a 67% de respostas). 

A partir da análise das informações levantadas, identificou-se a necessidade de 

realizar uma intervenção que ajudasse a construir uma identidade entre os ingressantes, 

com o intuito de melhorar a inserção deles na comunidade acadêmica e reverter 

possíveis tendências de evasão. Foi proposto à turma a construção coletiva de uma 

atividade a fim de desafiá-los a criar, organizar e executar coletivamente um trabalho 

para a formação identitária da turma. Então a proposta foi uma atividade com tema 

relacionado à disciplina Cultura Política Brasileira com formato livre, participação de 

todos e prevista para ser executada nos dois meses seguintes. Sendo assim, foram 

realizadas mais duas reuniões do PET com a turma. Na primeira reunião, além de 

dúvidas sobre a proposta, os alunos presentes relataram a dificuldade de organizar uma 

atividade com a colaboração de toda turma, o que levou a mais atenção do PET com os 

ingressantes. Na segunda reunião foi apresentada a proposta de atividade pensada pela 

turma, que optou por fazer uma oficina sobre Participação Social, na Agenda Acadêmica 

do ICHS/UFF, com o título: "Caminhos da participação social: Novas perspectivas para 

a cultura política brasileira”. 

A atividade planejada pela turma estava estruturada da seguinte forma: 

1. Oficina para 30 pessoas, divididas em 10 grupos por sorteio. Cada trio recebe 
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uma ficha com a definição básica do conceito de Participação Social e uma pergunta 

sobre seu histórico de participação comunitária (rua, bairro, escola, cidade etc.). 

2. Após discussão sobre participação, o trio escolhe uma das alternativas 

apresentadas no final da ficha, que os levará até uma determinada “estação” disposta na 

sala. Em cada estação discute-se um tema específico relacionado ao tema da oficina e, 

novamente, o trio responde a uma pergunta que os levará para a próxima estação, sendo 

que cada trio percorrerá no mínimo 4 e no máximo 6 estações. Assim que todos os trios 

passarem pela 6a. estação, os mediadores conduzem todos os participantes para uma  roda 

de conversa compartilhar suas reflexões sobre o tema. 

 

Figura 2 – Oficina “Caminhos da participação social: 

Novas perspectivas para a cultura política brasileira” organizada pelos ingressantes. 

Fonte: Autora Letícia 

 

Resultados e Discussão 

 

O grupo PET Administração (Gestão Social) apoia-se nas perspectivas teóricas 

estabelecidas por Fernando Guilherme Tenório (2005), o qual define “...gestão social 

como o processo gerencial dialógico no qual a autoridade decisória é compartilhada 

entre os participantes da ação (ação que possa ocorrer em qualquer tipo de sistema social 

- público, privado ou de organizações não-governamentais)”. Nesse sentido, o 

compromisso do grupo é propor ações estabelecidas a partir da racionalidade dialógica, 

da autogestão e cooperação entre os membros. 

Os procedimentos adotados nas ações de acompanhamento dos ingressantes de 

2019, bem como a proposta de intervenção junto à turma dos calouros foram orientadas 

pela perspectiva da gestão social. As ações apresentaram grande potencial visto que, em 

comparação com turmas anteriores do curso, essa, pelo que se pode observar, obteve 

menor quantidade de casos de evasão no primeiro e segundo período, além de apresentar 

uma boa expectativa dos alunos em relação ao curso, como mostraram os resultados do 

questionário e os feedbacks ao longo dos encontros entre o Grupo PET e os ingressantes. 
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O questionário foi elaborado com o objetivo de traçar o perfil da turma e para entender 

possíveis motivações para a evasão, bem como as dificuldades encontradas pelos 

ingressantes nessa nova fase da vida, com o propósito de pensar em possíveis alternativas 

de superação dos problemas potenciais. 

 

Conclusão 

 

O projeto se mostrou positivo para petianos e ingressantes, e para busca de 

mecanismos horizontais ou institucionais de melhorias que visem a diminuição da 

evasão, promovendo experiências de sucesso para o grupo e principalmente para o curso 

de Administração Pública. 

O Grupo PET Administração (Gestão Social) vê nessa iniciativa a oportunidade 

de divulgação do programa, apresentando e envolvendo os alunos desde o primeiro 

contato com a universidade até os projetos realizados e em andamento voltados para a 

gestão social. 

Ademais, o Grupo, nesta tentativa de criar efetivamente uma identidade coletiva 

e política mais solidária, já enxerga diversas possibilidades de aperfeiçoamento para 

atingir a eficácia do projeto utilizando de forma eficiente recursos e espaços para além 

da universidade. 
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RESUMO  

A Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) está relacionada à competência 

governamental de controlar e fiscalizar o cumprimento da obrigação tributária de 

recolhimento do imposto incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, estando, 

desta forma, inserida no âmbito social, e deve ser entregue até o último dia útil do mês de 

abril do ano subsequente à ocorrência dos fatos geradores. O preenchimento da Declaração 

do Imposto de Renda é realizado por meio de um programa fornecido gratuitamente pela 

Receita Federal ou online. Desse modo, os contribuintes precisam preencher a declaração, 

por meio desse programa (ou no site), e transmitir à Receita Federal, sendo de 

responsabilidade de cada contribuinte, que se enquadre na obrigatoriedade de preenchimento 

da DIRPF, sua elaboração e envio. Porém, essa tarefa pode constituir-se de uma dificuldade 

bastante elevada, tendo em vista que, mesmo com as facilidades de acesso aos recursos 

tecnológicos, pode não ser tarefa fácil a interpretação e o correto preenchimento dos dados 

necessários para a alimentação da DIRPF, o que ocasiona problemas para os contribuintes 

junto à Receita Federal, bem como ônus e dispêndios derivados de multas e penalidades 

aplicadas por equívocos na prestação das informações requeridas. Nesse sentido, o objetivo 

do presente estudo é investigar a importância, para os contribuintes de Uberlândia e região, 

do Posto de Atendimento: Orientações para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 

projeto realizado para oferecer a elucidação de dúvidas e orientações gerais acerca do correto 

preenchimento e transmissão da DIRPF, principalmente no que tange à obrigatoriedade de 

apresentação das informações ao Fisco Federal. Para tanto, utiliza-se o levantamento dos 

dados do projeto referentes à última edição, realizada em 2019. Os resultados revelam que o 

projeto tem contribuído com a sociedade, pelos atendimentos realizados, aproximando a 

universidade da comunidade. 

 

Palavras-chave: Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física; Contribuinte; Sociedade; 

Universidade; Extensão.  
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Conforme informações de 11 de dezembro de 2019, disponíveis no portal eletrônico 

da Receita Federal (Receita Federal, 2019), 700.221 declarações ficaram retidas na malha 

fina, devido a inconsistências nas informações prestadas em função de diversos motivos, tais 

como: omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes (35,6% das declarações com 

esta ocorrência); despesas médicas (25,1% das declarações com esta ocorrência); 

divergências entre o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) informado na declaração e o 

informado na Declaração do IRRF (23,5% das declarações com esta ocorrência); dedução de 

previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras (12,5% das 

declarações com estas ocorrências). Tais motivos relacionam-se, principalmente, com a 

inabilidade do contribuinte ao preencher a sua Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 

(DIRPF).  

Os contribuintes que, por algum motivo, enviaram suas declarações com erros e, 

consequentemente, caíram na malha fina, dificilmente detém conhecimento suficiente para 

corrigir pendências. O preenchimento da declaração é realizado por meio de um programa 

específico e de programas auxiliares (Carnê Leão, Atividade Rural, Ganho de Capital) 

disponíveis no endereço eletrônico da Receita Federal, sendo que, muitas vezes, os 

contribuintes não sabem utilizar os programas, ou sequer possuem acesso à internet para 

efetuar o preenchimento online e/ou a transmissão da declaração. Por isso, a Faculdade de 

Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia (FACIC/UFU), com o apoio 

direto do grupo PET Ciências Contábeis e a colaboração dos professores e, também, dos 

alunos da pós-graduação do Curso de Ciências Contábeis, promove o “Posto de 

Atendimento: Orientações para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física”.  

O Posto de Atendimento: Orientações para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa 

Física surgiu em 2012, por meio de uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial (PET) 

Ciências Contábeis com o apoio dos professores da FACIC/UFU. O projeto completou 8 

anos em 2019, tendo envolvido, ao longo de todas as edições, em torno de 15 professores e 

80 alunos de graduação, em sua maioria, petianos. Atuaram como parceiros do projeto em 

algumas edições, o Diretório Acadêmico de Ciências Contábeis (D.A.) e a Contábile Empresa 

Júnior, ambos do curso de Ciências Contábeis. O projeto tem contado, também, com a 

parceria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, fechando, assim, uma 

integração harmoniosa entre graduandos, pós-graduandos e entidades do curso. Foram 

realizados, em média, 80 atendimentos por ano. O número de atendimentos realizados é 
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representativo e teve aumento de, aproximadamente, 25% entre os anos de ocorrência do 

projeto. 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo é investigar a importância, para os 

contribuintes de Uberlândia e região, do Posto de Atendimento: Orientações para a 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, projeto realizado para oferecer a elucidação 

de dúvidas e orientações gerais acerca do correto preenchimento e transmissão da DIRPF, 

principalmente no que tange à obrigatoriedade de apresentação das informações ao Fisco 

Federal. 

Entende-se que o projeto é uma ação de responsabilidade social e que muito agrega 

na formação cidadã dos estudantes do Curso de Ciências Contábeis, além de possibilitá-los 

atuar diretamente no projeto, utilizando os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Ao 

contar com a participação dos professores da FACIC/UFU, há um ganho conjunto, tanto para 

a faculdade, quanto para os professores, os alunos e a comunidade, com a implementação de 

um trabalho desafiador que proporciona sua integração social. Com isso, considera-se 

relevante conhecer a importância do projeto na perspectiva de quem o utiliza, ou seja, dos 

contribuintes atendidos. 

Metodologia 

Os petianos envolvidos no projeto participam de um treinamento específico feito 

pelos professores da FACIC/UFU, abordando as instruções da Receita Federal para o 

preenchimento e transmissão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. A 

divulgação do projeto é feita por meio de diversos canais, incluindo sites institucionais (da 

FACIC, do PET, da UFU, da imprensa), redes sociais, chamadas nas TVs locais e regionais, 

rádio e TV universitária, jornais impressos, cartazes nos campi da UFU, cartazes em pontos 

estratégicos da cidade etc. Os atendimentos aos contribuintes são feitos pelos petianos sob a 

supervisão dos professores colaboradores do projeto. O público-alvo do projeto corresponde 

aos contribuintes de Uberlândia e região que são obrigados a apresentar a Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física e que carecem de informações para cumprir com esta 

obrigação.  

Cada atendimento é feito de forma individual por um aluno, sob a supervisão de um 

docente, visando manter a privacidade do contribuinte. Dessa maneira, é possível demonstrar 

o programa, verificar a obrigatoriedade de preenchimento, bem como avaliar as melhores 

alternativas para cada pessoa física que requeira auxílio para a elucidação de dúvidas. 



 

353 
 

Importante ressaltar que os alunos não efetuam a entrega da DIRPF, pois este procedimento 

é de responsabilidade do contribuinte e/ou profissional contábil qualificado para tal função. 

O projeto adota diferentes abordagens a serem trabalhadas com os alunos, tais como: 

levantamento bibliográfico sobre os temas gestão contábil e tributária; identificação das 

necessidades do público (contribuintes) a serem atendidos; desenvolvimento de planilhas e 

relatórios pelos alunos; incentivo à pro-atividade dos alunos, abordando a 

interdisciplinaridade dos conteúdos, abarcando os eixos de ensino, pesquisa e, 

principalmente, extensão.  

Ao final do atendimento, os contribuintes preenchem um formulário de avaliação 

sobre as dúvidas esclarecidas e o atendimento prestado. Tal procedimento auxilia na 

organização do relatório final do projeto e, também, em melhorias a serem implementadas 

para as próximas edições. O levantamento dos dados constantes nos formulários de avaliação 

é que possibilitou a realização deste estudo e o alcance do objetivo. Por meio do 

levantamento, foi possível analisar: (i) quantidade de atendimentos realizados; (ii) principais 

orientações requisitadas; (iii) como o contribuinte tomou conhecimento do posto de 

atendimento; (iv) qualidade do atendimento; (v) sugestão de melhorias. Os resultados 

alcançados, referentes à edição de 2019 do projeto, são apresentados na sequência. 

Resultados e discussão  

O projeto tem como objetivo geral oferecer orientações para o preenchimento da 

Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, aos contribuintes interessados, favorecendo 

o desenvolvimento acadêmico do discente e ampliando a função social da universidade 

pública e gratuita. Como resultados esperados/alcançados, destacam-se: a) proporcionar aos 

estudantes do curso de Ciências Contábeis a oportunidade de desenvolver um trabalho prático 

e utilizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula; b) promover a integração da 

Instituição de Ensino junto à comunidade; c) possibilitar aos contribuintes o acesso às 

informações necessárias ao preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa 

Física; d) associar a prática pedagógica do curso às questões de cidadania; e) estreitar o 

relacionamento entre a universidade e a comunidade, enfatizando ensino, pesquisa e 

extensão; f) oportunizar treinamento prático aos estudantes do Curso de Ciências Contábeis; 

g) promover e incentivar a interdisciplinaridade entre as diversas áreas do Curso de Ciências 

Contábeis; h) desenvolver o senso de responsabilidade social dos alunos de Ciências 

Contábeis, contribuindo para o crescimento pessoal, acadêmico e profissional dos mesmos. 
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Os principais resultados do projeto, para os alunos e colaboradores, que revelam sua 

importância como um trabalho de extensão universitária são: (i) elevação do nível de 

conhecimento teórico e prático dos alunos envolvidos; (ii) estreitamento das relações entre 

universidade e sociedade; (iii) prestação de esclarecimentos aos contribuintes pessoas físicas 

para auxiliá-los na declaração de contas ao fisco federal.  

A partir do levantamento dos dados dos formulários de avaliação do projeto, em sua 

oitava edição (ano de 2019), foi possível encontrar, na perspectiva dos contribuintes, os 

resultados constantes da Tabela 1.  

Tabela 1 – Avaliação do Posto de Atendimento pelos contribuintes 
Orientações mais requisitadas Frequência % 

Obrigatoriedade  33 

Documentação 22 

Programas  19 

Datas  1 

Outras  25 

Como soube do Posto de Atendimento? (Divulgação) Frequência % 

Televisão  37 

Amigo/colega 12 

Facebook  6 

E-mail  2 

Não respondeu 2 

Outras 41 

Qualidade do Atendimento (escala de 0 a 10) Frequência 

10 93 

9 4 

8 2 

7 1 

Fonte: dados do projeto 

Em 2019 foram realizados 106 atendimentos e todos os contribuintes atendidos 

responderam ao formulário de avaliação. Na Tabela 1, referente às orientações requisitadas, 

o item outras engloba dúvidas como: pendências de anos anteriores, retificações e ativos 

financeiros. Em relação à divulgação, o item outras abrange rádio universitária, cartaz de 

divulgação, portal Comunica UFU e indicação por parte da Receita Federal. A nota média de 

avaliação do Posto de Atendimento pelos contribuintes foi 9,89 em uma escala de zero a 10, 

sendo que todos os atendidos afirmaram que recomendariam o Posto a familiares e demais 

interessados. Com isso, entende-se que o projeto é importante para os contribuintes de 

Uberlândia e região, possibilitando a eles mais autonomia e segurança na prestação de 

informações ao Fisco Federal. 
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Conclusão 

  O Posto de Atendimento: Orientações para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa 

Física é uma atividade que proporciona a extensão universitária, uma vez que aproxima a 

comunidade da universidade e vice-versa, auxiliando as pessoas a declararem seu imposto de 

renda. Para os petianos é uma atividade relevante, visto que contribui para a formação, além 

de oferecer a oportunidade de aplicar o conhecimento na prática, adquirindo um 

conhecimento maior e, ao mesmo tempo, contribuindo para a sociedade.  

Entende-se que essa é uma ação de responsabilidade social e que muito agrega na 

formação cidadã dos estudantes do Curso de Ciências Contábeis, além de possibilitá-los atuar 

diretamente na prática profissional, utilizando os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Os professores ganham com o trabalho desafiador de um projeto prático com o envolvimento 

dos estudantes e a instituição ganha, pois possibilita o desenvolvimento de um trabalho 

social, o qual proporciona sua integração junto à comunidade. 

Para a sociedade, a importância está em receber um serviço gratuito e de qualidade, 

de modo a possibilitar que os próprios contribuintes realizem o preenchimento e o envio da 

DIRPF à Receita Federal, de forma correta e dentro do prazo estabelecido, evitando erros 

que podem levar a penalizações futuras (malha fina). E, caso os contribuintes, apesar das 

orientações recebidas, não tenham condições para, sozinhos, efetuarem o preenchimento e 

envio da declaração, eles são orientados a procurar o serviço de um contador profissional 

para cumprirem esta obrigação com segurança. 
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RESUMO   

Este resumo versa sobre a promoção do evento científico do Grupo PET Administração 
Pública  da UNESP de Araraquara intitulado “Quintas de Maio” que tem por objetivo trazer 
a teia  relacional da Administração Pública para com a Política no contexto evolucionário 
brasileiro.  A organização do evento deu-se de forma integralmente online devido a pandemia 
do Novo  Coronavírus (COVID-19) seguindo as recomendações da Organização Mundial da 
Saúde  (OMS). Além de privilegiar espaços para o fomento de debates acadêmicos o evento 
promoveu não somente aos alunos da UNESP de Araraquara, mas também aos demais 
estudiosos e  interessados no Campo de Públicas, o contato com demais instituições e 
professores das áreas  de Administração Pública e Políticas Públicas. O evento ocorrera de 
forma totalmente gratuita e sem inscrição prévia, sendo todas as quintas do mês de maio do 
presente ano de 2020 a partir  de datas e horários pré-definidos com ampla divulgação através 
de base de dados do próprio  grupo e, também, divulgação nas redes sociais. A experiência 
de ciclo de palestras online nos  permitiu concluir que as Quintas de Maio foi um evento 
científico que facilitou a compreensão  de assuntos discutidos no ambiente acadêmico e que, 
muitas vezes, não vistos na instituição despertando grande interesse em projetos de pesquisa 
para os alunos de graduação da UNESP  de Araraquara e demais estudiosos e interessados 
que participaram da atividade. Tivemos uma  média de 380 visualizações em cada um dos 
vídeos relacionados às Quintas de Maio, chegando  à aproximadamente 100 pessoas ao vivo 
em nosso canal no YouTube.  

Palavras-chave: Administração Pública, Política, Quintas de Maio, Ciclo de Palestras 

online. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Eventos científicos promovem espaços privilegiados para fomentar debates acadêmicos. 
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Diante disso, o Grupo de Programa de Educação Tutorial (PET) Administração Pública da  
UNESP de Araraquara, propôs um ciclo de palestras via web. O ciclo de palestras intitulado  
Quintas de Maio possibilitou debates relacionados à temas da Administração Pública e 
política  brasileira através da participação de outros pesquisadores e de outras instituições do 
Brasil. O  evento deu-se de forma integralmente online devido a pandemia do Novo 
Coronavírus (COVID  19) seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).  

Embora o Estado seja, antes de mais nada, o reflexo da sociedade temos que pensá-lo 
como  um organismo cuja governança precisa ser ampliada para que possa agir mais efetiva 
e  eficientemente em benefício da sociedade. Os problemas de governabilidade não decorrem 
de  um “excesso de democracia”, do peso excessivo das demandas sociais, mas da falta de 
um pacto  político ou de uma coalizão de classes que ocupe o centro do espectro político. 
Este pacto deu  ao governo condições políticas para ocupar o centro político e ideológico e, 
a partir de um  amplo apoio popular, propor e implementar a reforma do Estado (BRESSER-
PEREIRA, 1998).  

O Ciclo de Palestras “Quintas de Maio” trouxe a relação entre administração e política.  
Temáticas que fazem parte das grandes questões sobre as quais os estudiosos da área de  
Administração Pública se debruçam há mais de um século. Entretanto, do ponto de vista do  
cidadão comum, “fazer política” não soa o mesmo como “fazer administração”, e ser um  
político é diferente de ser um administrador. Enquanto o agente político cuida da legislação 
e  das diretrizes gerais do governo, o agente administrativo detém o conhecimento técnico e  
cumpre orientações políticas, reportando-se aos políticos eleitos. Todavia, este pode não ser 
o  entendimento de muitos teóricos e praticantes do campo da Administração Pública, pois  
acreditam que administradores também tomam decisões políticas na arena decisória,  
influenciando ou moldando o processo político. Contudo, há sempre implicações teóricas e  
práticas (BRESSER-PEREIRA, 1998).  

Do ponto de vista teórico, construiu-se uma “base histórica para o modelo conceitual e  
normativo de separação estrita” entre administração e política (SVARA, 2001, p.177 apud 
FILIPPIN, 2017), ou seja, um modelo imperativo centrado na suposição de que a 
administração  foi dominada por um “conceito mecanicista” fundamentado na gestão 
científica. Já do ponto de  vista prático, situam a administração não como um ente a serviço 
da política, mas como  detentora de um papel essencialmente político. Em certa medida, essa 
maneira de pensar a  relação também possibilita entender boa parte das práticas político-
administrativas,  especialmente no âmbito da administração pública (FILIPPIN, 2017).  

Com isso, o objetivo geral desta atividade de ensino e extensão foi apresentar aos  
graduandos, pós graduandos do Campo de Públicas e demais interessados no assunto a teia  
relacional entre Administração Pública e Política frente a sua perspectiva histórica e, 
também,  o marco evolucionário no contexto brasileiro. Como objetivo específico, a 
contribuição para a  elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação 
(art. 2, II, da Portaria  MEC nº 976/2010). 

 
2. METODOLOGIA  

A metodologia realizada pelo Grupo PET Administração Pública circundou na escolha 
das  temáticas que tangem a relação da Administração Pública para com a política. Os 
palestrantes  foram orientados a traçarem a relação entre a teoria e a prática em suas vivências 
com foco na  temática abordada, estabelecendo a teia relacional almejada pelo grupo PET ao 
idealizar essa  
atividade. O ciclo de palestras, ocorreu todas as quintas-feiras no mês de maio, do ano de 
2020.  As temáticas e os dias foram respectivamente: i) “O funcionamento e o impacto dos 
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partidos  políticos na sociedade brasileira”, palestra realizada no dia 07/05; ii) “Brasil: Os 
rumos da nossa  democracia, as instituições e as eleições municipais”, palestra realizada no 
dia 14/05; iii)  “COVID-19 e eventos focalizadores: Agenda e formulação de políticas 
públicas”, palestra  realizada no dia 21/05 e, iv) “Mulher, feminismo e pandemia na política 
brasileira”, palestra realizada no dia 28/05.  

A participação era gratuita e não necessitava de inscrição prévia. Para a divulgação do 
ciclo  de palestras fora usado uma base de e-mails no qual contém universidades do Campo 
de  Públicas e, também foram feitas cadência de publicações nas redes sociais do Grupo PET  
Administração Pública, as quais eram compartilhadas em grupos de universidades nas redes  
sociais e petianos do grupo.   

Como já citado no primeiro parágrafo, o ciclo de palestras tinha data e hora pré-definidos.  
Para a execução das palestras fora utilizada uma plataforma de gerenciamento de live 
denominada Stream Yard, no plano pago básico, a qual transmitia as palestras em nosso canal  
no YouTube. O participante interessado somente teria que acessar o link disponível no e-
mail  caso estivesse em nossa base dados ou poderia acessar tal link através de nossas redes 
sociais.  Após cada transmissão do ciclo de palestras, era disponibilizado um formulário para 
avaliação.  
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Figura 1 - Divulgação do Evento Quintas de 
Maio.  
Fonte: Elaboração Grupo PET Administração Pública. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com base neste resumo e no que fora evidenciado sobre o Ciclo de Palestras: “Quintas 
de  Maio”, as estratégias adotadas em modalidade remota, possibilitou o contato entre 
graduandos,  pós graduando e demais interessados do Campo de Públicas das mais diversas 
localidades do  país, a experimentação sobre temas de interesse à Administração Pública e 
Política somente  fora possível devido ao excelente nível dos palestrantes convidados para 
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abordarem temáticas  
que foram escolhidas após um envio de formulário de feedback aos participantes da XIII  
Jornada Científica de Administração Pública realizada no ano de 2019, que teve como 
resultado  as temáticas-chave: eleições, agenda governamental e o papel das mulheres na 
política  brasileira. Tivemos um público de aproximadamente 100 pessoas por palestra no 
formato online  e, atualmente, temos em média 380 visualizações dos vídeos relacionados as 
Quintas de Maio  em nosso canal do YouTube.  

4. CONCLUSÕES  

Consideramos este tipo de atividade um exemplo de aplicação do ensino e extensão 
remotos no Brasil, podendo ser estimulado, já que permite a aproximação dos acadêmicos e  
pesquisadores de diversas localidades do país e, inclusive, de fora dele, a assuntos diversos 
que  complementam a graduação. Adicionalmente, a atividade fomenta a divulgação dos 
eventos do  Grupo PET Administração Pública da UNESP de Araraquara e que desperta o 
interesse em  Projetos de Pesquisa para alunos da graduação.  
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RESUMO: O texto aqui submetido para integrar as discussões do XX Sudeste PET faz 
parte de um projeto de cunho extensionista desenvolvido pelo PET (Re)Conectando 
Saberes, Fazeres e Práticas: rumo à cidadania consciente. A origem dessa atividade está 
associada com a perspectiva do projeto de criação do grupo e sua preocupação em trabalhar 
com as questões étnico-raciais. Nesse sentido, decidimos coletivamente por atuar com a 
temática da Congada juntamente com as escolas municipais e estaduais de Ituiutaba. 
Considerando a oportunidade em dialogar com outros grupos PET, apresentamos aqui em 
forma de relato de experiência a ação “Mostra itinerante sobre a Congada”. A partir da 
articulação com escolas locais, projetos de extensão, grupos de pesquisadores sobre a 
temática, idealizamos a ação que objetivou apresentar a Congada como uma prática cultural 
que tem como ponto principal a valorização das heranças ancestrais transmitidas por meio 
da materialização da fé e da festa. Do ponto de vista das estratégias, a proposta esteve 
ancorada na parceria com as escolas, com Pibidianos e Afrocientistas que atuavam nesses 
ambientes escolares, além dos alunos/professores congadeiros. A proposta esteve ancorada 
nos princípios que norteiam as ações extensionistas e, sobretudo, na perspectiva da Lei 
10.639/03 enquanto base para as discussões sobre as questões étnico-raciais. A partir dos 
resultados podemos inferir que foi uma das ações mais relevantes executada pelo grupo, 
pois trabalhamos diretamente com uma das mais importantes  manifestações culturais de 
Ituiutaba e região, a qual, além da religiosidade retrata marcos  históricos de luta pela 
identidade e da manutenção de conhecimentos ancestrais.   

Palavras-chave: Programa de Educação Tutorial; Extensão Universitária; Mostra sobre a  
Congada; Troca de Saberes.  

NOTAS INTRODUTÓRIAS  

Nesta oportunidade, queremos socializar aos participantes do XX Sudeste PET, uma  

experiência muito rica que o grupo teve ao trabalhar com a “Mostra itinerante sobre a  

Congada”. Uma herança afro-brasileira que expressa cultura, religiosidade, espiritualidade,  

cantos e danças, que permanece desde 1819 com influência africana, tendo que se fundir 

para  sobreviver em meio a colonização, como enfatiza Kilomba (2019), na obra Memórias 

da  Plantação, “O colonialismo é uma ferida, que nunca foi tratada, uma ferida que doí 

sempre,  por vezes infecta, e outras vezes sangra”. Sua visibilidade traz à tona a importância 
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que esta  festa carrega para a sociedade afro-brasileira, e sua valorização sendo importante 

a fim de possibilitar a implementação desses saberes no cotidiano educacional brasileiro,  

caracterizando uma possibilidade de um ensino plural e democrático, viabilizando uma  

transformação e reestruturação das práticas educacionais. Dessa forma, entendemos que a  

atividade proporcionou aos alunos, professores e servidores das escolas trabalhadas, 

conhecer  

um pouco mais sobre a Congada como uma expressão cultural. Nesse sentido, entendemos 

a  relevância das discussões trazidas pela Lei 10.639/2003, “... que inclui os estudos 

História da  África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 

e o negro na  formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas sociais,  econômica e política pertinentes à História do Brasil”, como referência 

na luta antirracista no  âmbito educacional e na promoção e valorização dos saberes da 

população negra.  

DAS ESTRATÉGIAS, PROCEDIMENTOS E EXECUÇÃO  

Considerando as estratégias de organização e sua aplicabilidade, a ação extensionista foi  

idealizada a partir determinados procedimentos no intuito de sua plena execução. Em  

consonância com o projeto de criação do grupo o recorte estabelecido foi a Congada,  

associada inclusive, com o fato de no próprio grupo contarmos com petianos pesquisando  

sobre o tema, de uma ex-petiana congadeira, além de um rico acervo de fotos dos leilões e 

da  festa que o grupo dispõe. Assim sendo, elaboramos uma dinâmica que proporcionasse 

a  funcionalidade na execução da ação, assim sendo: organização do acervo fotográfico e  

impresso que comporia a mostra; montagem e apresentação nas escolas por meio de  

solenidade de abertura com a direção, professores e alunos; ações de acompanhamento e  

visitação à mostra durante o período de uma semana. Para tanto, contamos com acervo de  

imagens cedidas pelo professor Eduardo Giavara, do curso de História do Campus Pontal,  

complementado com próprio acervo do PET, totalizando mais de cinquenta imagens, além 

de  material impresso contendo um histórico do movimento e dos ternos de congada de 

Ituiutaba.  Outro aspecto a ser destacado foi a importante parceria com os discentes do 

PIBID Pedagogia  Afro Letramento, Projeto Lá vem o Congo, além dos alunos do Ensino 

Médio que fazem  parte do Projeto Afro Cientistas desenvolvido pelo Núcleos de Estudos 

Afro-brasileiro - NEAB Pontal, coordenado pela professora Luciane Ribeiro Dias 

Gonçalves, do curso de  Pedagogia. Assim sendo, a partir de cronograma previamente 
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estabelecido, a mostra foi trabalhada em cada uma das seis escolas definidas para a ação, 

inclusive, com a participação  de alunos congadeiros, corroborando com a perspectiva de 

Naves e Katrib (2013), da  necessidade da transmissão de conhecimentos herdados e que 

precisam ser mantidos, proporcionando a troca de experiências e de saberes.   

DOS RESULTADOS: SABERES, FAZERES E PRÁTICAS  

Todo início de ano na cidade de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro é característico 

o  “som dos tambores”, os quais anunciam os preparativos para a festividade da Congada, 

uma  importante manifestação cultural local, símbolo de luta, de resistência e identidade 

de um  povo. Uma luta constante para a manutenção dessa relevante manifestação cultural 

que  precisa ganhar notoriedade juntamente à sociedade tijucana. Nesse sentido, a partir de  

cronograma pré-estabelecido, o grupo executou a atividade em todas as escolas 

considerando  a seguinte dinâmica: organização da mostra com as imagens/fotos e material 

impresso  esclarecendo sobre o histórico da Irmandade de São Benedito e dos Ternos de 

Congada;  cerimonial de abertura da mostra com falas da direção/orientação pedagógica 

das instituições,  a ex-integrante do PET e também congadeira Maria Abadia, 

representantes parceiros do  PIBID e os Afrocientistas, além dos alunos congadeiros que 

se disponibilizaram a  compartilhar suas experiências. Nesse sentido, de forma sucinta 

trataremos aqui de alguns dos  principais aspectos que marcaram essa rica experiência 

vivenciada pelo grupo, mesmo que de  forma descritiva. Na Escola Governador Clóvis 

Salgado, além da abertura, da exposição  guiada pelo grupo, tivemos a contribuição por 

parte de um aluno congadeiro, o qual  compartilhou sua experiência com os presentes, além 

de uma apresentação, comentando sobre  a simbologia e os ritmos da Congada. Tal 

experiência foi fundamental no intuito de  complementar a abordagem geral feita pela ex-

petiana Maria Abadia, que tratou dos aspectos  históricos de constituição da Irmandade 

São Benedito em Ituiutaba e da formação e  manutenção dos ternos de congada existentes 

na cidade. Na Escola Municipal Machado de  Assis a atividade teve uma repercussão 

interessante, com ampla divulgação, inclusive com a  participação dos representantes do 

Centro Municipal de Aperfeiçoamento Permanente de  Professores (SEMAP) de Ituiutaba, 

além da manifestação da direção e dos representantes do  PET, PIBID e NEABi. Além da 

abertura e exposição guiada pelo grupo, a mostra foi utilizada ao longo da semana para 

visitação e atividades organizadas pelos pibidianos acerca da  Congada. Na Escola Estadual 

Antônio de Souza Martins, além da recepção e apresentação da  mostra pela coordenação 
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pedagógica, visita guiada pelo grupo, tivemos a atuação dos  Afrocientistas, os quais 

acompanharam e desenvolveram ações no decorrer da exposição. Na  Escola Estadual 

Israel Pinheiro, a divulgação, exposição e intervenções tiveram o apoio dos  pibidianos, da 

residência pedagógica e da coordenação e integrantes do Projeto Afrocientistas,  os quais 

apoiavam uma atividade de pesquisa que era realizada na escola sobre a congada, ou  seja, 

vindo de encontro com a proposta da mostra. Além da abertura e visita guiada o PET  

também realizou uma atividade específica com os alunos da Educação de Jovens e Adultos  

(EJA), na qual foram trabalhados aspectos como as diferenças de cores, questões de 

religiosidade, hierarquia e origem da congada na cidade. No caso das duas últimas escolas,  

destacamos que tivemos algumas especificidades, pois a Escola Municipal Rosa Tahan é 

uma  escola do ensino básico, já, a Escola Quirino de Morais é uma escola rural. No caso 

da  primeira, apesar da pouca idade dos alunos, foram muito receptivos para com a 

atividade.  Outro aspecto que mereceu destaque foi o fato de termos mais alunos que 

pertencem a ternos  de congada, dentre os quais, quatro manifestaram durante a abertura 

às suas experiências e  vivências no congo, aspecto que enriqueceu muito a abordagem, 

despertando de forma  significativa a curiosidade dos demais, algo muito positivo. No caso 

da última escola, por se  tratar de uma escola localizada na área rural, consideramos o local 

ideal para executarmos a  exposição da mostra. Aqui trabalhamos com o auxílio de um 

documentário que trata da  Irmandade de São Benedito e da Congada, o qual foi ilustrativo 

e fundamental para nossa  visita guiada à mostra. Apesar do desconhecimento, de forma 

geral, por parte dos alunos,  foram muitas as dúvidas/curiosidades que complementaram e 

enriqueceram a abordagem,  inclusive, com o interesse por parte de alunos em fazer parte 

dos ternos. Enfim, alguns dos  principais aspectos da ação extensionista compartilhada.  

BREVES CONSIDERAÇÕES  

Do ponto de vista das últimas considerações queremos ressaltar que a “Mostra itinerante 

sobre  a Congada” foi uma relevante ação extensionista realizadas pelo grupo PET 

(Re)Conectando  Saberes. Isso se deve a temática abordada, considerando a relação direta 

da mesma com  discussões feitas pelo grupo sobre as questões étnico-raciais, identidade, 

resistência e luta contra os diversos tipos de preconceito, reconhecendo, como aponta 

Ribeiro (2017, p. 42) que  “a valorização dos saberes produzidos pelos indivíduos de 

grupos historicamente  discriminados, para além de serem contra discursos importantes, 

são lugares de potência e  configuração do mundo por outros olhares e geografias”. Em 



 

365 
 

última análise o que foi  desenvolvido nos dá a certeza de que contribuímos no intuito de 

divulgar, refletir e destacar a  relevância dessa importante manifestação cultural, 

juntamente com a comunidade escolar  local, pois como ressalta Gomes (2005, p. 44) 

entendemos que a "identidade negra também é  construída durante a trajetória escolar". Por 

fim, ressaltamos a importância da relação direta  com as escolas, abrindo as portas para 

outras possibilidades, outras ações, por meio das quais  o grupo PET vem cumprido com o 

papel social da Universidade pública, contribuindo para a  construção de ambientes sociais 

plurais e democráticos.   
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RESUMO  

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) em sua tríade de ensino, pesquisa e extensão exige 

que os grupos criem atividades que envolvam a participação da comunidade local em que a 

instituição está inserida, para divulgação das produções acadêmicos. O grupo PET 

Biblioteconomia desenvolveu o projeto “PET na Comunidade” com dinâmicas para 

diferentes públicos, envolvendo os discentes com os membros da comunidade. Através dessa 

interação os estudantes podem transmitir conhecimento, história, e a importância do papel da 

universidade pública dentro da comunidade.  

 

Palavras-chave: PET na Comunidade, comunidade, agentes transformadores.  

 

INTRODUÇÃO 

As universidades públicas, mais especificamente a Unesp de Marília-SP, tem um 

importante e necessário papel em conjunto com a comunidade local, como no 

desenvolvimento de atividades que englobam diversas áreas e que contribuem nos âmbitos 

culturais, educacionais e científicos. Uma das atividades desenvolvidas pela Unesp de 

Marília-SP, é o projeto “PET na Comunidade” que é realizado anualmente pelo grupo PET 

Biblioteconomia. Em 2018, foi realizado em três locais diferentes, envolvendo dinâmicas e 

abordagens diversificadas, envolvendo diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos.  

O primeiro projeto foi desenvolvido na casa de repouso “Fundação Mansão Ismael”, 

esta atividade consiste na interação dos integrantes do grupo junto com os residentes do local, 

o foco é na literatura para este determinado público. O segundo projeto a ser citado é a roda 

de conversa junto com os estudantes da “Escola Estadual Edson Vianei Alves”, com o tema 

voltado para a vivência dos alunos da universidade, durante esta conversa, os discentes da 
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escola podem tirar dúvidas sobre como é a vida acadêmica dentro de uma universidade 

pública. O último projeto desenvolvido foi a contação de histórias realizada no prédio da 

Biblioteca Pública de Marília “João Mesquita de Valença”, alunos do Ensino Fundamental I 

participaram desta atividade.  

 

OBJETIVO 

Como objetivo geral do presente trabalho, visa-se verificar o papel da universidade 

pública junto à comunidade local. O objetivo específico será de análise, que envolve estudo 

de caso acerca do “PET na Comunidade” como um instrumento facilitador para a inserção 

real da universidade e o contato vitalício da comunidade local nas atividades planejadas com 

o grupo PET Biblioteconomia da Unesp - Marília. A partir do planejamento realizado, este 

Projeto alcança seu desenvolvimento em três ambientes, com a finalidade de alcançar 

diversos públicos na cidade de Marília - SP, sendo: 1) Roda de conversa na escola estadual 

“Professor Edson Vianei Alves” atrelado ao público de adolescentes e professores; 2) 

Atividade em conjunto da casa de repouso “Fundação Mansão Ismael”; e por fim, 3) 

Contação de história na Biblioteca Municipal de Marília, para o público infantil.  

METODOLOGIA 

Inicialmente será realizado um levantamento bibliográfico sobre o papel da 

universidade pública junto à comunidade local. Conforme Galvão (2011, p.1-13) o 

levantamento bibliográfico pode ser entendido como:  

[...] Realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar 

intelectualmente com o conhecimento coletivo, para se ir além. É munir-se 

com condições cognitivas melhores, a fim de: evitar a duplicação de 

pesquisas, ou quando for de interesse, reaproveitar e replicar pesquisas em 

diferentes escalas e contextos; observar possíveis falhas nos estudos 

realizados; conhecer os recursos necessários para a construção de um 

estudo com características específicas; desenvolver estudos que cubram 

lacunas na literatura trazendo real contribuição para a área de 

conhecimento; propor temas, problemas, hipóteses e metodologias 

inovadores de pesquisa; otimizar recursos disponíveis em prol da 

sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos que 

subsidiam a ciência.  

 

Para que então, através do levantamento de obras bibliográficas, seja possível 

entender  

a função que a universidade pública possui junto à comunidade local.  

Será realizado também, um estudo de caso que não é uma técnica específica, mas sim  
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"um estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular" (TULL, 

1976, p 323). Essa análise será aplicada ao projeto “PET na Comunidade” desenvolvido pelo 

grupo do Programa de Educação Tutorial PET Biblioteconomia da UNESP, Faculdade de 

Filosofia e Ciências de Marília-SP, a fim de investigar se o projeto está sendo instrumento 

eficaz na inserção da universidade pública na comunidade à qual ela pertence.  

Após as atividades serem realizadas, o grupo PET produzirá relatórios nos quais 

constarão dados e informações que serão discutidos em reunião administrativa junto à tutora. 

Em um segundo momento os dados apresentados pela relatoria juntamente com a discussão 

realizada coletivamente pelo grupo serão organizadas a partir da bibliografia selecionada, 

para então, analisarmos se o projeto “PET na Comunidade” contribui no diálogo com a 

comunidade e no cumprimento da função social da universidade pública.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A extensão universitária na atuação na comunidade parte do princípio de reunir a 

sociedade e o corpo universitário com a ideia de uma expansão do conhecimento adquirido 

na busca de possibilitar o proveito pelos conhecimentos nas universidades, pelos estudantes 

e professores, voltando ao corpo social e envolvendo-os para que consigam receber uma troca 

de interação e aprendizados prático.  

O projeto PET na Comunidade foi realizado em três frentes: a Contação de Histórias 

nas dependências da Biblioteca Pública Municipal de Marília “João Mesquita Valença” para 

alunos da Educação Infantil II - EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Primavera; 

Contação de Histórias e Interação no contato do grupo junto aos idosos da casa de repouso 

do município de Marília “Fundação Mansão Ismael”; e Roda de Conversa juntamente com 

os estudantes da rede pública estadual escola Edson Vianei Alves de Marília - SP, a respeito 

da importância do ingresso em universidade pública de excelência.  

As atividades acompanharam ao trazer a inserção da universidade voltando-se à 

comunidade local na qual está inserida, operando em públicos diferentes da sociedade e 

direcionando em mudanças que relaciona com a criatividade, imaginação e interação das 

crianças com histórias e com o livros. Ação voltada ao deleite e alegria dos idosos que se 

encontram esquecidos pelas famílias e em situação de carência no asilo, com músicas, pintura 

nas unhas e doações de produtos de higiene, buscando o bem-estar desses indivíduos. E o 

incentivo na concepção de jovens do ensino médio direcionando a continuidade dos estudos 

e o ingresso no ensino superior, assim como, apresentações das experiência dos estudantes 

que fazem parte dessa realidade. Reconhecendo a realidade das diferentes dimensões do 
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exercício do profissional bibliotecário e na possibilidade de agir perante a sociedade e 

comunidade local de acordo com as necessidades que possam existir.  

CONCLUSÃO 

As atividades de extensão promovidas pelo PET na comunidade, faz com que os 

membros do grupo se reconheçam de fato como agentes transformadores e colaboradores da 

sociedade na qual estão inseridos, por meio dessa atuação junto a comunidade, cumprindo 

com sua função e papel social que é aplicado através dessas atividades (Contação de 

Histórias, Biblioteca Pública Municipal de Marília,João Mesquita Valença; Contação de 

Histórias e Interação do grupo em “Fundação Mansão Ismael”, Marília-SP; Roda de 

Conversa, escola Edson Vianei Alves de Marília, SP).  

O projeto PET na comunidade contribuiu para o processo de formação acadêmica dos 

membros do Grupo PET Biblioteconomia, trazendo a experiência com os arquivos do Grupo 

de 25 anos atrás, mostrando o quanto a memória, os arquivos no geral e os arquivos dos 

grupos PETs anteriores são de extrema importância. Com grande entusiasmo, os membros 

do grupo trabalharam para separar os arquivos, e juntamente com o trabalho, grandes 

conhecimentos foram adquiridos sobre a história do Grupo PET no Câmpus de Marília, que 

até os dias atuais, é de grande prestígio.  
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RESUMO:  

A busca por ações de democratização de acesso e permanência no ensino superior público 

é de suma importância. E é neste contexto que se insere esse trabalho, que objetiva avaliar 

como as ações do PET BICE da UNIFAL – MG, contribuem para a democratização ao 

acesso e permanência dos e das estudantes no ensino superior. Essa avaliação se dará por 

meio de uma análise dos projetos Cursinho Preparatório para o Exame Nacional do Ensino 

Médio Aprendendo a Aprender e o Apadrinhamento de Calouros, na perspectiva de seus 

participantes. Palavras-chave: Inserção, Evasão, Democratização, PET BICE, Ensino 

Superior. 

Introdução 

A trajetória de ingresso ao ensino público superior tem gerado críticas por constituir 

um processo marcado pela exclusão. A desigualdade é balizadora do processo de seleção, 

os(as) ingressantes são os(as) candidatos(as) que dispuseram de oportunidades 

educacionais e puderam se preparar com acesso ao capital social e cultural. Assim, os 

processos de seleção devem, portanto, ser compreendidos a partir da desigualdade da 

educação básica e das condições socioeconômicas às quais os(as) candidatos(as) estão 

postos(as) (GISI, 2006). Para Nascimento (2013), é preciso combater as dificuldades de 

ingresso por ações como programas, políticas públicas e ações afirmativas, buscando 

incentivar o processo continuado de escolarização e acesso ao ensino superior às camadas 

populares. 

Entretanto, a problemática ligada ao ensino público superior não se restringe ao seu 

acesso, compreende também, entre outros, a permanência. A evasão de discentes é um 

problema com impactos nos resultados dos sistemas educacionais, devido a ocasionar em 

perdas sociais, acadêmicas e de recursos (SILVA FILHO et al., 2007). Em geral, a evasão 
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ocorre devido a múltiplos fatores, sendo os principais, conforme Ribeiro (2005), a 

dificuldade no ajustamento ao curso e/ou universidade escolhida; problemas educacionais, 

provenientes de déficits no ensino fundamental e médio; questões financeiras; ou de 

dedicação (aluno trabalhador). 

Com o intuito de mitigar algumas dificuldades atinentes ao ensino superior e 

aprimorá- lo em nível de excelência, o poder público vem implementando ações voltadas 

à educação superior, como o Programa de Educação Tutorial – PET. Nesse âmbito, insere-

se o Programa de Educação Tutorial do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Economia– PET BICE da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, formado por 

uma equipe multidisciplinar que objetiva, principalmente, desenvolver projetos nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão buscando beneficiar a universidade e a comunidade externa 

por ações estratégicas para universalização e democratização do ensino superior. 

Entre as ações desenvolvidas pelo PET BICE estão o Programa Cursinho 

Preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e o Projeto Apadrinhamento 

de Calouros. O cursinho preparatório para o ENEM, conhecido como “Aprendendo a 

Aprender” é um projeto de extensão que objetiva preparar alunos(as) das camadas populares 

para a realização de avaliações vestibulares contribuindo para o acesso e democratização ao 

ensino superior. Iniciado em 2012, atende exclusivamente provindos das escolas da rede 

pública de Varginha e região, sendo os(as) professores(ras) discentes bolsistas de extensão 

da universidade. Além das aulas ministradas, outras iniciativas são realizadas, como 

palestras sobre o ENEM, o Sistema de Seleção Unificado (SISU) e outros temas pertinentes 

ao ingresso no ensino público superior. 

Outra iniciativa do PET BICE que busca a democratização do ensino superior por 

meio de ações de acolhimento aos calouros contra a evasão é o “Apadrinhamento de 

Calouros”. Iniciado em 2016, tem como intuito facilitar a adaptação do discente recém-

chegado, de modo a apresentá-lo às possibilidades que o ambiente acadêmico fornece para 

sua formação profissional e pessoal, incluindo as atividades extracurriculares e ainda, 

viabilizando ampliar o conhecimento em relação ao curso, à profissão, as oportunidades e 

a infraestrutura da universidade. O programa consiste em cada novo discente ser orientado 

por um veterano (padrinho/madrinha) durante o seu primeiro semestre na universidade. A 

simbiose entre os discentes ingressantes e os discentes dos demais períodos busca estimular 

a permanência, o bom aproveitamento acadêmico e contribuir para a redução da evasão. 
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Isto posto, o presente estudo objetiva avaliar como as ações do PET BICE da 

UNIFAL 

– MG, contribuem para a democratização ao acesso e permanência dos e das estudantes no 

ensino superior. Essa avaliação se dará por meio de uma análise dos projetos Cursinho 

Preparatório para o ENEM Aprendendo a Aprender e o Apadrinhamento de Calouros, na 

perspectiva de seus participantes. 

Metodologia 

Metodologicamente, sob o viés analítico e com o objetivo de verificar o impacto das 

ações desenvolvidas pelo PET BICE sobre os(as) participantes, foi feita a análise dos 

questionários de avaliação das atividades, sendo estes respondidos pelos(as) participantes das 

ações dos anos de 2018 e 2019, online. As avaliações analisadas do cursinho foram referentes 

às respostas de 25 discentes do primeiro semestre de 2018, sendo que neste ano 120 alunos 

foram atendidos, e de 46 discentes do segundo semestre de 2019, sendo que neste ano 180 

alunos foram atendidos. O Apadrinhamento de Calouros apresentou no ano de 2018, 144 

participantes, sendo que as avaliações deste ano foram referentes às respostas de 61 

participantes calouros (apadrinhados). Já no ano de 2019, o projeto contou com 162 

participantes e as avaliações analisadas foram referentes às respostas de 78 calouros 

participantes. É importante frisar que as respostas são relacionadas apenas aos alunos que 

permaneceram até o período da aplicação do formulário e, nesse sentido, dado que ocorrem 

evasões, o número de respondentes foi inferior ao número de participantes. Ambas as ações 

aplicaram questionários por meio de questões abertas, que buscaram captar relatos pessoais 

dos participantes em relação às atividades. já o questionário aplicado aos discentes do 

Cursinho Preparatório para o ENEM empregou perguntas que usaram a escala likert, um 

instrumento utilizado para compreender o grau de satisfação, avaliando as afirmativas, 

atribuindo notas de 1 a 5, sendo que quanto maior a nota, maior o grau de satisfação. Como 

desdobramento da análise, foram obtidos os resultados apresentados a seguir.  

 

 

 

Resultados 
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Sobre a democratização do acesso ao ensino público superior, os resultados obtidos 

são provenientes de questionários respondidos nos anos de 2018 e 2019 por egressos do 

cursinho popular. Perguntados sobre a importância do cursinho para sua formação 

acadêmica, 88% dos respondentes no ano de 2018 e 93,5% em 2019, avaliaram como sendo 

entre 4 e 5 em uma escala em que 5 é muito satisfeito. Destaca-se também que 100% 

deles(as) afirmaram que indicariam o cursinho para outras pessoas, reiterando a satisfação. 

Nesse sentido, como pode ser expresso pelos(as) estudantes no ano de 2018, após a 

conclusão do cursinho, apontam que “as aulas foram de grande ajuda para realização da 

prova do ENEM, abordando temas pertinentes para sua realização.” E também, pelos(as) 

estudantes no ano de 2019, que após a conclusão do cursinho afirmaram que o mesmo 

apresentava um “ótimo ensino!!” e “muito bom este curso, pois acrescenta um estudo a mais 

para ajudar na prova do Enem”. Os resultados apontam que a maior parte dos(as) alunos(as) 

atendidos pelo programa reconheceram a contribuição para a formação acadêmica, em 

especial por meio dos conteúdos abordados nas aulas. Segundo os mesmos, o objetivo 

central de formação acadêmica para que os egressos do cursinho sejam aprovados nos 

processos de seleção e entrada no curso superior tem sido alcançado, combatendo assim ao 

que aponta Gisi (2006) em relação à desigualdade de acesso ao ensino superior ligada à falta 

de oportunidades educacionais de preparo. Esse resultado de inclusão é percebido pelos(as) 

participantes do cursinho, segundo o relato de um(a) dos(as) participantes de 2019: “o 

cursinho é prova de que tem gente que importa com a educação e com a vida estudantil de 

pessoas com menos oportunidade”. No que tange o combate à evasão, é possível observar, 

por meio das avaliações dos(as) participantes do Apadrinhamento de Calouros, que tanto no 

ano de 2018, como no de 2019, o projeto atenta contra variados fatores de evasão. Um 

primeiro fator estaria na relação das dificuldades no ajustamento ao curso e/ou universidade 

escolhida (RIBEIRO, 2005), onde os relatos de ingressantes apadrinhados(as) exprimem 

como o projeto colabora na inserção e na adaptação à universidade: ”[...] estava muito 

perdida [no curso] e quando vi que era bem mais fácil do que eu havia imaginado [o curso], 

[o projeto] e me serviu de incentivo para continuar.”; [...] ajuda muito os calouros, pois a 

maioria quando chega nem sabe por onde ir ou o que fazer”; ‘foi uma experiência 

sensacional, pois o apadrinhamento te faz se sentir acolhida na universidade” e ainda: 

“quando cheguei tinha muita informação, depois que entrei no projeto me ajudou bastante 

sobre isso e conhecer mais sobre a faculdade”. Os problemas educacionais, provenientes de 

déficits no ensino fundamental e médio (RIBEIRO, 2005), que resultam também na evasão, 

são compreendidos pelo projeto, em especial, através do minicurso de matemática básica 
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ofertado, no intuito de auxiliar o(a) calouro(a), uma vez que as disciplinas de cálculo 

possuem alto índice de reprovação na universidade. Corroborando com isso, os relatos: 

“Acho que o minicurso matemática [ofertado pelo apadrinhamento] ajudou bastante para as 

pessoas terem uma noção do cálculo”; “O minicurso matemática básica foi muito proveitoso 

e poderia se estender por mais tempo”. A oferta do minicurso atua de modo a garantir que 

os(as) alunos(as) ingressantes reduzam as disparidades de déficit educacional e estejam 

disciplinarmente preparados para cursarem a disciplina. A questão financeira e de dedicação 

aos estudos também contribuiu para a evasão, conforme aponta Ribeiro (2005), no caso do 

aluno trabalhador. Nesse sentido, o projeto visa atuar na perspectiva de orientação e 

acompanhamento sobre a conciliação de trabalho e estudo, e acerca da informação e 

orientação sobre os auxílios socioeconômicos de assistência estudantil. Na perspectiva dos 

respondentes, há contribuição do projeto: “Como conciliar trabalho e universidade ou 

família [nos casos de casados] e universidade”; “Como organizar melhor o tempo entre 

estudo e trabalho”; “[...] sobre o programa de assistência que me ajudou bastante, 

principalmente devido ao meu padrinho”. Os dados apresentados demonstram indícios de 

uma boa atuação do projeto, de forma a combater a evasão, e contribuindo para a 

permanência dos alunos de graduação da UNIFAL-MG em Varginha – MG. 

Considerações finais 

A desigualdade no Brasil é uma forte barreira para a inserção e permanência de 

uma camada social excluída no Ensino Público Superior. Assim, este estudo apresentou 

duas iniciativas do PET BICE que visam contribuir para o aumento da inserção de 

alunos(as) oriundos de escolas públicas no Ensino Superior, e para a redução da evasão da 

UNIFAL-MG. O Cursinho apresenta resultados satisfatórios dos(as) participantes em 

ambos anos, auxiliando os(as) participantes para um bom desempenho no ENEM e demais 

vestibulares, contribuindo na democratização do acesso ao Ensino Superior. O mesmo 

ocorre com o Apadrinhamento de Calouros, que, a partir dos dados apresentados, vêm 

auxiliando na adaptação ao meio universitário e no combate a evasão. Logo, ambas 

iniciativas nos anos de 2018 e 2019, sinalizam resultados positivos aos objetivos propostos. 

Isso demonstra que as ações realizadas pelo PET BICE na UNIFAL-MG contribuem com 

a inserção e adaptação dos(as) alunos(as) à universidade, em concordância o objetivo do 

programa: o estímulo à melhoria do contexto do curso de graduação e no contato com a 

realidade social que o mesmo se insere, por meio de práticas de desenvolvimento de uma 

consciência do papel do projeto diante da sociedade. 
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RESUMO O “Atualize – Informática para a melhor idade” é um projeto de extensão 

desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial (PET) Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) voltado ao público idoso, a fim de incluí-lo 

digitalmente perante às mudanças devido à evolução da tecnologia da informação. Neste 

sentido, as atividades desse projeto têm como fundamento permitir que tal público possa 

fazer o uso das diversas ferramentas de computadores e celulares. Para tais fins, o PET 

Engenharia Elétrica promove um curso de informática básica para o pessoal da terceira idade 

em um total de dez aulas, todas ministradas aos sábados. Tais aulas ocorrem na Universidade 

Federal de Uberlândia, no campus Santa Mônica, bloco 1E, em um laboratório com um total 

de 30 computadores. Outrossim, o projeto Atualize permite a interação social entre seus 

participantes por meio de uma atividade de confraternização no último dia do curso, na qual 

é ofertada um coffee break. Ademais, destacamos que o curso é anual e ocorre sempre no 

primeiro semestre do ano, entre os meses de abril e junho. O Atualize é realizado de forma 

atenciosa por parte dos ministrantes e monitores, permitindo um ensino sucinto e prazeroso 

para os inscritos. Esse modo de atuar impulsionou a popularização do curso na cidade de 

Uberlândia, o que pode ser comprovado pela extensa lista de espera de interessados na última 

edição, em 2019, da atividade. Esse aumento da procura motiva o grupo PET Engenharia 

Elétrica a criar mais turmas para cada vez mais atender um maior número de pessoas.   

Palavras-chave: Informática, tecnologia, idosos. 
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INTRODUÇÃO 

 A dominação dos meios digitais como via de comunicação é notável, e são muitos os 

benefícios que podem ser citados dessa rápida evolução tecnológica, como a possibilidade 

de acesso a milhares de informações em instantes e interação social de longo alcance. Por 

isso, a população da terceira idade busca adaptar-se a esses novos recursos, e pode fazê-lo 

por meio do Projeto “Atualize – Informática para a melhor idade”, proposto pelo Programa 

de Educação Tutorial (PET) Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). 

Objetiva-se, com esse projeto, contribuir para o aumento da inclusão digital dessa 

parcela da sociedade, que se atualiza a cada ano conforme pesquisas do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (CETIC), os quais apontam um aumento de 8% para 19%, de 

2012 a 2016. O acesso a redes sociais, e-mail, sites de entretenimento, como exemplo o 

Youtube, ou ainda conhecimento de manipulação de pastas, arquivos e softwares compatíveis 

com o sistema operacional Windows, vide Microsoft Office, são temas tratados pelo projeto, 

e, para isso, faz-se o uso de recursos multimídia e uma apostila desenvolvida por membros 

do grupo PET, com o intuito de facilitar o processo de aprendizagem, além de atividades 

lúdicas envolvendo o uso do computador.  

Ademais, de acordo com a 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia 

da Informação nas Empresas, em abril de 2019 o Brasil tinha 230 milhões de celulares ativos 

no Brasil [2], mediante este dado, o grupo PET Engenharia Elétrica pretende desenvolver em 

sua próxima edição do Atualize uma aula específica para o uso de smartphones.   

METODOLOGIA 

 Para execução desse projeto de extensão são necessários alguns preparativos prévios: 

espaço físico, plano de aula e organização do pessoal responsável por coordenar cada etapa 

da atividade. Assim, com relação ao espaço físico, após a petição, a UFU pode disponibilizar 

um laboratório com computadores com capacidade para 30 alunos. Tal quantidade de alunos 

pode ser manejada com eficácia em virtude da presença de monitores treinados. Ademais, o 

planejamento da aula é de extrema importância, almejando-se cativar os presentes, bem como 

fornecer conteúdos de qualidade aos idosos. Na Tabela 1 observa-se a ementa das atividades 

programadas. 
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 Cada atividade é desenvolvida utilizando-se recursos, como uma apostila informativa 

desenvolvida e atualizada pelos próprios membros do grupo PET Engenharia Elétrica, e 

apresentações em PowerPoint que melhor se adaptam às propostas dos ministrantes. À 

despeito dos ministrantes, são petianos os principais responsáveis, que também são 

auxiliados por monitores para que todos os participantes possam acompanhar o ministrante 

principal com sucesso na execução de cada atividade, juntamente com exercícios de fixação. 

 Assim, são necessários ao todo 10 encontros, que são realizados no período da manhã 

de sábados, sendo o décimo encontro dedicado a uma pequena confraternização. Nela pode-

se receber um feedback de satisfação por parte dos participantes. 

Tabela 1: Ementa de atividades do Projeto Atualize 

Semana Nome da atividade Objetivo 

1 Conhecendo as partes de um 

computador 

Ligar e reconhecer a finalidade dos 

componentes de computador será de 

conhecimento do participante 

2 Aprendendo a utilizar o Word e o 

teclado 

Conhecer funcionalidades do sistema 

operacional Windows, para abrir e 

começar a redigir em formatos de 

arquivos do Microsoft Office e conhecer 

as funções do teclado 

3 Arquivos e Pastas Como salvar um 

arquivo? 

Manipular arquivos e pastas: criar, 

renomear, excluir, salvar e mudar 

arquivos de lugar 

4 Desvendando os mistérios da Internet 

e Aprendendo sobre o Google 

Uso seguro da Internet, conhecer o 

navegador, sites de busca e o que é um 

link 

5 Aprendendo a salvar imagens, fazer 

downloads e assistir vídeos no 

Youtube 

Utilizar o Google Maps, realizar 

downloads de documentos públicos e 

conhecer o Youtube 
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6 Como utilizar um e-mail Administrar conta de e-mail, criar e 

enviar e-mail com anexos 

7 Acessar o e-mail, conhecer o 

YouTube e o Facebook 

Responder e-mails, realizar buscas no 

Youtube, criar e acessar conta no 

Facebook 

8 Facebook Aprender a curtir, compartilhar e 

comentar conteúdos assim como outros 

recursos da rede social 

9 Manipulação de softwares de 

smartphones 

Usar aplicativos de smartphones, como 

Whatsapp, Facebook e Youtube 

10 Confraternização Receber um feedback do público alvo 

para futuras melhorias 

Fonte: Autor 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante a realização da atividade Atualize, é esperado que os idosos participantes 

desenvolvam maior interesse pela informática e coloquem a tecnologia em prática no seu 

cotidiano, tendo em vista que aprenderam recursos básicos, redes sociais e correio eletrônico 

e conhecimento de alguns periféricos relacionados ao computador, tais como mouse, teclado, 

caixas de som, etc. O interesse do ensino por parte dos petianos e colaboradores responsáveis 

pela atividade também foi aprimorado, uma vez que foi desenvolvido habilidades como a 

didática e a administração de aulas, colaborando com os idosos no uso de computadores. 

 Dessa forma, é possível perceber que a relação dos idosos com a tecnologia tem se 

tornado cada vez mais estreita nos últimos anos, já que esta facilita não só o cotidiano 

daqueles, mas de toda a sociedade. Sem dúvidas a tecnologia se tornou uma grande aliada, 

oferecendo recursos para diversas necessidades e ainda tornando, mesmo aqueles com idade 

mais avançada, mais independentes. E, sabendo-se de todos esses benefícios, é de suma 

importância oferecer formas para que esta parcela da sociedade possa dar início no caminho 

da tecnologia, ressaltando então o objetivo base da atividade em questão: oferecer um ensino 

básico de informática para o público alvo citado.   
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CONCLUSÃO 

 Espera-se que os idosos participantes desta atividade compreendam os 

conhecimentos repassados e que seja estimulado neles o interesse de acompanhar o 

desenvolvimento da informação e suas tecnologias, de modo que, com uma melhor formação 

tecnológica, a inclusão digital na terceira idade seja alcançada. Percebeu-se nas edições 

realizadas uma excelente participação e aprendizado por parte do público, como também o 

empenho dos petianos ao lecionar. 
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RESUMO 

 

Os materiais piezoelétricos são materiais que possuem uma estrutura atômica 

assimétrica e, assim, quando submetidos a deformações mecânicas, apresentam uma 

diferença de potencial elétrico entre suas extremidades. Diante dessa propriedade, esses 

componentes podem ser utilizados para conversão eletromecânica de energia. Esses 

materiais, em sua forma natural, não possuem uma estrutura atômica adequada para a 

conversão de energia, dessa maneira, materiais piezoelétricos artificiais são desenvolvidos 

para este tipo de utilização. A partir dessas propriedades, o intuito dessa pesquisa foi 

levantar, inicialmente, a curva de resposta em frequência de um dado material 

piezoelétrico. O objetivo do levantamento da curva de resposta em frequência foi 

principalmente verificar o comportamento da amplitude da tensão gerada pela cerâmica 

piezoelétrica em frequências próximas à de ressonância. Posteriormente, busca-se verificar 

e estudar diversos aspectos das cerâmicas piezoelétricas, tais como: sua aplicabilidade em 

equipamentos que apresentam elevado nível de vibração, a distorção da tensão quando a 

cerâmica é submetida a baixas frequências, a máxima corrente que a cerâmica é capaz de 

fornecer a uma determinada carga, além da variedade de frequências de ressonância para 

diversos tipos de materiais piezoelétricos. Com o auxílio de um gerador de impulsos 

mecânicos foi possível levantar o comportamento da tensão de uma cerâmica piezoelétrica 

ao ser submetida a diferentes níveis de frequência. Portanto, com os resultados encontrados 

obteve-se a frequência de ressonância do material, observando que os níveis de tensão são 

relativamente mais altos na faixa de frequências próximas à de ressonância, e com estas 

informações foi possível planejar os próximos passos da pesquisa. 

Palavras-chave: Cerâmica Piezoelétrica; Vibração; Frequência; Tensão; Ressonância. 

Introdução 

O efeito piezoelétrico ocorre em duas diretrizes: a primeira é a capacidade do 

material piezoelétrico produzir energia elétrica ao sofrer uma tensão mecânica, e a segunda 
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é de forma reversa à primeira, ou seja, a partir de um potencial elétrico aplicado ao material 

piezoelétrico há deformação mecânica do mesmo. 

Define-se como frequência de ressonância de um material a frequência na qual um 

pequeno estímulo na frequência natural de oscilação ocasiona uma resposta de elevada 

amplitude. 

Metodologia 
 

O projeto de pesquisa da conversão eletromecânica de energia através de cerâmicas 

piezoelétricas do PET Engenharia Elétrica da UNIFEI tem por intuito estudar o 

comportamento das cerâmicas piezoelétricas quando submetidas a vibrações mecânicas de 

diferentes frequências, a fim de analisar a viabilidade da implementação destas cerâmicas 

para “colher” energia de equipamentos que possuem níveis elevados de vibração. 

Conforme ilustrado na figura 1, a cerâmica piezoelétrica foi acoplada em uma de 

suas extremidades ao gerador de impulsos mecânicos do Instituto de Física e Química 

(IFQ) da UNIFEI, enquanto a outra extremidade foi fixada com o auxílio de um conjunto 

de materiais, objetivando ajustar a altura do suporte à altura do pino gerador de impulsos 

 

Figura 1 – Esquema do Ensaio 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao sofrer vibrações de diferentes níveis de frequência, a cerâmica piezoelétrica 

apresentará, em seus terminais, uma tensão alternada com frequência elétrica igual à 

frequência da vibração mecânica. Para se medir essa diferença de potencial foi utilizado 

um osciloscópio, com a ponta de prova conectada aos terminais da cerâmica e, assim foi 

feito o levantamento da amplitude da tensão em função das frequências. 

Com a variação na frequência do gerador de impulsos, foi possível observar o 

comportamento da amplitude da tensão. Os valores de frequência e tensão foram dispostos 

em uma tabela e por conseguinte foi feito o levantamento gráfico no software Excel.
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Resultados e Discussão 
 

A tabela 1 apresenta os resultados de frequência, em Hertz, da tensão alternada em 

função da amplitude pico a pico, em Volts. 

Tabela 1 – Resultado das medições do experimento 

 

Frequência [Hz] Tensão pico a pico 

[V] 
Frequência [Hz] Tensão pico a pico 

[V] 

92,0 84,8 199,6 68,4 

101,4 80,8 211,0 50,8 

109,8 84,0 220,8 44,8 

120,0 120,0 230,6 35,4 

130,0 260,0 241,0 32,4 

140,8 380,0 251,3 30,6 

149,7 248,0 259,4 27,6 

160,3 166,0 271,0 24,4 

171,3 120,0 283,0 22,0 

179,9 99,2 290,2 23,0 

190,8 80,0 300,0 21,8 

Fonte: Autoria própria 

 

A partir da tabela, foi obtido o gráfico da figura 2. Percebe-se, através do gráfico, 

que a conversão eletromecânica cresce substancialmente em frequências próximas a 140 

Hertz. Da definição, conclui-se que essa foi a frequência de ressonância do sistema 

analisado. Nessa frequência, conforme mostrado na figura 3a, a amplitude de pico a pico 

da tensão teve, aproximadamente, um valor cinco vezes maior que nas outras frequências. 

 

 
 

Figura 2 – Gráfico obtido a partir da tabela 1 
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Fonte: Autoria própria 
 

Também é interessante notar que, conforme ilustrado na figura 3b, para frequências 

abaixo de 80 Hertz, a tensão medida foi extremamente distorcida, não possibilitando 

realizar a medição. Somente para frequências acima desse valor foi possível medir a 

amplitude da tensão. 

 

                  (a)                                                                          (b) 

Figura 3 – (a)Tensão medida na frequência de ressonância (b) Tensão medida em frequências 

baixas 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Conclusões 

 
A partir dos resultados apresentados durante o ensaio, pode-se concluir que a 

cerâmica piezoelétrica apresenta níveis de tensão relativamente altos nas frequências 

próximas à de ressonância, ao se comparar com os demais níveis. O ensaio de resposta em 

frequência indicou que o material pode ser usado para a geração de energia dentro de uma 

faixa de valores de frequência próximas à de ressonância. Visto isso, um dos próximos 

passos é a investigação da viabilidade de aplicação. 

Entende-se que esse tipo de trabalho é necessário para que o PET e a universidade 

contribuam para a busca por novos tipos de geração de energia limpa, além de estudar o 

comportamento dos materiais piezoelétricos quando submetidos a vibrações de diferentes 

frequências. 

Assim, para os próximos passos do projeto de pesquisa tem-se a intenção de 

investigar os seguintes pontos: 

● Por que a tensão nos terminais da cerâmica fica distorcida para frequências baixas? 

● Existem aplicações reais que apresentam vibrações na faixa da frequência de 

ressonância? 

● Qual a máxima corrente que a cerâmica é capaz de fornecer quando alimentando uma 
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carga? 

● Qual a diversidade de frequências de ressonância para diferentes materiais 

piezoelétricos? 
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RESUMO: O Planejamento Estratégico (PE) é uma metodologia que auxilia no 

direcionamento das atividades de uma organização e na elaboração de suas metas a fim de 

atingir os objetivos pretendidos. Sendo assim, o Grupo de Educação Tutorial da Engenharia 

de Produção (GET-Produção) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) desenvolveu 

um PE, em formato de consultoria, com o Grupo de Educação Tutorial da Engenharia 

Mecânica (GET-Mecânica) da UFJF. O objetivo deste estudo é assessorar o grupo GET-

Mecânica na estruturação das suas atividades, criando suas diretrizes e estratégias, em 

concordância com os objetivos do programa. No presente artigo, são relatadas a metodologia 

de elaboração e implementação desse projeto, o qual pode ser elaborado por outros grupos 

GET-Produção, visto que são assuntos de grande importância para o Engenheiro de 

Produção. Ademais, são exibidos os resultados obtidos no decorrer da elaboração do PE, 

assim como às conclusões deste estudo. 

Palavras-chave: Metas, diretrizes, estratégias, consultoria. 

Introdução 

O Grupo de Educação Tutorial (GET) pertencente ao curso de Engenharia de 

Produção, UFJF, visa através da realização de projetos, auxiliar no desenvolvimento do 

ensino superior e da sociedade, bem como na formação de melhores profissionais. Sendo 

assim, realiza diversos projetos como consultorias e minicursos, para alcançar seus principais 

objetivos. A partir disso, o grupo buscou se desenvolver e melhorar a qualidade de seus 

projetos para que fosse conhecido, principalmente pelos alunos da faculdade de Engenharia 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), como grupo que realiza treinamentos e 

consultorias para os demais segmentos na UFJF.  

 Sendo assim, o GET respectivo ao curso de Engenharia Mecânica, um grupo recém 

aprovado (setembro de 2018) na UFJF, contatou o GET-Produção procurando suporte para 

resolver alguns problemas percebidos por eles na gestão estratégica. Posto isso, do portfólio 

de projetos do GET-Produção, o projeto que mais atende a demanda é a consultoria de 

Planejamento Estratégico (PE), pois como P.  Pfeiffer bem define:  

 
“O Planejamento Estratégico tem dois propósitos: por um lado, 

pretende concentrar e direcionar as forças existentes dentro de uma 

organização, de tal maneira que todos os seus membros trabalhem 
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na mesma direção, por outro lado, procura analisar o entorno da 

organização, e adaptá-la a ele, para que seja capaz de reagir 

adequadamente aos desafios que tiver.” (PFEIFFER, 2000, p.8). 

 

Desta forma, para tornar o GET-Mecânica mais habilitado na direção de suas 

atividades, definiu-se as diretrizes do PE auxiliando-os a interpretar os objetivos do grupo, 

pois ainda segundo Pfeiffer (2000, p.7-8), o planejamento estratégico tem a função de tornar 

a organização mais eficiente na realização de suas tarefas, uma vez que a estratégia define 

qual direção seguir, ou seja, define quais são as prioridades na gestão. À vista disso, o 

presente estudo detalha as atividades do projeto realizado pelo GET-Produção com os alunos 

do GET-Mecânica, apresentando os objetivos e as metas estabelecidas, além de exibir o plano 

de ação a ser executado pelo grupo. Ademais, o artigo ilustra como o projeto impactou e 

contribuiu para com a estruturação organizacional do GET-Mecânica. 

Metodologia 

         Tendo como principal intuito do desenvolvimento do PE no GET-Mecânica, auxiliar 

na elaboração de soluções para sanar problemas reais no qual o grupo está inserido, o artigo 

categoriza-se como uma pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (1985) esse método é um 

tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. Essencialmente, essa metodologia não se limita somente em 

resolver as situações, trata-se também de proporcionar conhecimento para as pessoas 

envolvidas, o que abrange diferentes áreas de aplicação, como a educação. 

 Para McKay e Marshall (2001), “a essência da Pesquisa-ação está encapsulada em 

seu nome: representa uma justaposição de pesquisa e ação, em outras palavras, de prática e 

teoria”. Nesse contexto, utilizou-se como base para guiar o planejamento, o material 

elaborado pelo GET-Produção, que consiste em uma apresentação de slides abordando tanto 

conteúdos teóricos, tanto dinâmicas práticas. A partir desse material, estabeleceram-se 3 dias 

para a conclusão do PE, com uma série de orientações a serem seguidas em cada dia. 

O primeiro dia, constituiu-se pela definição do que é o planejamento estratégico, em 

suma; da análise ambiental GET-Mecânica, internamente e externamente, estabelecendo 

pontos fracos e fortes, assim como ameaças e oportunidades do grupo. A partir desses 

tópicos, foi elaborada a Matriz SWOT Cruzada, que relaciona os fatores interiores com os 

exteriores, utilizando-se do cruzamento das análises feitas anteriormente, para que a 

instituição potencialize os pontos fortes e minimize ou elimine os pontos fracos. Por 
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conseguinte, no segundo dia, foram elaborados a missão, visão, valores e negócio da equipe. 

Por fim, já no terceiro dia, criou-se os objetivos estratégicos, as metas, os indicadores e os 

planos de ação que serão cumpridas ao longo do ano de atividades do GET. Ressalta-se que 

todas as decisões estabelecidas foram desenvolvidas por meio de dinâmicas, baseadas na 

técnica de brainstorming, uma ferramenta que estimula a criação de ideias. 

Resultados e discussão 

Em um primeiro momento, analisou-se o posicionamento do grupo através da análise 

ambiental que, segundo os autores Certo e Peter (2005), é o conjunto de todos os fatores, 

tanto internos quanto externos, que podem influenciar o progresso obtido por meio da 

realização dos objetivos. Além disso, como Barbalho (1997) bem define, essa primeira etapa 

é a análise da organização sob dois aspectos: a análise externa, que pretende identificar as 

ameaças e as oportunidades do mercado e o melhor modo de lidar com elas; e a análise 

interna, que pretende determinar os pontos fortes e fracos do próprio grupo e como eles 

podem ser potencializados e amenizados, respectivamente.  

Sendo assim, para definir o ambiente externo do GET-Mecânica, mapeou-se todos os 

públicos relevantes e foram elaborados os objetivos dos relacionamentos com eles. Em 

seguida, identificou-se cada objetivo como oportunidade ou ameaça para o grupo. Outrossim, 

realizou-se a análise do ambiente interno do grupo a fim de entender como se organiza, pois 

segundo Aaker (2005) a análise interna é um componente para o desenvolvimento do 

conjunto de decisões estratégicas da organização. Para esse autor, a análise interna engloba 

a análise de desempenho e um exame dos principais determinantes da estratégia, como pontos 

fortes, pontos fracos e problemas estratégicos. 

Assim sendo, o GET-Produção estruturou os dados coletados e correlacionou-os, para 

assim definir o cruzamento de suas informações, pois segundo Daychouw (2010) isto provê 

uma moldura em que a organização pode desenvolver suas vantagens competitivas, 

estabelecer bases para modificações no ambiente interno, a possibilidade de investimento na 

modificação do ambiente, e viabilidade de manutenção no negócio, relacionando, 

respectivamente, Oportunidades e Forças, Oportunidades e Fraquezas, Ameaças e Forças, e 

Ameaças e Fraquezas. Desta forma, foi possível estabelecer as diretrizes estratégicas do 

GET-Mecânica para guiar o grupo a seguir a melhor direção, pois segundo Maximiano (2011, 

p.62), o planejamento estratégico é um meio para estabelecer a estratégia do grupo, seguindo 

os passos: “Onde estamos agora? > ponto de partida, qual caminho percorrer? Quais as etapas 

intermediárias? Aonde queremos chegar? > Objetivo”. Sendo assim, definiu-se a missão, a 

visão, os valores e o negócio do GET-Mecânica, que são, respectivamente: “Auxiliar na 
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formação de profissionais qualificados em Engenharia Mecânica, bem como contribuir com 

a sociedade, através do desenvolvimento de atividades acadêmicas e sociais”; “Até o final de 

2020, ser um Grupo de Educação Tutorial reconhecido por projetos no âmbito do curso de 

Engenharia Mecânica da UFJF, através de uma estruturação interna com um grande impacto 

na formação dos alunos”; “Transparência, proatividade, cooperação social, 

comprometimento, espírito de equipe, ambição, comunicação”; “Promover a transformação 

da vida acadêmica e inspirar futuros engenheiros mecânicos”. Para assim, concentrar os 

esforços da equipe e auxiliar na tomada de decisões internas. 

 

 
Tabela 1: Matriz Swot cruzada  

Fonte: Os autores - Grupo Get Produção 

 

Agora que sabemos onde estamos e onde queremos chegar, é necessário traçar um 

caminho, chamado este de objetivos estratégicos. Rummler&Brache (1992) citam que a 

organização deve ser gerenciada para que esta seja mais do que a soma de suas partes, e 

Kaplan&Norton (1997) afirmam que se o desempenho não está sendo medido, ele não está 

sendo gerenciado; e que um sistema de gestão e medição de desempenho deve ser derivado 

de suas estratégias. Dessa forma, foram traçados com o grupo os objetivos com seus 

respectivos indicadores, metas e planos de ação. 

Conclusão  

Em virtude do que foi mencionado, conclui-se a importância da elaboração de um 

planejamento estratégico em todos os níveis de organizações, sejam elas estudantis ou 

empresariais, posto que é possível, por meio dele, orientar as ações do grupo visando seus 
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objetivos máximos. Uma vez que o GET-Mecânica é um grupo recém formado, a construção 

do primeiro PE da equipe foi de grande valia e agregou positivamente para o grupo, visto que 

passaram a obter dados e resultados que servirão de parâmetros ao longo dos próximos anos, 

utilizando os mesmos para comprovar a efetividade da equipe no âmbito da pesquisa, ensino 

e extensão.  

Por conseguinte, o GET-Produção, dentro do seu PE, pretende continuar com o 

projeto de consultoria aplicando em outros segmentos, visando auxiliar no crescimento dos 

grupos PET/GET, assim como desenvolver a habilidade dos próprios membros. Ademais, o 

GET-Produção objetiva a criação de um documento online para ser utilizado durante todo o 

processo dos próximos planejamentos estratégicos, a fim de facilitar a organização dos dados 

obtidos nas organizações, e para que todos os participantes da consultoria tenham acesso às 

informações simultaneamente. Sendo assim, o GET-Mecânica será assistido, sempre que 

necessário, para que o PE se torne uma ferramenta importante na gestão de conhecimento do 

grupo e sua conseguinte manutenção, efetive o segmento para o ano de 2020. 
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RESUMO 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) da Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) busca explorar aspectos de cunho social, econômico e cultural, 

visando melhorar a formação pessoal e acadêmica dos membros do grupo. A atividade PET 

Cidadania foi pensada inicialmente, em 2018, com o intuito de auxiliar o grupo na escolha 

do candidato à Presidência da República, buscando conhecer suas propostas, bem como 

debatê-las. O objetivo desta atividade era ampliar a consciência e a participação política dos 

membros do grupo. Os resultados obtidos foram tão positivos que a atividade foi planejada 

para os futuros períodos de eleição. Para a realização da atividade, formaram-se duplas no 

grupo PET e sorteou-se para cada, um candidato à Presidência. Posteriormente, cada dupla 

preparou uma apresentação de aproximadamente dez minutos, retratando, de maneira 

sucinta, as propostas e história política de seus respectivos candidatos. No desenvolvimento 

da atividade observou-se que vários membros do grupo desconheciam as propostas e a 

história política dos candidatos à presidência, principalmente daqueles com menor 

visibilidade na mídia. Mesmo com divergências políticas eventualmente existentes entre os 

membros do grupo, a atividade proporcionou o conhecimento, análise e debate sobre as 

propostas dos candidatos. Assim, a atividade PET Cidadania cumpriu com o objetivo de 

aumento do conhecimento político e do exercício da cidadania. Sua metodologia mostrou-se 

promissora e não excludente, possibilitando a exposição e a análise das propostas de governo 

dos principais candidatos de forma neutra e universal, auxiliando os membros do grupo na 

escolha de seu candidato.  

Palavras-chave: eleições, cidadania, voto consciente, consciência política.  
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Manual de Orientações Básicas - MOB (2020), o Programa de Educação 

Tutorial possibilita, aos alunos participantes, uma ampliação da gama de experiências em sua 

formação acadêmica e cidadã. Neste contexto, o Programa de Educação Tutorial (PET) da 

Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) visa a realização de 

atividades que propiciem o desenvolvimento dos seus membros, estendendo-se aos demais 

acadêmicos da universidade. Para os integrantes do PET, elaboram-se atividades e eventos 

internos que possibilitam a integração entre os membros, bem como discussões construtivas 

no grupo, por meio das quais são estudados artigos, filmes, livros, entre outras linguagens de 

conhecimento.  

A execução de atividades internas permite ao grupo compartilhar experiências 

comuns que viabilizam a resolução de problemas, tanto acadêmicos quanto pessoais, e 

proporcionam momentos de aprendizado. Além disso, exploram-se assuntos de cunho social, 

econômico e político, os quais auxiliam na expansão dos conhecimentos enquanto cidadãos, 

contribuindo na formação pessoal e profissional dos petianos. 

Dentre as atividades organizadas internamente pelo PET, destaca-se PET Cidadania, 

de caráter político e elaborada com foco inicial na eleição presidencial no ano de 2018. Foi 

criada objetivando a identificação dos candidatos ao respectivo cargo, tendo como 

metodologia o entendimento de suas propostas e conhecimento de suas histórias de atuação 

na política brasileira. 

Ressalta-se a importância da exposição de ideias acerca das eleições, notadamente 

para a ampliação da consciência e participação política dos jovens, dada à insuficiência de 

informação imparcial a respeito dos candidatos, seus projetos e conteúdos afins. Posto isso, 

no decorrer do artigo será abordado de forma mais ampla e detalhada como a atividade foi 

estruturada e desenvolvida dentro do PET Civil.  

METODOLOGIA 

 

A atividade definida como PET Cidadania é realizada em períodos de eleições, com 

o objetivo de manter os integrantes do grupo PET Civil informados e cientes dos candidatos 

a cargos políticos.  

Na edição realizada em 2018, com as eleições para Presidente da República, foram 

formadas duplas dentro do grupo PET Engenharia Civil. Em sequência, foram sorteados os 
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candidatos que cada dupla estudaria e apresentaria para os demais membros do grupo. Com 

isso, cada dupla preparou uma apresentação de duração média de 10 minutos sobre o 

candidato sorteado, expondo a história política e as propostas veiculadas em sua campanha. 

A apresentação realizada pela dupla não deveria demonstrar posicionamento em 

relação ao candidato apresentado, ou seja, deveria ser imparcial. Desta maneira, cada um teve 

a possibilidade de formar sua própria opinião a respeito do candidato apresentado. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Aplicada a metodologia de preparação do conteúdo e apresentação, foi possível 

observar que alguns dos petianos não possuíam conhecimento sobre as propostas 

apresentadas, tampouco sobre a história política dos candidatos. O desconhecimento era 

maior em relação aos candidatos que possuíam menor visibilidade na mídia – seja em função 

do fundo eleitoral partidário ou do desempenho nas pesquisas eleitorais. Assim, a decisão 

por disponibilizar uma mesma quantidade de tempo para cada um, permitiu igual exposição 

dos planos de governo. 

Após a apresentação de cada candidato, no momento reservado para debates e 

análises, o grupo ponderou sobre as propostas exequíveis, puramente eleitorais, pouco 

consistentes e algumas até inconstitucionais. Esses momentos de discussão permitiram aos 

petianos questionar o preparo dos candidatos à presidência e sua capacidade de gerir o Brasil.  

Apesar das divergências políticas existentes entre os membros do grupo, a atividade 

proporcionou o reconhecimento de boas propostas eleitorais, independente da orientação 

partidária. 

CONCLUSÕES 

 

A atividade PET Cidadania demonstrou efetividade especialmente na permuta de 

conhecimento de cunho político e cidadania, sua metodologia se mostrou promissora e não 

excludente, possibilitando a exposição e a análise das propostas dos candidatos de forma 

neutra e universal. 

Além disso, a realização da atividade promoveu a prática da oratória e o 

aprimoramento da gestão do tempo em apresentações, contribuindo assim para a formação e 

crescimento dos petianos.  
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Outrossim, o debate que sucedeu às apresentações colaborou de forma positiva, tanto 

para sanar as dúvidas que surgiram, quanto para a exposição de fatos que não haviam sido 

apresentados. Uma vez implementada, esta atividade pode servir de facilitador nas trocas de 

conhecimento, engrandecendo a formação dos participantes como um todo. 

Logo, os benefícios inerentes à atividade foram de grande valia ao Programa de 

Educação Tutorial. Portanto, o PET Civil UFU pretende dar continuidade à atividade para as 

próximas eleições em outras esferas políticas, como as municipais e estaduais, assim como 

divulgar a atividade para outros grupos PETs. 
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PROTOTIPAGEM 3D APLICADA AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

UNIVERSITÁRIA NA UNESP – CAMPUS DE GUARATINGUETÁ  
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UNESP/FEG   

Resumo  
O presente estudo tem como proposta aplicar conhecimentos da prototipagem 3D em 

diferentes âmbitos que envolvam, também, a engenharia. Sendo assim, em 2019, teve-se 
início o projeto, que consistiu na elaboração, montagem e estudo sobre o laboratório de 
Prototipagem 3D na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG-UNESP), trabalhando 
com impressoras 3D FDM (Fused Deposition Modeling).  A partir de 2020, o laboratório 
manteve seu objetivo de ajudar os discentes a conhecer o mundo da impressão 3D e para 
2020 e 2021 objetiva-se levar o laboratório para fora da universidade, ajudando, também, a 
população da cidade de Guaratinguetá/SP. Logo, busca-se consolidar o Prototipagem 3D 
como um projeto que englobe os 3 pilares (Ensino, Pesquisa e Extensão), estes que são 
essenciais para o PET. Visto isso, desde 2019, o laboratório atua na impressão de peças para 
diversos fins e no começo de 2020, devido a pandemia de covid-19, o laboratório de 
impressão 3D projetou e imprimiu EPI’s. Buscando atuar em cada vez mais áreas, objetiva-
se produzir maquetes do câmpus e edifícios da FEG, a aplicação de um minicurso para jovens 
da rede pública, além de trabalhar com a manufatura aditiva aliada a engenharia reversa, 
aplicando esses conhecimentos em projetos para empresas interessadas, tendo como auxílio 
a essa atividade a confecção de um scanner 3D que ficará disponível para uso na faculdade. 
Diante desse estudo, os resultados já obtidos e aqueles que ainda serão analisados revelam 
que a prototipagem 3D possui diversas aplicações satisfatórias envolvendo a engenharia 
aliada aos âmbitos educacional, social e de pesquisa.  

  

Palavras-chave: EPI's; Impressão 3D; Manufatura Aditiva; Engenharia Reversa.  

  

Introdução  

A prototipagem 3D tem sido um dos maiores pontos de relevância dentre as muitas 

mudanças que vêm surgindo com a quarta revolução industrial. Conceitos como protótipo, 

pré produção e impressão foram redefinidos com a manufatura aditiva. A influência do atual 

estudo de engenharia é imensa, diversas empresas estão investindo nesse ramo e a perspectiva 

é de crescimento constante em um cenário futuro.  

Há uma importância das instituições de acompanhar esse avanço e trazê-lo para dentro 

da comunidade acadêmica, o que pode ser realizado de diversas maneiras. Os estudantes da 

instituição pública tem como dever buscar aplicar seus conhecimentos a favor da comunidade 

e democratizar o conhecimento em torno de um assunto tão importante como esse e que ganha 

cada vez espaço na indústria. Logo, o desenvolvimento de cursos, assistência a comunidade 

e necessidades básicas do câmpus, tratam-se de possibilidades para contribuir socialmente.  
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Foi sob este aspecto que o projeto foi criado e seus resultados não fogem das intenções 

estabelecidas. Portanto, a atividade só teve a contribuir tanto para seus idealizadores quanto 

para a comunidade acadêmica e ainda virá a impactar positivamente conforme a atuação de 

seus realizadores. As possibilidades são numerosas, consequentemente, os rumos só 

dependerão da criatividade dos colaboradores e seus produtos podem ser impressionantes.  

 Metodologia  

Em 2019, teve-se início a elaboração, montagem e estudo sobre o laboratório de 

Prototipagem 3D. Tendo em vista o objetivo de disseminar esse assunto, ligado ao futuro da 

engenharia, para os discentes da universidade. As maneiras escolhidas para iniciar tal feito, 

foi a de imprimir kits didáticos em 3D, compostos por peças comum de engenharia 

(rolamentos, polias, engrenagens), para serem usados nas aulas de uma matéria optativa 

focada em projetos, além do funcionamento do laboratório para a ajuda de equipes de 

competição da universidade e de pesquisas científicas de alunos.  

No início do projeto, os alunos do Grupo PET focaram em estudar o assunto, através 

de bibliografias focadas na área de impressão 3D. Logo em seguida, iniciaram-se os estudos 

práticos, começando-os pela parte de modelagem 3D em softwares como Inventor. A partir 

daí, foi o momento de se estudar os softwares de fatiamento para a impressão (utilizado o 

Simplify 3D), resultando no início de testes das impressões.  

Com os estudos teóricos e práticos completos, iniciou-se os objetivos listados acima. 

Os alunos da disciplina optativa TEAMPPE (Tópicos Especiais: Aplicação de Modelagem e  

Prototipagem em Projeto de Engenharia) tiveram a oportunidade de imprimir seus projetos 

no laboratório, com ajuda da equipe do PET. Além disso, a equipe de competição da Robótica 

da FEG também utilizou os laboratórios para impressão de peças de seus robôs de 

competição.  

Em 2020, o laboratório manteve seu objetivo de ajudar os discentes a conhecer o 

mundo da impressão 3D, além de expandir suas metas para levar o laboratório para fora da 

universidade, ajudando a população. Nesse começo de ano conturbado, a fim de auxiliar os 

serviços de saúde no combate a pandemia de covid-19, o laboratório de impressão 3D, do  

PET, imprimiu mais de 100 EPI’s (Face Shields), que foram doados para a prefeitura de 

Guaratinguetá e Potim.  

Além de manter o laboratório de prototipagem disponível para atender a todos da 

faculdade que precisarem, a meta é atuar em mais áreas. E para isso, todo o procedimento foi 

realizado a distância, utilizando ferramentas como Google Meet e Google Drive, além de 

redes sociais comuns, como o Whatsapp.  
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Primeiramente, os novos membros do grupo tiveram uma introdução teórico prática 

sobre impressão 3D. Após isso, se dividiram para idealizar projetos voltados ao ambiente 

universitário, que foram iniciados no período de aulas EAD e serão finalizados na volta às 

aulas presenciais, sendo eles: Maquetes impressas 3D do câmpus e que sejam inclusivas para 

deficientes visuais; Portfólio, para que posteriormente o Prototipagem 3D trabalhe também 

em conjunto com o projeto In Company (projeto no qual seus membros desenvolvem 

atividades práticas dentro da indústria); A confecção de um Scanner 3D, que ficará disponível 

para uso na faculdade.  

Para desenvolver as maquetes foi necessário utilizar as plantas do câmpus e blocos 

que o compõe. Em seguida, os membros do grupo produziram os desenhos 3D das maquetes, 

utilizando o software Inventor. O grupo também pesquisou sobre a Linguagem Braille, para 

que seja produzido um dispositivo que auxilia deficientes visuais a se localizarem dentro da 

faculdade. A proposta é implementar as maquetes e os dispositivos na entrada dos blocos. No 

entanto, diante da pandemia, o projeto só poderá ser finalizado na volta às aulas.  

O Scanner 3D trata-se do modelo Ciclop, após o estudo teórico sobre a montagem e 

uso de software ser concluído, o objetivo é na volta às aulas poder montá-lo e realizar testes. 

O scanner 3D agregará bastante ao laboratório, visto que poderemos, por exemplo, trabalhar 

melhor com engenharia reversa na manufatura aditiva, possibilitando, inclusive, aplicar esse 

conhecimento em projetos junto ao In Company. Os portfólios contarão com algumas das 

inúmeras aplicações da prototipagem 3D nas indústrias.  

O minicurso de prototipagem 3D, infelizmente, também só poderá ser aplicado na 

volta às aulas. Contudo, o tempo afastado será utilizado para prepará-lo. Ele contará com 5 

módulos, sendo eles: Introdução a prototipagem 3D; Introdução a modelagem 3D; Software 

de fatiação; Manutenção das impressoras; Impressão 3D.  

Nesse momento de pandemia, objetiva-se concluir toda a parte teórico e parcela da 

prática, deixando para o momento de retorno às aulas a impressão 3D e conclusão de todas 

as atividades em desenvolvimento.  

Resultados e Discussão   

Em 2019, as aplicações da prototipagem foram satisfatórias, foi possível imprimir 

peças tanto para os alunos matriculados na matéria optativa TEAMPPE e também para a 

equipe de robótica. Além disso, os membros da equipe adquiriram um vasto conhecimento 

teórico e prático envolvendo a prototipagem 3D.  

Em 2020, pretende-se obter resultados positivos relacionados tanto ao ensino, quanto 

ao aspecto social. Visto que, a meta é realizar projetos voltados a melhoria da comunidade e 
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faculdade, que de fato serão aplicados após a volta das aulas quando for possível utilizar o 

laboratório de prototipagem para a impressão das peças 3D. Logo, esperamos que toda a parte 

teórica e parcela da prática sejam finalizadas remotamente para depois serem concretizadas 

presencialmente.  

Além disso, obtemos bons resultados quanto ao uso do laboratório como um auxílio 

a toda comunidade, a produção de EPI’s como um auxílio no combate ao covid-19 foi um 

importante primeiro passo. Sendo assim, após finalizados esses projetos espera-se que os 

indicadores quantitativos e qualitativos sejam positivos.                                                                

Abaixo estão algumas imagens referentes a produção das Face Shields e peças 

produzidas por estudantes da matéria TEAMPPE.  

 

Conclusão                                                                       

Desde sua fundação, diversos dos Grupos PET em todo o Brasil se dedicam a busca 

solucionar vários dos problemas relacionados ao ensino superior e assim cooperar para com 

o ensino e formação da enorme classe estudantil presente em faculdades públicas, além de 

exercer, como extensão, inúmeras possibilidades de auxílio ao campo social na qual a 

universidade se insere.                                     

Com base nisto, conclui-se que o projeto cumpriu com o propósito do Programa de 

Educação Tutorial. As atividades buscaram atender a FEG, introduzindo equipamentos 

essenciais ao estudo da engenharia, mas também puderam contribuir com o aspecto social, 

como evidenciado na execução dos EPI’s.  

A produção das Face Shields, destaca-se, também, pela divulgação que recebeu por 

meio de publicações nos sites e redes sociais da instituição. A visão dada a atividade é 

essencial, pois revela na prática a importância da ciência para a sociedade como um todo, já 

que no cenário atual é perceptível a dificuldade de parcela da sociedade em enxergar a 

importância de um ensino superior público de qualidade.   
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Além disso, a partir de realizações como essa torna-se possível devolver a 

comunidade uma pequena parcela de tudo que a formação acadêmica proporciona aos 

estudantes, sendo este um dos principais pilares que o projeto busca suprir.  
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Química Fina: formulação de um desodorante em creme natural e acessível  

Projeto desenvolvido no grupo PET do curso de Engenharia Química da Universidade 

Federal de São Carlos.  

Autores(as): Ana Júlia Xavier, Juliana Tavares Zanuzzo, Leonardo Chaves Gomes, Nathalia  

Oliveira Martins, Raissa Guidolin Marcato, Rosimeire Lemos da Silva, Vitória de Oliveira,  
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Resumo: O projeto Química Fina teve início no ano de 2019 dentro do grupo PET do 

curso de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o 

objetivo de ser uma possibilidade para que os petianos estudem sobre a indústria de 

química fina, setor relevante para a economia e sociedade e pouco abordado diretamente 

durante a graduação. Espera-se, ainda, que os membros do grupo se tornem 

multiplicadores do conhecimento adquirido para a comunidade. Dentro da ampla área de 

química fina, decidiu-se por abordar o setor de cosméticos, tendo-se realizado pesquisas 

iniciais sobre a produção de perfumes, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos e 

em barra, hidratantes corporais, protetores solar e desodorantes. Ao final das pesquisas, 

o grupo optou por um estudo aprofundado sobre desodorantes e cosméticos naturais, 

visando conhecer suas aplicações, efeitos esperados e a função de cada componente 

utilizado nos produtos disponíveis no mercado. Além disso, buscou-se entender aspectos 

da produção, como tipos de embalagem mais apropriada, formas de medir a eficiência 

do produto e métodos para determinação do prazo de validade do desodorante. 

Paralelamente aos estudos técnicos, foi adotada uma abordagem de conscientização, 

explanando-se sobre os riscos de certos componentes comumente utilizados na indústria 

de cosméticos e propondo-se alternativas mais saudáveis, sem prejuízo à eficiência 

esperada do produto. 
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Palavras-Chave: Cosmetologia, Desodorante, Toxicidade, Formulação, Indústria. 

 

Introdução: A higiene corporal é muito prezada na cultura e na sociedade brasileira. O 

odor corporal da pele humana é produzido a partir de secreções das glândulas 

sudoríparas, que produzem suor. Embora essas secreções sejam inodoras, devido ao seu 

alto conteúdo de matéria orgânica, elas proporcionam um ambiente ideal para o 

crescimento e a sobretudo na região das axilas, tornando necessário o uso de 

desodorantes para mascarar o odor desagradável (MORAES et al., 2015). Logo, sendo o 

Brasil um país tropical, o grupo definiu essa classe de produtos, os desodorantes, como 

foco do projeto. 

Definido esse escopo, foi necessário entender melhor as diferenças entre desodorantes e 

antitranspirantes, como se comporta a microbiota da pele e qual a função dos principais 

componentes dos desodorantes industrializados. Atualmente, na maior parte desses 

produtos, nutrição de bactérias presentes na pele, são utilizados agentes antibacterianos 

como compostos quaternários de amônio, triclosan (TCS), sais de alumínio e agentes de 

mascaramento de odor, que fazem com que desodorantes impeçam o crescimento e a 

atividade de bactérias. Neste contexto, foram feitas pesquisas acerca de quais desses 

componentes seriam prejudiciais à saúde e à natureza. Segundo Moraes et al. (2015), o 

triclosan e o alumínio podem ser irritantes, sensibilizantes, aumentar o risco de câncer 

de mama, induzir à dermatite de contato e até criar resistência em micro-organismos. 

Visando a produtos mais saudáveis, o grupo definiu a premissa de que esses componentes 

deveriam ser substituídos na formulação do desodorante a ser elaborado. A partir daí, 

foram estudados produtos antimicrobianos naturais como manteigas, óleos vegetais e 

óleos essenciais para a formulação de uma receita acessível e segura, principal objetivo 

do projeto. 

 
Metodologia: As pesquisas supracitadas foram feitas utilizando mecanismos de busca 

na internet. Uma referência importante para o trabalho foi a página Cosmetologia do 

Bem (RENATA; YARA, 2019), em que são oferecidos cursos e conteúdos diversos na 

grande área de cosmetologia, sempre com foco em alternativas naturais. Após as 

pesquisas iniciais, o grupo estudou a viabilidade de uma produção em escala de bancada 

de um desodorante cremoso que fosse eficaz e acessível. Foram separados os 

ingredientes escolhidos pelo grupo, e feitas as proporções para que nada prejudicasse a 
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funcionalidade do produto ou provocasse alguma alergia. Após realizar as cotações das 

matérias primas escolhidas para o desodorante, que serão apresentadas na seção seguinte, 

o grupo realizou sua primeira produção, usando a infraestrutura do Laboratório Didático 

do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. O ingrediente base foi transferido 

para um béquer de 500 mL e fundido em banho-maria, com o auxílio de uma bagueta de 

vidro. Quando o ingrediente base se encontrava já fundido, adicionaram-se os demais 

ingredientes, ainda em banho maria. A mistura foi envasada imediatamente em bisnagas 

de plástico e levada à geladeira. 

Resultados e Discussão: Com base nas pesquisas iniciais, elaborou-se uma planilha que 

lista vários componentes do desodorante, sua função, toxicidade e possíveis 

substituintes. A Tabela 1 apresenta um trecho dessa planilha. Com essa ferramenta, foi 

possível escrever a formulação do desodorante. A receita proposta e testada pelo grupo 

está apresentada na Tabela 2. 

 
Tabela 1. Componentes do desodorante e sua função, toxicidade e possível substituinte. 

 

Ingrediente Função Efeito tóxico Substituinte natural 

Triclosan Inibir o crescimento 

de fungos, vírus e 

bactérias 

Provoca irritação 

cutânea e ocular 

grave. Muito 

tóxico para os 

organismos 

aquáticos com 

efeitos duradouros 

Leite de Magnésia, 

Bicarbonato de 

Sódio, Manteiga de 

Murumuru, 

Manteiga de Aloe 

Vera, Óleo 

essencial 

de Melaleuca 

Cloridrato de 

Alumínio 

Impedir a produção 

de suor pelas 

glândulas 

sudoríparas 

Pode causar irritação 

da pele, dos olhos e 

da mucosa das vias 

respiratórias 

Leite de Magnésia, 

Bicarbonato de 

Sódio, Cera de 

Abelha, Manteiga 

de 

Cacau 

Metilparabeno 

Etilparabeno 

Propilparaben

o 

Conservantes Reação Alérgica Óleo essencial de 

Melaleuca 
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Butilparabeno 

 

 

Tabela 2. Formulação proposta para a produção experimental de desodorante em creme. 
 

Ingrediente Função Quantidade 

Óleo de melaleuca Fragrância com efeito antimicrobiano 9,8 g 

Bicarbonato de sódio Regulador de acidez 3,27 g 

Amido de milho Antiumectante 167 g 

Manteiga de cacau Base e consistência 147 g 

 

 

 Logo no fim da produção, notou-se que o desodorante ficou mais consistente do 

que o esperado, o que se atribuiu ao uso, como ingrediente base, de manteiga de cacau 

contendo cera de abelha. O produto foi distribuído entre os membros do projeto para 

testes sensoriais. Os integrantes responderam a um formulário online com mais de 10 

questões acerca do cosmético produzido. As respostas serão analisadas e estudadas para 

a proposição de uma formulação aprimorada, que atenda as demandas e continue 

acessível. Na Figura 1, é apresentada uma foto da produção e do desodorante já no frasco. 

 

Figura 1. Primeira produção de desodorante pelo PET EQ UFSCar: a) produto recém-

envasado;
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b) integrantes do grupo. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Toda a metodologia adotada no laboratório, juntamente com os resultados das pesquisas 

iniciais, foi documentada e, nas etapas futuras, espera-se que o grupo crie metodologias 

de análise físico-química e biológicas do desodorante, visando a comprovar sua eficácia 

e apontar seu prazo de validade. 

 
Conclusão: A primeira produção de desodorante cumpriu com o objetivo principal do 

projeto, que era introduzir os membros do grupo ao universo da cosmetologia natural. 

No entanto, foram levantados pontos de melhoria na formulação, como a fragrância e a 

consistência do produto. Os próximos passos do grupo serão pesquisar sobre os 

problemas observados, buscando saná-los por meio do uso de matérias-primas mais 

puras, de proporções mais adequadas entre os ingredientes e com o apoio de análises 

laboratoriais, evitando contaminações e assim permitindo aperfeiçoar a metodologia de 

produção do desodorante em creme. 

 Dessa forma, futuramente, espera-se que o projeto seja capaz de ensinar sua 

metodologia de produção para pessoas que estão dentro e fora graduação. Servindo de 

exemplo para que outros grupos PET’s também possam pesquisar mais afundo sobre 

processos industriais e replicá-los de uma forma mais natural e acessível para a 

comunidade. 
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SERES Impactaram nas Drásticas Mudanças na Terceira Edição  

João Pedro Dias Nunes (joaopdn@usp.br) Rogério Yukio 

Tamaoki Rodriguez (rogerio.yukio@usp.br) -Autores 

 Edilson Hiroshi Tamai - Orientador  

PET - Mecânica EPUSP – Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo  

RESUMO 

A Semana de Reflexão Social (SERES) se encaminha, no ano de 2020, para sua terceira edição. 

O grupo PET-Mecânica se propôs a realizar um estudo aprofundado das edições anteriores da Semana 

para levantar os principais pontos que precisavam de aprimoramento. Para tanto, foi utilizado de toda 

a documentação redigida da 1a e 2a Edição, assim como o Feedback dos participantes. Esse 

levantamento foi categorizado e levou a uma grande discussão interna entre os membros 

organizadores, além de dinâmicas de organização e criatividade. Visou-se responder principalmente 

o motivo para pouca participação do público em atividades específicas ao longo do evento, assim 

como o que poderia ser feito para que houvesse maior engajamento dos grupos parceiros. Dessa 

forma, o objetivo foi estudar as edições anteriores para poder estruturar a nova edição de forma mais 

embasada e estruturada. Foi percebido que a baixa adesão às atividades expositivas e a falta de foco 

das atividades quanto ao público alvo, além da grande quantidade de eventos já modelados em 5 dias 

na Escola Politécnica, se mostraram fatores cuja melhoria, além de inovativas, poderiam acarretar 

um impacto consideravelmente maior nos alunos e na Comunidade. Assim, foi apresentado um novo 

modelo Semana e de composição de atividades, com maior direcionamento ao público-alvo e maior 

espaçamento entre as atividades. Categorizou-se o público em três diferentes frentes: atuais 

voluntários de projetos sociais; possíveis voluntários para os projetos sociais; a sociedade externa à 

Universidade. Por fim, foram definidas as atividades a serem realizadas, seguindo um cronograma 

mais esparso, evitando saturação dos participantes. Palavras-chave:SERES, reestruturação, evento, 

público alvo. 

mailto:rogerio.yukio@usp.br
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 A SERES – Semana da Reflexão Social é um projeto promovido pelo PET Mecânica desde 

2018, com o objetivo primário de ser uma sequência de atividades, ao longo de uma semana, 

envolvendo os grupos de extensão sociais da Poli, coletivos e empresas que se identificam com o 

tema de reflexão social, visando conscientizar os alunos e divulgar as iniciativas sociais presentes na 

Escola. Aqui, iremos apresentar a evolução da primeira (2018) para a segunda edição (2019), mas 

principalmente, como as duas primeiras edições impactaram em uma grande reforma na terceira 

edição (2020). O projeto surgiu como desafio do Processo Seletivo de 2017, com o intuito de, na 

primeira edição, divulgar os grupos de extensão de cunho social e coletivos da Escola Politécnica, 

além de oferecer espaço para que os grupos sociais possam adquirir mais membros e conscientizar a 

comunidade politécnica sobre a importância pessoal, assim como acadêmica e profissional de se 

realizar uma atividade social. Para tanto, em 2017, foram feitas pesquisas, durante o processo seletivo 

do grupo PET Mecânica sobre a visibilidade de grupos sociais na Escola, e foi percebido que eles 

sofrem uma defasagem de interesse frente aos grupos de extensão técnicos, como de aero design, 

Fórmula SAE etc. Dessa forma, a SERES surgiu com o intuito de conscientizar os indivíduos da 

Escola das importâncias das atividades sociais, divulgar os grupos de extensão social e recrutar novos 

membros para esses.  

Para tanto, em 2017 e 2018, o grupo se mobilizou para que a semana acontecesse. Foram 

planejadas e concretizadas diversas frentes de atuação, contudo trataremos aqui, em especial, das 

atividades propostas. O Departamento de atividades ficou responsável pelo estabelecimento de 

contato com palestrantes e ministradores de workshops, reservas de espaços, repasse de contatos de 

fornecedores de materiais, camisetas, decorações, possíveis empresas colaboradoras etc. para o 

departamento financeiro e o diálogo com os grupos sociais politécnicos (KOBAYASHI et al., 2018). 

A seguir, as atividades realizadas na primeira edição:  

• Palestra: Por que o Auxílio Social é importante na sociedade;  

• Intervenção no Vão da Escola com o Grêmio Politécnico;  

• Quiz e Mesa Redonda com grupos sociais de Ensino;  

• Depoimento: Como os grupos sociais mudaram minha vida;  

• Game Social e roda de discussão com coletivos;  
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• Palestra: Por que empresas preferem candidatos que já fizeram projetos sociais;  

• Workshop com grupos socio tecnológicos;  

• Mesa redonda com fundadores de grupos sociais: Como um grupo de extensão social realmente 

funciona;  

• Depoimentos e Interação com grupos de auxílio pessoal;  

• Mesa Redonda: A Mulher no Mercado de Trabalho;  

• 1a Reunião Geral dos Grupos de Extensão Sociais;  

• Atividade de Imersão: por dentro de um Grupo Social.  

Nota-se com facilidade duas importantes características da primeira edição: ela teve muitas 

atividades, uma vez que todas foram realizadas durante uma semana, e o fato de que o enfoque 

das atividades eram os alunos da Escola Politécnica que não constituíam parte de um grupo de 

extensão. Dessa forma, a Semana foi reestruturada para sua segunda edição com menos atividades 

expositivas, apesar de ainda acontecerem, e mais atividades colaborativas. Na segunda edição, 

podemos destacar a presença de palestrantes considerados autoridades nos temas das atividades 

das quais participaram.  

As atividades presentes na segunda edição foram:  

• Game show;  

• Atividade com grupo social da Escola Politécnica: Aplicação da Engenharia na Comunidade;  

• Roda de conversa sobre o tema “Iniciativas Sociais e a Saúde Mental”, com convidada da Frente 

Universitária de Saúde Mental (FUSM);  

• Atividade de imersão com grupo social da Escola Politécnica: Grupos Sociais e a Permanência;  

• Palestra: O Diferencial do Profissional Social, por Alana, BCG e Fundação Estudar;  

• Atividade de imersão: O Impacto das Iniciativas Sociais na Comunidade;  

• Feira de recrutamento;  
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• Workshop: A Representatividade na Graduação;  

• Palestra: Conhecendo o Dia-a-Dia do Setor 2.5;  

É perceptível que a segunda edição manteve a tendência de evidenciar o papel do indivíduo 

para com a sociedade. Expandiu-se o conceito de reflexão social, porém voltado ao destaque da 

importância das atividades sociais para a esfera individual (saúde mental e mercado de trabalho, por 

exemplo). No entanto, as atividades de imersão (Atividade com grupo social da Escola Politécnica: 

Aplicação da Engenharia na Comunidade; Atividade de imersão com grupo social da Escola 

Politécnica: Grupos Sociais e a Permanência; Atividade de imersão: O Impacto das Iniciativas Sociais 

na Comunidade) não obtiveram grande comparecimento de alunos, visto que apenas as atividades 

expositivas (palestras) já saturavam o público alvo. Dessa forma, na nova edição da SERES, o 

conceito de responsabilidade social foi ampliado para outros públicos. Antes, só apenas os estudantes 

que não eram engajados com trabalho social estavam na mira do evento. Em 2020, a proposta da 

Semana se tornou diferente, tendo três públicos alvos como principal mudança:  

• Atuais voluntários de projetos sociais;  

• Possíveis voluntários para os projetos sociais;  

• A sociedade externa à Universidade.  

Com essa mudança, esperamos que mais pessoas sejam impactadas e que os grupos sociais da Escola 

Politécnica sejam mais difundidos, assim como trazer maior direcionamento às atividades e evitar o 

saturamento do público-alvo. Além disso, também foi identificado que o período de uma semana 

(cinco dias) de atividades é algo extremamente comum e já pouco atrativo na escola politécnica. 

Dessa forma, como segunda mudança drástica no projeto, tem-se a diferenciação entre os Embriões 

e a Seres, propriamente dita. Trata-se de eventos espalhados durante o semestre (Embriões) e três, 

não cinco, dias de imersão (Seres).  

Assim, chegamos ao seguinte grupo de atividades, nas tabelas 1, 2, 3:  

Tabela 1 – Atividades (Embriões e Imersão) para os atuais voluntários 
 

Atuais voluntários 
 

Embriões Imersão 
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Palestra/Workshop de 

capacitação: 

apresentação/dicção 

Palestra/Workshop de capacitação: 

gestão do terceiro setor com uma ONG 

grande de 

São Paulo e resolução de cases 

Fonte: autoria própria 

 
 

Tabela 2 – Atividades (Embriões e Imersão) para a comunidade 
 

Comunidade 
 

Embriões Imersão 

SERES na Paulista: divulgar os projetos 

sociais que existem na Escola 

Politécnica para o público 

geral. 

 

 
Atividade com funcionários da Poli: 

mostrar para eles o que acontece na 

universidade que eles trabalham, como 

por exemplo os grupos de extensão e os 

projetos que ficam nos prédios, com 

ajuda dos centros acadêmicos e dos 

professores. 

Fora da USP: parceria com uma ONG 

grande para levar projetos sociais para 

determinada comunidade. Ideias: 

ensinar idosos a lidar com tecnologia, 

instigar crianças com necessidades 

especiais a 

seguir carreiras de 
engenharia 

Fonte: autoria própria 

 
 

Tabela 3 – Atividades (Embriões e Imersão) para os possíveis voluntários 

Possíveis voluntários 
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Embriões Imersão 

Caminho da reflexão: colocar um 

espelho no vão do prédio da engenharia, 

a fim de não forçar as pessoas a pararem 

e conquistar a atenção, instigando a 

reflexão 

Workshop de capacitação relacionado 

à inclusão social. Trazer um 

profissional de fora ou da própria USP 

para ministrar atividades voltadas 

para a inclusão social 

como Workshop de 

LIBRAS 

Atividades para os alunos conhecerem de 

modo mais aprofundado as atividades 

de cada um dos grupos sociais 

Palestra sobre importância das iniciativas 

sociais para o mercado de trabalho. 

Mostrar que contribuir com a sociedade, 

além de trazer um prazer próprio, 

também pode ajudar a construir um 

futuro profissional melhor. 

Saúde mental: ajudar a agendar 

consultas com psicólogos do IP para os 

alunos da poli que desejarem. “Minha 

primeira consulta no 

psicólogo do Instituto de Psicologia” 

“Vamos plantar uma árvore?” – Plantar 

uma muda de árvore junto com os novos 

ingressantes na semana de recepção. 

Passar a mensagem de que essas árvores 

são como a jornada acadêmica que se 

inicia, deve ser regada e bem cuidada 

para 

prosperar 

 

 

 

 

 

Trazer representantes dos grupos sociais 

da Escola Politécnica para contar aos 

alunos um pouco sobre o trabalho 

realizado. Também é uma oportunidade 

de divulgação própria para cada grupo, 

com esquema de palestras rápidas e 

dinâmicas. 

Trazer representantes dos grupos sociais 

da Escola Politécnica para contar aos 

alunos um pouco sobre o trabalho 

realizado. Fazer esse trabalho em forma 

de exposição de vídeos, gravados pelos 

próprios grupos. Oportunidade de 

divulgação própria para cada grupo 

Fonte: Castro Junior et al. (2020) 
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Conclui-se, portanto, que as prévias edições da SERES puderam trazer enorme aprendizado aos membros 

do grupo PET-Mecânica. Para um grupo com nenhuma experiência anterior quanto a realização de grandes 

eventos, foi de extrema importância manter bem documentadas as atividades realizadas e estudar as devidas 

formas de aprimoramento. Com isso, evidenciou-se a ineficiência da grande quantidade de atividades 

expositivas ao mesmo público, uma vez que são poucos os que comparecem em mais de uma atividade com 

datas próximas. Além disso, percebeu-se que a concentração do evento em uma sequência de 5 dias, apesar 

da maior facilidade de divulgação e decoração, é pouco atraente aos alunos da Escola Politécnica, os quais 

não possuem tempo suficiente para comparecer em mais de uma atividade na mesma semana ou não são 

atraídos por este modelo tão comum e padronizado. A remodelação da SERES, portanto, é fruto de um 

estudo aprofundado das atividades desenvolvidas pelo grupo e um profundo anseio por buscar resultados 

sempre melhores. Espera- se que, com essa nova formulação, o evento continue a crescer cada vez mais.  

REFERÊNCIAS  

KOBAYASHI, Caique de Oliveira et al. Relatório Final - SERES - Primeira edição. São Paulo: PET-Mecânica, 2018. 26 p.  
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Curso de Cultura Surda e Libras Questionando a proposta de ensino à distância 

oferecido pelo Unesp 
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Programa de Educação Tutorial - PET Música UNESP - 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  

RESUMO 

Com o Decreto no 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que torna obrigatória a inclusão 

do ensino de libras (língua brasileira de sinais) nos cursos de formação de professores, e 

diante da disponibilização da disciplina em formato EAD pela Pró-Reitoria de Graduação da 

1 UNESP, o PET Música tem oferecido desde 2019 o "Curso de Cultura Surda e Libras", com 

2 o objetivo de complementar, por meio do ensino presencial, teórico e prático, a imersão no 

universo surdo, suprindo possíveis lacunas resultantes da ausência de contato entre professor 

e aluno no ensino à distância. O curso oferece aos participantes a compreensão da diversidade 

de pessoas surdas, desmitificando a ideia de homogeneidade, isto é, de que se trata de um 

grupo à margem, apontando para sua presença em diversas camadas da sociedade. Portanto, 

há a proposição de aprofundar a empatia para com essa comunidade, tendo em vista a 

importância da língua brasileira de sinais também para ouvintes no aprimoramento da 

comunicação e, consequentemente, da integração. O curso tem como princípios básicos a 

conversação e interação entre surdos e ouvintes, assim como a aproximação do aluno com a 

cultura e identidade surda, buscando possibilitar autonomia, desconstrução de estereótipos e 

quebra de preconceitos, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento na 

aprendizagem de um novo idioma, tal como a descoberta de um novo mundo. A equipe 

convidou surdos usuários da língua de sinais para participarem nas aulas, proporcionando um 

contato direto do aluno com a pessoa surda, despertando, dessa forma, uma curiosidade maior 

sobre essa comunidade e sua cultura.  

Palavras-chave: Cultura Surda; Libras; Surdos; Ensino Superior; EAD.  

1 Ensino à distância. 2 

Programa de Educação 

Tutorial.  
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As línguas de sinais, tais como as línguas faladas, são modelos de linguagem:  

A língua emerge - biologicamente - de baixo, da necessidade irreprimível que tem o indivíduo 

humano de pensar e comunicar [...]. A língua de sinais é para os surdos uma adaptação única a um 

outro modo sensorial; mas é também, e igualmente, uma corporificação da identidade pessoal e 

cultural dessas pessoas (Sacks, 1998: 105). Os usuários da língua de sinais são os que pertencem 

à comunidade surda, ou seja, pessoas surdas, codas, outros familiares de surdos e ouvintes 

que sabem libras e que mantêm um 3 contato regular com os surdos, e que os apoiam. A 

língua de sinais traz ao surdo o sentimento de identificação, de pertencimento em um grupo 

sociocultural. Por meio desta língua visual, eles se reconhecem e criam sua identidade. “O 

uso da língua de sinais não é só a manipulação de símbolos segundo regras gramaticais, 

mas, irredutivelmente, a voz do usuário - uma voz com uma força especial, porque é emitida, 

de um modo muito imediato, com o corpo” (Sacks, 1998: 103).  

A libras - língua brasileira de sinais, língua usada pela comunidade surda espalhada 

pelo Brasil, é um idioma visual-espacial. Sua modalidade sinalizada requer o uso das mãos, 

corpo, expressões faciais para ser realizada e observada. Esse idioma nacional foi sancionado 

como a língua de sinais legal por meio da Lei 10.436/2002. Ao contrário do que muitos 

supõem, de 4 acordo com a lei, a libras não é a segunda língua oficial do Brasil. Ela apenas é 

reconhecida legalmente como língua, por apresentar todos os níveis de análise linguística. 

Uma outra conquista da comunidade surda foi o Decreto 5.626/2005, que apresenta uma lista 

de ações 5 para a implementação da lei de libras (Lei 10.436/2002). O planejamento 

linguístico desta lei colocou a disciplina de libras nos currículos de formação de professores 

e fonoaudiólogos em todas as universidades do país.  

A cultura e a identidade surdas são legítimas; a língua de sinais é a língua natural dos 

surdos, e ela se dá pela interação social e suas práticas. A maioria dos estudos tem como base 

o pensamento de que a identidade surda está relacionada ao uso da língua, e também que a 

pessoa surda só se encontra na identidade surda através do contato com outro surdo. Apesar 

disso, os surdos sempre foram considerados menores socialmente (pelos ouvintes), pois não 

tinham a língua oral. Assim, eram postos como "humanamente inferiores", a língua de sinais 

6 não era reconhecida, não enxergavam suas virtudes linguísticas; diziam que como alguns  

3 Children of deaf adults - sigla em inglês que para filhos ouvintes de pais surdos. 4 Disponível 
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em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm Acesso em: 

24/02/2020. 5 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/decreto/d5626.htm Acesso em 24/02/2020. 6 FOUCAULT, 1970.  

animais (não humanos) faziam gestos e mímicas, os surdos que usavam de sinais manuais 

para se comunicarem eram iguais a eles, ou seja, colocavam o surdo e o animal como 

inferiores aos humanos normativos: pessoas surdas seriam sub-humanas. Skliar conta:  

Historicamente, a legitimidade do discurso surdo foi (e ainda é) questionada, 

visto que os ouvintes não reconhecem o poder de sua argumentação por vários 

motivos: primeiro, pela visão que têm do indivíduo surdo, visão essa 

primordialmente associada à deficiência,ou seja: se a pessoa é “portadora” de 

uma deficiência, seu discurso deve também ser “deficiente”, no sentido de 

“ineficiente”, “defeituoso”, segundo, pelo fato de usarem uma língua só 

recentemente reconhecida como “língua” por meio de estudos linguísticos 

desconhecidos pela maioria; terceiro, por constituírem um grupo minoritário, 

socialmente excluído que não tem espaço garantido para seu discurso seja 

conhecido, divulgado amplamente (1998: 174).  

Muitos são os surdos que sofrem exclusão social e profissional através da 

discriminação pela forma que se comunicam, através de uma língua de modalidade manual-

visual e não oral. Essa segregação oprime e não contribui de forma alguma para o 

desenvolvimento da pessoa surda como protagonista de sua história e ser pensante na 

sociedade, pois  

É apenas por meio da língua que entramos plenamente em nosso estado e 

cultura humanos, que nos comunicamos livremente com nossos semelhantes, 

adquirimos e compartilhamos informações. Se não pudermos fazer isso, 

ficaremos incapacitados e isolados, de um modo bizarro - sejam quais forem 

nossos desejos, esforços e capacidades inatas. E, de fato, podemos ser tão 

pouco capazes de realizar nossas capacidades intelectuais que parecemos 

deficientes mentais (Sacks, 1998: 19).  

METODOLODIA 

Ao elaborar o curso, tivemos como público alvo principal os professores da rede 

pública e graduandos das licenciaturas. Em seguida, foram aceitos os familiares de pessoas 

surdas e a comunidade externa que apresentasse interesse. Além disso, temos por objetivo 

propor o debate e a análise de pontos relevantes e contraditórios existentes na implantação 

da educação inclusiva do aluno surdo. Ao final dos dois módulos oferecidos pelo grupo, 

pretendemos que os inscritos no curso conseguissem sinalizar o vocabulário básico do idioma 
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através de conversações em libras.  

Levando em consideração que a libras, como qualquer outro idioma, só é aprendida 

a partir do convívio com o nativo da língua, praticando constantemente no seu cotidiano, e 

que pesquisas sobre o ensino EAD de libras nas universidades são quase inexistentes até o 

presente momento, apontamos para sua frágil eficácia. Os cursos à distância usam textos e 

vídeos em língua de sinais como material didático para garantir ao aluno um suposto contato 

com o idioma dentro de uma carga horária de 60 horas, criando a falsa expectativa de que ele 

estará apto a atender algum surdo em um possível contato que venha surgir ao longo de sua 

vida profissional e social. 

Tendo em vista essas lacunas, e buscando suprir as necessidades dos interessados 

com uma metodologia didática que seja de fato satisfatória, o curso oferecido pelo PET 

Música foi estruturado de maneira progressiva. O curso se constitui em duas partes. A 

primeira é uma introdução à cultura surda, em que trazemos pessoas surdas e ouvintes que 

desenvolvem seus trabalhos acerca desse tema para falar. Para os alunos, ter essa introdução 

antes de começar o idioma é essencial para dar prosseguimento ao estudo da língua de sinais, 

devido ao fato de a língua ser um fenômeno cultural; sem a base da cultura não é possível a 

compreensão do idioma. Na segunda parte, que dura dois semestres, focamos na aquisição 

dos sinais e comunicação na libras. Ao longo do curso, trabalhamos várias áreas da libras de 

forma prática e teórica. A seguir, elencamos as propostas dos módulos oferecidos:  

A. Introdução à cultura e comunidade surda - entender o funcionamento da cultura visual 

(o pilar da cultura surda) e a pessoa surda como identidade, tendo os horizontes 

ampliados para questões de acessibilidade - duração de um semestre; B. Básico I - 

Conhecer a língua brasileira de sinais a partir de vivência prática e vocabulário básico 

para comunicação com os surdos, e desenvolver o básico da conversação em libras por 

meio de dinâmicas, vídeos, exercícios e vivência - duração de dois semestres.  

Há a proposta de viabilizar o protagonismo surdo, visando respeitar seu lugar de fala. 

Fizemos isso levando o surdo para a universidade: o grupo PET Música convidou ouvintes, 

codas e principalmente surdos para apresentarem sua àrea de atuação e pesquisa para a classe. 

Dentre essas pessoas, tivemos o arte-educador e poeta surdo Edinho, a musicista surda Carol, 

o arquiteto e militante do movimento surdo, Rusdy, dentre outros.  

O primeiro módulo do curso foi realizado de 23 de agosto a 29 de novembro do ano 

de 2019, na sala 201 do Instituto de Artes da UNESP. Abaixo está um cronograma com a 
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temática de cada aula:  

23/08 Acolhimento/Apresentação do curso 30/08 Oralizante, oralizado, bilíngue e 

bimodal 13/09 História dos Surdos no Ocidente - convidada Andréa Sabryna da 

Silva 20/09 
História dos Surdos no Brasil 

História da LIBRAS 04/10 Comunidade 

Surda (surdo, coda, ouvinte) 18/10 Surdez e sua Invisibilidade - convidada 

Carolina Araujo  

25/10 Movimento / Militância Surda - convidado Rusdy Delgado Rabeh 

01/11 Língua x Linguagem - convidada Leilane Morgado Bispo 08/11 Leis 

e decretos - convidada Adriana Venancino  

22/11 Arte-educador Surdo - convidado Edinho (Edvaldo Carmo dos Santos) 

29/11 Encerramento / Recapitulação  

RESULTADOS 

No primeiro módulo, não há avaliação de conteúdo ao final do semestre, mas uma 

recapitulação coletiva. Ao final do módulo Básico l, o participante será submetido a uma 

avaliação prática (em grupo) e/ou teórica (individual), na qual apresentará seu 

aproveitamento dos conteúdos ministrados. Ao final do curso, o objetivo é que os 

participantes saiam com maior compreensão e empatia dessa comunidade, de sua diversidade 

e da importância da língua de sinais para uma pessoa surda, contribuindo assim para uma 

convivência social mais fraterna.  

Recebemos ao fim do semestre um feedback dos estudantes, o que garantirá o 

aprimoramento constante do grupo, além de observar a permanência e frequência dos 

matriculados. Abaixo, alguns comentários de feedback dos alunos do curso:  

- Foi uma surpresa muito positiva ter um módulo apenas para aprender sobre a 

cultura Surda no Brasil, assim como leis e a história. Isto me deu mais segurança e 

vontade de seguir aprendendo LIBRAS. - Minha expectativa era me aproximar da 

cultura surda e conseguir relacionar com a minha prática em educação. E foi um 

processo que me despertou muita curiosidade de pesquisar e saber mais.  
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CONCLUSÃO 

Dominar uma língua é importante para que se tenha uma comunicação clara e precisa. 

Com a língua pertencemos ao mundo, desenvolvemos o pensamento crítico, o entendimento 

do abstrato, o discernimento do bem e do mal. Conforme Luz (2013), na falta de acesso a um 

idioma, seja por motivos sensoriais ou sociais, alguém fica com sua capacidade narrativa 

muito empobrecida, e sua ação no mundo, reduzida. Assim, o ouvinte, ao aprender a libras, 

dá espaço para que se desenvolva o protagonismo da pessoa surda. Isso é agir em prol da 

democracia, por defender a diversidade.  

A maioria dos surdos nasce em famílias de ouvintes que não sabem a Libras. 

Dependendo da posição desses pais e das orientações que recebem ao tomarem 

conhecimento da surdez de seu filho, essas crianças contarão com a aquisição 

da língua de sinais, ou não. (...) Na grande maioria dos casos, as crianças surdas 

contarão com intérpretes de língua de sinais em escolas inclusivas, tendo como 

modelo de língua esse profissional, usualmente disponível a partir da primeira 

série do ensino fundamental, o que já é bastante tarde (Quadros 2019: 42).  

Essa atividade do grupo PET visa o acesso à informação para as pessoas surdas, 

propondo uma comunicação efetiva entre surdos e ouvintes dentro da sociedade, através do 

curso de cultura surda e libras, onde o esperado é que o participante, ao concluir, consiga se 

comunicar com o básico da libras e o necessário para o dia a dia de uma pessoa surda.  
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Resumo:  

No ano de 2019 o curso de Geologia da UNESP de Rio Claro comemorou 50 anos de 

criação e o PET Geologia UNESP Rio Claro em conjunto com a Comissão Organizadora do 

evento realizou atividades e eventos comemorativos para a data. O objetivo da atividade foi 

manter viva a memória do curso de Geologia da UNESP para estruturar parte do 

conhecimento geológico produzido no Brasil, com levantamento de material histórico (fotos, 

vídeos e documentos) e integração de antigos e atuais alunos, docentes e funcionários. Para 

isso a temática dos 50 anos foi incorporada nas atividades importantes desenvolvidas 

anualmente pelo curso de Geologia da UNESP de Rio Claro, como o Dia do Geólogo 

(realizado no primeiro semestre de 2019) e a Semana de Estudos (realizada no segundo 

semestre de 2019). 

A comemoração atingiu seu objetivo com participação de aproximadamente 300 

pessoas e, de acordo com os participantes, foi um momento excepcional de confraternização 

e troca de experiências profissionais. As atividades do evento foram compostas por: criação 

e divulgação do logo do evento, uma mesa de abertura composta por docentes que atuaram 

na criação do curso e que contribuíram para sua consolidação, apresentação dos projetos 

Geopark Corumbataí e Jardim Geológico do Campus da UNESP de Rio Claro, a palestra 

"Ensinando Geologia, para qual futuro?", o descerramento da placa comemorativa dos 50 

anos do curso de Geologia e do painel do anteprojeto do Jardim Geológico e 

confraternização. Coube ao PET Geologia ser o agente da memória institucional através da 
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organização, produção e o registro dos fatos e pessoas que contribuíram para a fundação e 

consolidação do curso. 

Palavras-chave: Geologia, comemoração, 50 anos. 

Introdução: 

  A UNESP Rio Claro teve origem na antiga Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

de Rio Claro (FFCLRC), criada pelo governo do estado de São Paulo em 1957 e oficialmente 

inaugurada e instalada entre 1958 e 1959. Os primeiros cursos da universidade eram 

Geografia, Pedagogia, Matemática e História Natural, aprovados pelo MEC através do 

decreto nº. 45.269, de 20 de janeiro de 1959 (DEPLAN, 2015).  

Devido ao forte papel das disciplinas Geologia e Paleontologia e de Mineralogia e 

Petrografia que eram ministradas nos cursos de Geografia e História Natural na FFCLRC, 

aliado a chegada dos docentes que possuíam forte histórico de pesquisa e trabalho em 

Geologia: Prof. Heinz Ebert, Prof. Paulo Milton Barbosa Landim, Prof. Eberhard Wernick, 

Prof. Onildo João Marini e Prof. Josué Camargo Mendes, e a forte demanda por profissionais 

qualificados em Geologia na época e a situação geológica bastante variada e interessante da 

região de Rio Claro, iniciou-se em meados dos anos 60 uma articulação dos docentes, 

funcionários, colaboradores e políticos para criação do curso de Geologia em Rio Claro 

(LEITE JR e LANDIM, 2008). 

Assim, em 1969 o curso de História Natural foi desmembrado e ocorreu a criação dos 

cursos Ciências Biológicas e Geologia, o último instalado e autorizado pelo Ato n° 211 de 

30 de julho de 1969 da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, que homologou a 

Resolução n° 15/69 CEE aprovada pelo Conselho Estadual de Educação em 7 de julho de 

1969 (LEITE JR e LANDIM, 2008). 

 Em 1976 a FFCLRC foi incorporada pela UNESP, a qual foi criada pela Lei Estadual 

n° 952 de 30 de janeiro de 1976 e reconhecida nos termos do Decreto Federal n° 80.386 de 

23 de setembro de 1977 e publicado no D.O.U. em 26 de setembro de 1977 e o curso de 

Geologia passou a integrar o Instituto de Geociências e Ciências Exatas existente atualmente 

(LEITE JR e LANDIM,2008). 

  Em 2019 o curso de Geologia da UNESP de RC comemorou 50 anos de existência 

e o PET Geologia em conjunto com a Comissão Organizadora dos 50 anos realizou atividades 

e eventos comemorativos para a data. O objetivo da atividade foi manter viva a memória do 

curso de Geologia da UNESP para fundamentar parte do conhecimento geológico produzido 
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no Brasil, com levantamento e divulgação de material histórico (fotos, vídeos e documentos), 

palestras e integração de antigos e atuais alunos, docentes, colaboradores e funcionários.  

Metodologia: 

Para a realização dos eventos, os alunos do grupo PET Geologia, em conjunto com o 

centro acadêmico do curso de Geologia da UNESP de Rio Claro, e demais voluntários alunos 

do curso, organizaram uma comissão para decidir atividades relacionadas a comemoração 

dos 50 anos do curso durante os eventos do Dia do Geólogo, no primeiro semestre, e Semanas 

de Estudos Geológicos do Estado de São Paulo (SEGESP), no segundo semestre de 20l9.  

Além do cronograma próprio dos eventos, algumas atividades relacionadas 

diretamente a comemoração dos 50 anos do curso foram incluídas. Para o evento do Dia do 

Geólogo foram: i) confecção da arte para o logo de comemoração, ii) envio de e-mails e 

telefonemas para  ex-alunos e ex-docentes, informando os 50 anos do curso e convidando-os 

para a confraternização; iii) solenidade de abertura do Evento mencionando os 50 anos do 

curso; iv) apresentação do projeto do Geopark Corumbataí, v) confraternização com temática 

50 anos do curso, contando com músicas de todas as épocas e caneca brinde personalizada. 

Na Semana de Estudos, as atividades relacionadas aos 50 anos foram:  i) apresentação do 

projeto do Jardim Geológico em comemoração aos 50 anos do curso; ii) confraternização 

com temática de 50 anos do curso, contando com telão de apresentação de fotos de alunos e 

ex-alunos, docentes e ex-docentes tiradas ao longos destes anos. 

Para a confecção do acervo histórico, os alunos do PET Geologia em parceria com 

demais voluntários do curso, reuniram fotografias (físicas e digitais), vídeos, jornais do curso 

(físicos), e demais documentos históricos (listas de presença, relatórios, atas de reunião, etc) 

e além de realizarem a digitalização deste, também confeccionaram vídeos de memórias para 

apresentação em eventos. Com o intuito de avaliar a percepção dos participantes quanto ao 

impacto gerado pelo evento foram aplicados questionários contendo perguntas sobre a 

qualidade do evento, mas, principalmente, o papel do evento em estabelecer novas conexões 

entre pessoas e a relevância de manter viva a memória do curso. 

Ao longo de todo o ano, foram gravados e divulgados nas redes sociais do PET 

Geologia, vídeos de entrevistas com os docentes e funcionários mais antigos do curso. 

Para finalizar, foi feita uma pesquisa de opinião com os participantes dos eventos. 
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Resultados e Discussão: 

A construção da memória dentro do ambiente universitário é imprescindível no 

processo de criação do conhecimento científico e necessária para organizar um catálogo que 

contenha as políticas, pessoas e os momentos históricos que ajudaram a consolidar o curso. 

Coube ao PET Geologia a organização, produção e o registro dos fatos e pessoas na forma 

de um documento institucional que ajuda a preservar a memória institucional. Os materiais 

organizados e produzidos foram vídeos dos docentes relatando suas experiências e momentos 

históricos, disponíveis nas redes sociais do PET Geologia. Também foi realizado o 

levantamento de extenso Acervo Histórico, disponível na íntegra apenas para consulta nos 

computadores e HDs do PET Geologia. Este material serviu para a produção do material de 

divulgação visual contendo vídeos e slides de fotos de comemoração feitas a partir deste. 

Finalmente foi criado o logotipo de comemoração dos 50 anos do curso materializando a 

importância da data. Os resultados do questionário mostraram que os participantes valorizam 

e anseiam por eventos desta natureza enquanto a integração e a produção de materiais de 

divulgação e acervo histórico devem ser repensados a partir das lacunas apresentadas (Tabela 

1). Os participantes também foram convidados a escolher as cinco atividades mais relevantes 

e, novamente, o espírito da confraternização se sobressaiu. Em ordem decrescente de 

interesse, os resultados foram Confraternização do Dia do Geólogo, Confraternização da 

SEGESP, Palestras da SEGESP, apresentação dos projetos de Geopark e Jardim Geológico 

e Levantamento de Fotografias e documentos (Figura 1). 

 

Tabela 1 - Pesquisa de opinião envolvendo os participantes da atividade de 

comemoração dos 50 anos do curso de Geologia. 
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Figura 1 - Gráfico mostrando as atividades que mais agradaram o público segundo a 

pesquisa de opinião.  

A comemoração do jubileu de ouro do curso de Geologia da UNESP de Rio Claro 

também teve destaque em meios de comunicação do município de Rio Claro e região, 

conforme Arvolea (2019), ressaltando o impacto das atividades universitárias na comunidade 

municipal.  

Conclusão: 

Os eventos e atividades de comemoração dos 50 anos do curso de Geologia da 

UNESP de Rio Claro cumpriram seu objetivo com participação de aproximadamente 300 

pessoas, causando impacto positivo nos participantes e na comunidade acadêmica da UNESP 

de Rio Claro, servindo para divulgar e manter a história do curso viva e ativa.  A 

comemoração também impactou de forma relevante a comunidade da cidade de Rio Claro e 

região, com apresentação dos projetos do Jardim Geológico e do Geopark Corumbataí, 

ilustrando como é importante integrar a história de um curso com a da comunidade local para 

manter a sua visibilidade e impacto positivo.  
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RESUMO  
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de uma cidade ou região é uma medida 

que relaciona indicadores de renda, educação e saúde, evidenciando as capacidades e 

as potencialidades da comunidade à qual se aplica. A proposta da experiência foi 

planejar e realizar um Fórum de Desenvolvimento na microrregião de Leopoldina-MG, 

em função dos estados de estagnação econômica e social dos 14 municípios que a 

compõem, bem como as dificuldades dos recém-formados dos cursos ofertados pelo 

campus Leopoldina do CEFET-MG de conquistarem uma colocação profissional na 

região. O Fórum de Desenvolvimento de Leopoldina e Região (FDLR) foi planejado 

baseando-se na metodologia descrita no Guia de Fóruns Comunitários do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – UNICEF, de maneira que proporcionasse a interação 

e o diálogo entre os atores participantes, o compartilhamento de informações e a 

proposição de estratégias e ações para o desenvolvimento da microrregião. A análise 

do FDLR foi exploratória com abordagem qualitativa. Entre 2017 e 2019, foram 

realizadas três edições do FDLR, que teve como desdobramentos: consolidação da 

parceria entre professores e alunos do CEFET-Leopoldina, SEBRAE-MG, Associação 

Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Leopoldina (ACIL), Cooperativa 

Agropecuária Região Leste (COOPLESTE) e representantes dos setores industrial, 

comercial e agropecuário da região; promoção do I Fórum de Turismo de Leopoldina; 

colocação em quinto lugar de alunos do CEFET-MG no Vacathon - Maratona de 

Programação Rural para Produção de Leite e criação, pelo SEBRAE-MG, do grupo de 

trabalho multidisciplinar, denominado Oficina do Futuro e organizado por áreas 

estratégicas. Para a quarta edição do FDLR, pretende-se apresentar resultados, além de 

propor novas ações e formas de trabalho em conjunto para o desenvolvimento da 

região. 

 

Palavras-chave: economia, estratégia, extensão, planejamento, município. 

INTRODUÇÃO 

A microrregião de Cataguases, pertencente à mesorregião Zona da Mata Mineira, é 

constituída por 14 municípios, sendo um deles Leopoldina (BRASIL, 2010). A Agenda de 

Desenvolvimento da Zona da Mata (BRASIL, 2011), mostrou que essa microrregião possui 

10% da população total da Zona da Mata, tendo como principais atividades industriais os 

setores de confecção, têxteis, pecuária e alimentação. Se feita uma avaliação da cidade de 
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Leopoldina sob o prisma econômico do Indicador de Atividade Econômica Municipal 

(IAEM) evidenciou-se perdas relativas no ranking regional, Parobelli et al. (2017).  

Um diagnóstico desse contexto econômico de Leopoldina foi realizado pelo grupo PET-

Engenharia de Controle e Automação, localizado no Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, CEFET-MG. Nessa análise, foram identificados os estados de 

estagnação econômica e social do município e as dificuldades dos recém-formados nos 

cursos ofertados pelo campus Leopoldina do CEFET-MG conquistarem uma colocação 

profissional na região.  

Os membros do grupo chegaram à conclusão de promoverem o Fórum de Desenvolvimento 

de Leopoldina e Região, para que esse cenário de declínio socioeconômico possa ser 

estudado e revertido. Conforme o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT, 2020), o conceito de fórum é uma reunião caracterizada pelo livre debate de ideias 

com participação do público com o objetivo de obter soluções para os problemas. 

O objetivo do I Fórum de Desenvolvimento de Leopoldina e Região foi dar subsídios teóricos 

e empíricos necessários para que todos os atores envolvidos no ecossistema (dirigentes, 

empresários, acadêmicos e sociedade civil em geral) fossem provocados a pensar em ações 

alternativas para o desenvolvimento sustentável de Leopoldina-MG e região. A segunda 

edição do Fórum objetivou fornecer conhecimento teórico aos participantes para que eles se 

apropriassem das ideias apresentadas por especialistas e acadêmicos, por seguinte se 

organizassem para a elaboração de um plano conjunto dos municípios participantes para o 

desenvolvimento socioeconômico de Leopoldina-MG e região. O III Fórum de 

Desenvolvimento possuiu o objetivo de promover a interação entre os membros do 

ecossistema local em atividades de palestras, para que as propostas fossem apresentas e 

discutidas, no que se referiu à viabilidade de execução. No que tange as Sessões Temáticas 

organizadas por áreas estratégicas, como Educação, Turismo, Tecnologia, Agronegócio e 

Economia, o objetivo foi iniciar mini câmaras setoriais para que a comunidade pudesse 

participar, voluntariamente, discutindo a temática específica para que se tornassem planos de 

ação. 

METODOLOGIA 

A realização das três primeiras edições do Fórum de Desenvolvimento de Leopoldina e 

Região foi o resultado do cumprimento de atividades pelos membros bolsistas do grupo PET-

Engenharia de Controle e Automação baseadas na metodologia descrita no Guia de Fóruns 
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Comunitários do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF Brasil. A primeira 

atividade foi constituir parcerias por meio do diálogo com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas de Minas Gerais SEBRAE – MG, com a Associação Comercial, 

Industrial Agropecuária e Serviços de Leopoldina – ACIL, com a Cooperativa Agropecuária 

Região Leste de Minas Gerais Responsabilidade Ltda. – COOPLESTE, com a Nascente – 

incubadora de empresas de base tecnológica vinculada à Coordenação de Inovação 

Tecnológica - CIT do CEFET – MG.  

Concomitantemente a esta busca por parcerias foi encontrado Edital n˚ 41, de 05 de maio de 

2017 que oferecia apoio financeiro para a organização de eventos acadêmicos e nos anos 

posteriores: o Edital n˚26/2018, de 28 de março de 2018 e o Edital n˚ 29/2019, de 05 de abril 

de 2019. Posteriormente, a sequência de atividades foi: realizar a submissão da proposta do 

evento; convidar palestrantes e membros da sociedade civil para formar as programações das 

três edições do Fórum; criar a arte dos convites e cartazes e entregá-los ao público-alvo 

(prefeituras, câmara de vereadores, empresários, associações, instituições públicas e privadas 

de ensino superior, a comunidade do CEFET – MG e a sociedade civil de Leopoldina); 

divulgar o evento nos meios de comunicação da região; reservar o espaço de ocorrência do 

Fórum; documentar o evento, através de fotos e abertura do livro de assinaturas dos presentes 

e registros; recepcionar os participantes; redigir o relatório técnico e de apresentação da 

prestação de contas à Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. 

Na segunda edição do Fórum foi proporcionado ao público presente a manifestação de ideias 

por meio de mesa redonda. No III Fórum de Desenvolvimento possuiu como distinção no dia 

de realização do evento, no segundo momento foram realizadas Sessões Temáticas 

organizadas por áreas estratégicas, sendo cada uma com a participação de pelo menos um 

membro bolsista do PET para que propostas fossem apresentadas e discutidas a sua 

viabilidade técnica de execução. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os desdobramentos resultantes das três edições do Fórum de Desenvolvimento de 

Leopoldina e Região são evidenciados através da formação do elo entre o meio acadêmico e 

o ambiente no seu entorno através das parcerias com a Oficina do Futuro 

(LEOPOLDINENSE, 2019), projeto do SEBRAE-MG e com a ACIL, que juntos 

promoveram o I Fórum de Turismo de Leopoldina.  
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A repercussão na região foi observada através da implementação de calendário anual de 

eventos de Leopoldina, uma série de reuniões, de debates e de grupos de discussão e de ação 

entre os meses de fevereiro e maio finalizado no dia 29 de maio de 2019 pela ACIL. 

Outro desdobramento é a parceria com a cadeia leiteira firmada através do convite realizado 

diretamente pelo Presidente da Embrapa Gado de Leite para o CEFET-MG participar do 

Vacathon - Maratona de Programação Rural para Produção de Leite é uma competição na 

qual as equipes exploraram dados abertos de pesquisas da Embrapa Gado de Leite para 

desenvolver projetos de software ou hardware. A equipe do CEFET-MG foi premiada na 

categoria Ouro e 5º Lugar Geral entre 20 instituições de Ensino Superior do Brasil 

(EMBRAPA IDEAS FOR MILK, 2017).  

CONCLUSÃO  

As provocações presentes nas três edições do Fórum de Desenvolvimento de Leopoldina e 

Região fazem refletir sobre a possibilidade dos atores regionais se organizarem para a 

elaboração de um plano conjunto dos municípios participantes para o desenvolvimento 

sustentável de Leopoldina e região foi alcançada visto que após a realização das mesmas, 

uma série de reuniões e debates foram realizados entre os meses de fevereiro e maio 

promovidas pela Oficina do Futuro do SEBRAE-MG e a ACIL. Além disso, algumas ações 

começaram a ser tomadas por alguns presentes nas seções temáticas que foram realizadas 

durante a terceira edição do Fórum de Desenvolvimento de Leopoldina e Região. 
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1. RESUMO 

O presente estudo apresenta a análise de alguns relatos orais presentes no documentário 

“Mangue Escola”, produzido a partir das ações para extensão realizadas pelo grupo PET 

Conexões Cultura em 2019, na região da Grande Goiabeiras em Vitória-ES, com 

contribuição participativa da escola “EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes”, e do grupo 

SOS Manguezal. O documentário, dentre outros aspectos, aborda a temática referente à 

cultura de mangue, e por conseguinte, insere-se em um contexto de valorização identitária 

local. Diante disso, analisamos, por intermédio das narrativas femininas presentes no 

documentário, a importância da valorização das tradições e expressões culturais históricas 

presentes em seus discursos, visando contribuir, com a preservação dessas narrativas, 

mediante a perpetuação e legitimação da memória, identidade e tradição oral. Utilizamos 

como aporte metodológico a análise do discurso oral, presente nos trechos do documentário 

“Mangue Escola”. 

Palavras chave: Mangue. Cultura. Identidade. Oralidade. Narrativas femininas. 

2. INTRODUÇÃO 

As rápidas mudanças no cenário mundial, influenciadas pela tecnologia e a rapidez com a 

qual ela transformou as relações sociais, tem como contrapartida, o afastamento de nossas 

raízes. Pensando na importância da História local e do valor da preservação da memória, o 

grupo PET Conexões Cultura, em seu projeto de extensão na “EMEF Marechal Mascarenhas 

de Moraes”, localizada em Maria Ortiz - Vitória - ES, realizou durante o ano de 2019 um 

conjunto de ações que faziam parte da parceria com o coletivo SOS Manguezal já atuante na 
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região da Grande Goiabeiras, na proteção dos manguezais. As atividades feitas com as 

crianças foram registradas a fim de compor o documentário de nome “Mangue Escola”. 

Por meio da memória, a tradição oral é uma das maneiras de legitimar o passado, assim como 

a consciência da existência deste passado, já tratando da História da população negra, a 

narrativa oral tem sido, a estratégia utilizada para manter elementos do passado dos povos 

negros escravizados, vivos. A procura por novas abordagens cresceu no campo das pesquisas 

históricas, como no documentário, no qual o protagonismo não só é de culturas 

afrodescendentes e periféricas, mas ecoa na voz de mulheres preocupadas na manutenção de 

narrativas ancestrais43 e representativas. Por essa razão, trataremos da importância das 

personagens femininas presentes no documentário “Mangue Escola”, através dos discursos 

em suas respectivas entrevistas. 

3. METODOLOGIA  

O PET Cultura, que tem como objeto de estudo e pesquisa a identidade e visualidades dos 

sujeitos periféricos e de suas histórias, realizou no ano de 2019 um projeto de extensão com 

foco nas culturas locais da região da Grande Goiabeiras, mais especificamente no Bairro de 

Maria Ortiz, em parceria com o grupo SOS manguezal. A escola escolhida para realização 

do projeto atende crianças do ensino fundamental da região da Grande Goiabeiras, que é 

composta por bairros oriundos de aterros feitos em áreas de manguezal. Dentro desse 

contexto geográfico, a população local possui uma relação identitária, cultural e afetiva com 

o ecossistema ali presente tomando como identidade local a cultura de mangue, nomeada 

pelos próprios moradores. 

Realizamos oficinas uma vez por semana entre maio e outubro de 2019, com  estudantes das 

duas turmas de educação em tempo integral de várias idades distintas, com temática 

relacionada a cultura do bairro, incluindo visitas às Paneleiras44 do bairro de Goiabeiras, ao 

centro de convivência da terceira idade de Maria Ortiz, onde tiveram contato com uma das 

fundadoras da escola de samba do bairro, a “Chegou o Que Faltava” e  também foram ao 

                                                
43 “[...] a ancestralidade é um princípio regulador das práticas e representações do povo-de santo. [...] 

Posteriormente, a ancestralidade torna-se o signo da resistência afrodescendente. Protagoniza a construção 

histórico-cultural do negro no Brasil (...) na vida comunitária entre outros” (OLIVEIRA, [2007?])  
44 Em sua maioria mulheres que exercem o ofício de artesãs, na produção de recipientes que utilizam como 
matéria-prima a argila vermelha. Os utensílios produzidos, denominados de panelas de barro(...). Disponível 
em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/51> Acesso em: 17 de jul, 2020. 
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quintal da coordenadora da banda de congo “Panela de Barro”. Podendo assim, trocar 

experiências com os moradores e moradoras mais antigas além das entrevistas com 

personalidades importantes da cultura local, resultando no documentário “Mangue Escola”. 

A partir dos resultados dessas entrevistas e vivências, percebemos a influência das mulheres 

na cultura local, então nos debruçamos sobre o relato de 3 delas que atuam nos mais 

relevantes movimentos históricos, sociais e culturais da região: A escola de Samba “Chegou 

o que Faltava” as “Paneleiras de Goiabeiras” e a banda de Congo “Panela de Barro”.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As narrativas presentes no Documentário “Mangue Escola”, expõe a aproximação da escola 

com riquezas culturais da Grande Goiabeiras e evidenciam como as mulheres que 

concederam seus depoimentos, ao relatar suas vivências e histórias, estabelecem um papel 

de recuperação dessas memórias resgatando afetos perdidos e que simbolizam um corpo 

coletivo. 

No relato da vice presidenta da “Associação Cultural Escola de Samba Chegou o que 

Faltava”, Nizete Marques, podemos perceber o processo de formação do bairro, que se inicia 

através do processo de aterramento dessa área de mangue e encontrar uma mulher que ocupe 

um cargo de grande visibilidade como Nizete, dentro de uma sociedade estruturalmente 

patriarcal, nos faz refletir e acompanhar esse traço de autonomia e representatividade que se 

encontra presente na trajetória da “Chegou o que faltava” e no percurso da Grande 

Goiabeiras. 

Berenícia Nascimento, presidenta da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, destaca, que 

parte dos moradores tem como ancestral uma paneleira, o ofício de paneleira é um marco na 

Comunidade de Goiabeiras é fonte de renda para os moradores, reconhecido pelo IPHAN - 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como Patrimônio Imaterial no Livro 

de Registro dos Saberes, desde 2002. 

A terceira entrevista analisada é da Jamilda Bento, que faz parte da coordenação da banda de 

congo “Panela de Barro” e atua como uma ponte entre a banda e as organizações de modo 

geral, fazendo com que todos os componentes estejam em lugar de protagonismo. A 

coordenadora narra que há muito tempo a banda ficou inativa fisicamente, porém, com 

pessoas individualmente comprometidas a contar essas histórias, fazendo com que toda essa 

cultura não fosse deixada de lado e consequentemente perdida com o passar do tempo.  
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5. CONCLUSÃO 

Diante dos fatos elencados concluímos, a importância dessas mulheres para a memória da 

história local e para a aproximação das gerações atuais com as culturas ancestrais, saberes 

que chegaram até aqui pela força e resistência dessas figuras. Resistência é uma palavra 

recorrente nas reflexões levantadas, pois não podemos esquecer que nas sociedades 

patriarcais a educação e algumas tradições culturais sempre foram atribuições do feminino, 

na Região da Grande Goiabeiras não foi diferente, contudo, percebemos nas falas de nossas 

entrevistadas como elas transformaram algo que lhes fora imputado pelo machismo, em 

meios de promover sua autonomia, emancipação e libertação financeira, como vimos no 

relato da Berenicia. 

Nizete e Jamilda são duas mulheres negras que além da questão de gênero são atravessadas 

pelas exclusões do racismo estrutural. As duas possuem vasto conhecimento e experiências 

sobre os processos de formação do bairro, uma carrega de forma marcante consigo a cultura 

do samba; a outra a relação de seus antepassados com o manguezal e a cultura do congo. Por 

fim, refletimos que meios como o documentário “Mangue escola” são importantes para 

confrontar o pensamento hegemônico da ciência, ressaltando que esses são passos muito 

pequenos diante da valorização que a academia deveria dar às guardiãs dessas 

ancestralidades. 
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RESUMO: A universidade é um importante espaço de produção, acumulação e 

disseminação de conhecimentos, se fundamentando em três bases inter-relacionadas: ensino, 

pesquisa e extensão. A extensão universitária é a ação da universidade junto à comunidade 

que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por 

meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição. A Praça da Ciência é um dos 

eventos em que acontece a extensão e, pela sua magnitude, tem necessidade do trabalho em 

equipe mais complexo: o interPET. Os quatro PETs existentes em Rio Claro - SP formam 

essa equipe (PET-Biologia, PET-Geografia, PET-Geologia e PET-Matemática ) e, 

trabalhando em conjunto tem-se como objetivo poder compartilhar com a comunidade as 

descobertas obtidas dentro da universidade em virtude da Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, através de apresentações e exposições das atividades da universidade. O evento 

é realizado em um determinado final de semana no mês de Outubro como uma das 

manifestações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e é aberto para toda a população 

da cidade e região. 

PALAVRAS - CHAVE: Comunidade, Extensão Universitária, InterPET.  

INTRODUÇÃO:  

A Praça da Ciência foi um evento realizado no dia 19 de outubro de 2019, com o 

mesmo tema principal da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: “Bioeconomia: 

Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”. 

O evento obteve a participação dos quatro PETs da UNESP – Campus Rio Claro 

(PET Matemática, PET Biologia, PET Geologia e PET Geografia), além de contar com a 

mailto:carol_kakazu08@hotmail.com
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presença dos grupos: C.A. Ecologia, Show de Química, R. P. Geografia, PIBID Geografia, 

Empresa Biologus Jr., Empresa Lito Jr., Crescendo com a Física, Gira-Sol, PIBID Biologia, 

EGRIC, C.A Engenharia Ambiental, Empresa Júnior da Engenharia Ambiental (EJEAmb), 

PIBID Matemática, Coletivo Dandara, Semente Viva, R.P. Matemática, Aves da Minha Rio 

Claro, Mapoteca, Projeto Cururu e o Projeto de Educação para Jovens e Adultos (PEJA). 

METODOLOGIA: Antes da realização do evento, houve um período de inscrição dos 

grupos.  

 A comissão organizadora obteve o apoio do Instituto de Geociências e Ciências 

Exatas (IGCE) e Instituto de Biociências (IB), com a disponibilização de biombos, mesas e 

cadeiras para o evento, além do transporte desses materiais até o Jardim Público da cidade 

de Rio Claro, local onde o evento foi realizado, enquanto cada grupo ficou responsável por 

levar suas próprias atividades e materiais.  

No fim do primeiro semestre foi enviado um ofício solicitando a autorização para 

utilização do Jardim Público e ligação de energia para o evento. Logo após esse envio, houve 

uma reunião geral, com a participação de membros do IGCE, do PET - Matemática, e de 

outros grupos participantes, para organizar o evento da melhor forma possível; no segundo 

semestre foram efetuadas algumas reuniões, das quais resultaram na lista definitiva dos 

participantes e nos materiais que seriam levados da UNESP para o evento. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foi esperado que o evento proporcionasse à comunidade 

o compartilhamento de conhecimentos, aprendizado mútuo e a ideia de que a ciência não está 

só nas salas de aula mas também no cotidiano. 

CONCLUSÃO: Neste ano, o evento foi um sucesso, alcançando um grande público. Além 

disso, tivemos uma grande adesão por parte dos grupos internos da UNESP (sendo a maior 

de todas as edições), no que tange a participação no evento, o que agregou para o público que 

pôde ter uma melhor visão sobre as atividades que ocorrem dentro da universidade. 

 Foram vários experimentos, atividades e projetos desenvolvidos e explicados em 

plena praça pública, de uma forma simples, mostrando como a ciência vem contribuindo para 

o desenvolvimento da sociedade. 

 Durante o evento conseguimos perceber que compartilhar informações não foi 

somente dos universitário para a comunidade, ou seja, tivemos a oportunidade de aprender 

com o público nos fazendo relembrar da importância do contato direto com todos 
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1. RESUMO  

 O presente resumo apresenta, a partir da experiência dos integrantes do PET 

Educação Popular, a aprendizagem propiciada a partir das ações realizadas no âmbito da 

Frente Cultura e resistência indígena. Este grupo tem como fundamentação teórico-prática a 

educação popular freiriana, focando em um aprendizado conjunto para que os sujeitos, nesse 

processo, possam ter maior dignidade e busca do acesso aos direitos com autonomia. Partindo 

dessa concepção, constituímos a Frente Cultura e Resistência Indígena, que tem como foco 

principal de trabalho à garantia de direitos à população indígena, como o direito à terra, à 

cultura, à saúde e à educação diferenciada e de qualidade. Neste artigo abordaremos a 

experiência referente a uma das ações relacionadas ao direito à educação, especificamente a 

formação intensa e de curta duração para preparar alguns indígenas inscritos no Exame 

Nacional de Competências e Conclusão de Educação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o 

que viabiliza por meio de uma prova o Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e 

Médio. Esta ação ocorreu em conjunto com voluntários, colaboradores e a sede da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI) na Baixada Santista. Analisando a experiência destacamos os 

desafios de utilizar a metodologia da educação popular a respeito de um conteúdo formal 

para uma população indígena. Reconhecemos  a necessidade de aprofundar alguns conceitos 

teóricos sobre a  educação popular, na relação com o embasamento teórico sobre 

interculturalidade, na perspectiva de  ações conjuntas para a autonomia e dignidade humana; 

como também que foi possível atingir o objetivo de implantar os princípios da educação 

popular para educadores e educandos, de maneira que a essência da cultura indígena de 

aprender e absorver os conteúdos fossem garantidos e preservados, mesmo que o foco 

principal fosse o preparo para um exame convencional e protocolar perante os padrões da 

cultura ocidental.  

 

Palavras-chave: Educação Popular; Saberes Tradicionais; População Indígena; 

 

1. INTRODUÇÃO 

O PET Educação Popular - Criando e Recriando a Realidade Social, tem como base 

o referencial teórico-metodológico da Educação Popular Freiriana. Atua na realidade social 

através da valorização das experiências e da construção coletiva de saberes, na perspectiva 

da defesa dos Direitos Humanos. 

Desse modo, as ações são divididas em três Frentes de Trabalho: Frente Cultura da 

Palavra, que atua na Unidade de Saúde da Família (USF) do Morro da Penha em Santos; 

Frente Cultura da Palavra e Saúde Mental, que atua em quatro Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) de Santos; e a Frente Cultura e Resistência Indígena,  que participa 
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ativamente da articulação na luta pela reivindicação dos direitos indígenas através de 

diálogos com a Fundação Florestal, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

e a Prefeitura de São Vicente (Secretarias de cultura, educação, comércio e saúde), captando 

as demandas e pensando em conjunto com a comunidade indígena local, alternativas e 

soluções de políticas públicas. 

Este trabalho ressalta a Frente Cultura e Resistência Indígena, que no ano de 2019, 

focou em ações no Tekoá Paranapuã localizada em São Vicente/SP, que conta 

especificamente com a etnia Guarani Mbya e Tupi Guarani, que auxiliassem aos indígenas a 

conclusão do ensino médio através do Exame Nacional de Competências e Conclusão de 

Educação de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 

Como forma de garantir direitos e entendendo a especificidade do povo indígena, este 

trabalho é articulado com os agentes de saúde que participam da parte educacional, além de 

contar com um professor indígena – o que proporciona autonomia frente ao contexto 

sociopolítico enfrentado. Dessa forma, esse processo de conquista dos espaços e políticas 

públicas demanda que outros indivíduos da referida aldeia complete a formação escolar.  

Para tal, segundo a legislação brasileira, é de responsabilidade do MEC facilitar essa 

formação, simultaneamente ao respeito à autonomia desses povos, conforme o Decreto Nº 

6.861 de Maio de 2009, que “Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define sua 

organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências” (BRASIL, 2009). 

Nesse contexto, a FUNAI, em 2019, realizou o cadastro de 14 indígenas no ENCCEJA, onde 

os participantes devem responder 90 questões de cada área do conhecimento solicitado no 

ensino médio, além da redação, sendo necessário fazer no mínimo 100 pontos nas provas e 5 

pontos na redação para assim obter o certificado de conclusão de ensino médio. 

1. METODOLOGIA 

Inicialmente, foi feito junto à FUNAI, uma articulação para suprir todas as demandas 

específicas dos indígenas em relação à educação. Ademais, foram feitas reuniões para 

planejar a organização e métodos de aulas, levantando a questão essencial da valorização da 

cultura dos indígenas. 

A primeira organização foi um curso intensivo, realizado em julho de 2019, devido 

ao pouco tempo para a prova bem como disponibilidade letiva dos voluntários. 
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Foi acordado que um modelo de “intensivo” seria a melhor opção, visto que faltava 

pouco tempo para a data de realização da prova (25 de agosto). Vendo, também, que 

mobilizar possíveis educadores voluntários ao final do semestre, entendendo que boa parte 

deles seriam universitários, para se locomoverem até a aldeia em São Vicente talvez não 

fosse possível durante o período letivo. Neste sentido, alguns educadores foram convidados 

a participarem do intensivo e foi elaborado uma planilha de cronograma para preenchimento 

dos envolvidos de dias e conteúdo que iriam aplicar. 

 Anterior ao início do intensivo, foram realizadas algumas reuniões para explicitar a 

conjuntura, bem como organizar os métodos das aulas, na compreensão de aulas com 

métodos diferenciados. Nestas reuniões foram abordados metodologias que norteiam a 

educação popular, através da perspectiva freiriana, na qual a leitura de mundo se faz 

necessária, a organização em círculos de cultura, trocas de conhecimentos, levando em 

consideração o protagonismo dos sujeitos envolvidos, por meio do questionamento, da 

teorização, da investigação do cotidiano e de atividades que fizesse parte de sua realidade, 

valorizando seus conhecimentos, cultura, que envolve a língua materna, seus costumes, 

alimentação e espiritualidade. Estes elementos foram considerados fundamentais para as 

atividades.   

Após o preenchimento do cronograma, onde as aulas iniciaram na semana do dia 08 

de julho à semana do dia 19 de agosto, com as matérias: química, matemática, redação, 

português e espanhol, filosofia, história, geografia, sociologia e literatura. 

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obtivemos resultados positivos por parte dos educadores e dos educandos ao 

organizar e colocar em prática o projeto intitulado “Curso Intensivo Preparatório para o 

ENCCEJA no Tekoá Paranapuã”, assim como também pudemos identificar dificuldades ao 

longo do processo e construímos críticas construtivas em conjunto, para que a próxima 

edição, que seria realizada no ano de 2020 - mas foi interrompida pela pandemia do novo 

Coronavírus 2019 (COVID-19) - fosse capaz de suprir as demandas e lacunas observadas. 

No total foram 11 participantes presentes na prova ENCCEJA 2019. Entre eles 01 foi 

aprovada em todas as matérias, 09 participantes tiveram êxito na matéria Ciências da 

Natureza, 06 deles foram aprovados em Ciências Humanas, 04 em Linguagens e Redação e 

02 em Matemática. Com base nesses dados, conseguimos identificar os conteúdos que mais 

vão precisar de ajustes e repensar dos educadores. O retorno da comunidade foi muito 

positivo, visto que eles tiveram um ótimo desempenho na prova e demonstraram interesse 

em participar novamente do processo.  
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1. CONCLUSÃO 

Experimentamos um processo de apropriação da metodologia da Educação Popular 

na prática para um público mais amplo a partir do momento em que convidamos pessoas de 

fora do grupo PET para participar da elaboração do projeto. Assim, possibilitamos que outras 

pessoas pudessem pensar junto, conosco partindo da perspectiva da Educação Popular. 

Também exploramos as possibilidades de desenvolver as atividades de ensino e 

aprendizagem para abordar de maneira que relacionasse o conteúdo da educação formal e a 

concepção da cultura indígena. Ressaltamos as limitações - como o fator tempo - e desafios. 

Essas dificuldades instigaram o grupo a enfrentar o desafio de aprender e colocar em prática 

novas abordagens e maneiras de enxergar o outro, gerando novos aprendizados e provocando 

reflexões perante os obstáculos individuais e coletivos e expondo a necessidade de 

aprofundar os estudos e formação sobre o que é a metodologia da Educação Popular em 

diálogo com outra culturas em contexto específicos, que no caso é a cultura indígena dentro 

da aldeia Paranapuã. 

Por fim, a participação dos indígenas no ENCCEJA é importante pois o acesso a 

certificação permite que eles acessem outros direitos que permeiam a comunidade. Por 

exemplo, para se qualificar para atuar como Agente Indígena de Saúde (AIS), que exerce um 

trabalho que é essencial para o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, um modelo criado 

em 1999 para funcionar de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

articulado a ele (TORRES, 2010) ou como professor indígena na escola da aldeia, que 

permite uma educação diferenciada e pautada na cultura e ancestralidade indígena. 
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RESUMO 

O ambiente universitário é caracterizado por uma troca de experiências, conhecimentos 

técnico-científicos e descoberta de novas culturas e estilos de vida. Os eventos científicos são 

momentos ímpares que proporcionam esse contato cultural, estimulando o respeito entre 

indivíduos e suas diversidades. Assim, no decorrer de um evento é muito importante que ele 

deixe uma mensagem aos participantes, sensibilizando-os em relação aos diferentes aspectos 

comportamentais e formas de pensamento. Uma vez que o Programa de Educação Tutorial 

tem como objetivo estimular o senso crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 

cidadania e pela função social da educação superior, o grupo PET Nutrição-UNIFAL 

desenvolve em seus eventos científicos momentos culturais que possui como objetivo 

valorizar as diversas manifestações artísticas. Para isso, em reuniões ordinárias são discutidas 

quais apresentações culturais irão compor os espaços nos eventos, visando atrair o público 

alvo, proporcionar entretenimento e a valorização das habilidades dos integrantes do grupo, 

demais estudantes da instituição e organizações culturais de Alfenas e região. Ao final, são 

entregues certificados como forma de gratificação e enaltecimento dos talentos. Foi possível 

perceber um grande entusiasmo do público alvo, tornando o ambiente mais leve e agradável. 

Conclui-se que as manifestações culturais são de grande importância para que o ser humano 

exponha suas crenças e estilo de vida, são fundamentais para que ocorra uma continuidade 

na sua existência, deixando um legado para a humanidade. Além disso, proporcionam 

momentos de bem estar, entretenimento e diversão trazendo benefícios tanto para quem 

prestigia as apresentações artísticas, quanto para os que expõem seu talento.  

Palavras-chave: manifestações culturais; arte; universitários; 

PET.  
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INTRODUÇÃO 

A Universidade se caracteriza como um local de compartilhamento 

de saberes, desenvolvimento de autonomia e de valores que 

contribuem para a formação humana. Sendo assim, a 

interculturalidade propiciada nesse ambiente é uma condição 

inerente à existência humana visto que se mesclam valores, 

realidades e conhecimentos distintos (OLIVEIRA; FREITAS, 2017)  

Os eventos científicos são importantes para a disseminação do conhecimento visto que são 

fóruns onde os pesquisadores compartilham suas descobertas científicas e provocam a discussão 

que contribuem para a formação profissional e do senso crítico (LACERDA et al., 2008). Os 

eventos científicos são meios de ampliar os conhecimentos do público e gerar informações, 

desse modo, ressalta-se a importância de realizar atividades culturais e artísticas durante o 

evento.  

O Programa de Educação Tutorial (PET) regulamentado pelas Portarias n° 976, de 27 de julho 

de 2010 e Portaria n° 343, de 24 de abril de 2013 vinculado ao Ministério da Educação (MEC) 

tem por objetivo abranger de forma indissociável ensino, pesquisa e extensão bem como 

contribuir para a formação profissional dos que integram o programa e assistir os demais 

graduandos de uma Instituição de Ensino Superior (IES) (BRASIL, 2006). Dentre o rol de 

atividades realizadas por um Programa de Educação Tutorial se destaca a promoção de eventos 

científicos, permitindo a disseminação de conhecimentos por meio de troca de experiência e 

informações (SANTOS et al., 2017). Tais eventos, por muitas vezes, apreciam a competência 

dos graduandos, visam seu empoderamento e aperfeiçoamento profissional fornecendo-lhes 

espaços de apresentações e visibilidade. Para enriquecer ainda mais esses eventos científicos e 

levando em consideração a importância de se valorizar conhecimentos artísticos, a 

interculturalidade, os valores e domínios humanos, o grupo PET Nutrição da Universidade 

Federal de Alfenas agrega em seus eventos científicos apresentações de cunho cultural que tem 

por objetivo promover um ambiente diferenciado, enternecedor, bem como valorizar as 

diferentes qualidades e domínios que não se relacionem somente ao conhecimento técnico, 

teórico e metodológico do Ensino Superior.  

METODOLOGIA 

Para concretização da promoção de momentos culturais e artísticos nos eventos científicos 

promovidos pelo PET Nutrição da Universidade Federal de Alfenas o grupo primeiramente 

discute em suas reuniões ordinárias quais apresentações seriam viáveis de ocorrer, que atraiam 

o público-alvo e garantam um momento de entretenimento. Sendo assim, a escolha é feita com 

o intuito de valorizar os domínios dos integrantes do grupo PET Nutrição, dos demais 

universitários e também das organizações culturais e artísticas da cidade de Alfenas e região. 

Para que essa apresentação seja realizada, o grupo destina um espaço nos eventos científicos que 

engloba em sua maioria os momento de credenciamento e/ou abertura e/ou encerramento do 

evento. Habitualmente, esses momentos constituem-se de demonstrações de danças, ballet, 

declame de poesia e/ou textos, canto e instrumentalização e apresentação de fanfarra. 
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Após as apresentações, o grupo entrega uma certificação para todos envolvidos na 

exposição cultural, no intuito de valorizar seus talentos e gratificar pelo enriquecimento e 

abrilhantamento da ocasião. Outra forma de valorização cultural proposta pelo grupo PET 

Nutrição é a promoção de concursos culturais que instigue o público-alvo dos eventos a 

realizarem exposição de fotos, produção de textos e poesias  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante a abertura e/ou encerramento dos eventos ocorreram diferentes apresentações, entre eles 

estavam um grupo de ballet da cidade de Alfenas-MG, grupo de danças formado por alunos da 

instituição, apresentação de fanfarra de uma escola pública da cidade de Alfenas-MG, produção 

e declame de poesias, canto e instrumentalização, como mostram as Figuras 1, 2, 3 e 4.  

Notou-se que as atrações despertaram um interesse grande por parte do público, 

deixando o ambiente mais alegre e agradável. Da mesma forma, proporcionou aos 

artistas a valorização e exposição de seus talentos, visto que dentro da Universidade 

não há a abertura de muitos espaços para o enaltecimento de talentos artistico-

culturais que não sejam associados ao curso de ensino superior do graduando. 

Portanto, ressalta-se a importância de realizar atividades culturais no meio acadêmico, 

pois segundo Paulo Freire (1963) “a educação trava uma relação dialética com a 

cultura”. Além disso, valorizar a cultura é uma forma de dar continuidade ao ser 

histórico e à sociedade em que o ser humano está inserido (DUARTE, 2013).  

CONCLUSÃO  

A arte e a cultura são objetos fundamentais de uma sociedade, portanto, é de extrema 

importância destinar um espaço à elas nas diversas ocasiões visto que uma 

apresentação artística é benéfica tanto para quem a realiza tanto pra quem tem o prazer 

de prestigiá-la.  
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RESUMO 

Tomando como premissa os altos índices de retenção e evasão nas Instituições do Ensino 

Superior – IES, o presente trabalho trata-se de uma das alternativas, o desenvolvimento de 

projetos de extensão para combater a retenção e evasão, executadas pelo Programa de 

Educação Tutorial – Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão, nos cursos de graduação 

da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No ano de 2019, foram 

desenvolvidos 8 projetos de extensão multidisciplinares que promoveram a extensão 

universitária, essencial para uma boa formação acadêmica. A partir do desenvolvimento dos 

projetos, objetivou-se o combate a retenção e evasão, melhorias do Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico - CRA, promoção da integração entre os cursos e entre a 

comunidade externa, oportunidade para que os estudantes participem de projetos, além de 

um bom aparato acadêmico. Para tal utilizou-se como métodos capacitações, reuniões em 

grupo, oferta de oficinas e palestras nas comunidades, além de um acompanhamento dos 

graduandos com baixo rendimento acadêmico. Dessa forma, foi possível traçar uma análise 

comparativa entre os CRA’s iniciais e os CRA’s finais dos estudantes que participaram dos 

projetos que obtinham o coeficiente acadêmico inferior a 60. As análises feitas geraram 

resultados positivos, 57% dos estudantes tiveram aumento de CRA, 26% diminuíram, 11% 

iniciaram nos projetos com o rendimento acadêmico maior que 60, mas, infelizmente, pós 

projetos obtiveram quedas, alcançando os CRA’s inferiores a 60, e 5% permaneceram com 

o mesmo rendimento. Sobretudo, ainda assim, diante desses resultados, o PET Estratégias vê 

a necessidade de desenvolver outras metodologias que visam o melhoramento do rendimento 

acadêmico dos estudantes.  

Palavras-chave: Educação, Interdisciplinaridade, Estratégias 

 

INTRODUÇÃO 

A retenção e evasão de estudantes são problemas recorrentes que atingem, sem 

exceção, todas as instituições de ensino. No âmbito acadêmico, os índices de estudantes que 

evadem e retém nos cursos de graduação são altos e relevantes, e esses problemas estão se 

adentrando cada vez mais nas IES’s.  Segundo o Ministério de Educação e Cultura – MEC 

(2016), os dados relativos ao ano de 2015 apresentam um acréscimo desenfreado na taxa de 

desistência dos alunos nos cursos de ingresso, visto que ao analisar a trajetória desses, entre 

os anos de 2010 e 2014, percebe-se um aumento gradativo de 11,4% para 49%.  

Diante disso, a evasão e retenção na graduação estão sendo alvos de discussões e 

análises pois afetam fortemente o sistema educacional. “As perdas de estudantes que iniciam 
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mas não terminam seus cursos são desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos.” (SILVA 

FILHO et al., 2007, p.647) A Associação Nacional do Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES) vêm contribuindo de forma incisiva na coleta de dados nas 

Instituições Federais de Ensino Superior, inclusive na UFVJM (plano de fundo da atuação 

do PET-Estratégias), traçando uns dos principais indicadores para o abandono de curso.  

De acordo com a ANDIFES (2018, p. 180), 32,7% dos estudantes dizem apresentar 

dificuldades financeiras; 29,7% apontam o nível de exigência (carga de trabalho acadêmico); 

23,6% dificuldade de conciliar trabalho e estudo; 21,2% problemas de saúde (físico / mental); 

19,6% pelo campo profissional; 19,1% dificuldades de relacionamento no curso; 18,8% 

incompatibilidade com o curso; 18,4% insatisfação com a qualidade do curso; 16,0% 

problemas familiares; e 4,8% por sofrerem assédio, bullyng, perseguição, discriminação ou 

preconceito. Além disso, o baixo rendimento acadêmico devido também aos fatores citados 

acima é um assunto bastante recorrente nas universidades “pois o números de discentes com 

extremas dificuldades em disciplinas de suas grades curriculares está crescente” (SILVA et 

al., 2019), visto que “as metodologias utilizadas no ensino superior diferem substancialmente 

daquelas usadas no ensino médio”. (MATTA et al., 2017) 

A pesquisa realizada pela ANDIFES evidencia os variados motivos que fazem com 

que os alunos queiram evadir do curso, entretanto, conforme SILVA FILHO et al. (2007, 

p.642) “são raríssimas as IES brasileiras que possuem um programa institucional 

profissionalizado de combate à evasão, com planejamento de ações, acompanhamento de 

resultados e coleta de experiências bem-sucedidas”. Assim sendo, como metodologias de 

combate à retenção e evasão dos graduandos na UFVJM, o PET-Estratégias, além de 

promover seminários integrados e apadrinhamento de calouros, desenvolve projetos de 

extensão para estudantes com baixo rendimento acadêmico. Este programa também objetiva 

“promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos envolvidos direta ou 

indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e 

a consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação” 

(MANUAL DE ORIENTAÇÕES BÁSICAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

TUTORIAL, 2006, p.7). 

Ao desenvolver os projetos, os bolsistas do PET, a tutora, e os professores 

colaboradores mantêm contato direto com os alunos propícios à evasão. Dessa forma, eles 

planejam as ações, acompanham os resultados, os CRA’s e coletam as opiniões referentes às 

vivências nos projetos de extensão, a fim de avaliar se estas estratégias estão sendo eficazes 

e se fazem um diferencial na vida destes estudantes.  
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OBJETIVOS 

Os objetivos gerais deste grupo PET e dos projetos de extensão desenvolvidos, foram: 

diminuir a retenção e evasão dos estudantes nos cursos; agregar alunos de diversos cursos de 

graduação da UFVJM – Campus JK, que tenham CRA inferior a 60, ou que tenham uma ou 

duas reprovações em disciplinas; promover formação ampla, interdisciplinar e de qualidade 

acadêmica; oportunizar a participação de projetos de extensão universitária; melhorar 

habilidades com a escrita e condução de projetos; desenvolver habilidades que envolvem o 

tripé pesquisa, ensino e extensão; além de melhorar a autoestima e segurança dos estudantes.  

METODOLOGIAS 

Os projetos de extensão desenvolvidos pelos petianos, abarcaram a 

interdisciplinaridade acadêmica contribuindo no processo de aprendizado do aluno, posto 

que foram discutidos variados temas que serão descritos, a seguir: 1) Pintando com terra: uso 

de solo como pigmento de tintas ecológicas para cobertura de alvenarias de edificações da 

cidade turística de Diamantina-MG; 2) Sustentabilidade: criando novos objetos a partir de 

garrafas PET; 3) Confecção de Biojóias: alternativa econômica e sustentável; 4) Academia 

ao ar livre: incentivando a prática de exercícios físicos na universidade; 5) Saúde nas escolas: 

uma alternativa para aumentar a qualidade de vida; 6) Geocosméticos; 7) Sensibilizando para 

a acessibilidade; e 8) Confecção de chaveiros. 

Os percursos metodológicos dos projetos se deram em capacitações, reuniões em 

grupo, e aulas teóricas inerentes aos temas desenvolvidos. Posteriormente, foram realizados 

oficinas em escolas, em comunidades e na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 2019, 

dinâmicas e palestras na comunidade externa, promovendo assim o fazer extensionista 

dialogando com o pensamento de SERRANO (s/d) que remete a extensão universitária em 

“pelo menos quatro momentos expressivos de sua conceituação e prática: o modelo da 

transmissão vertical do conhecimento; o voluntarismo, a ação voluntária sócio-comunitária; 

a ação sócio-comunitária institucional; o acadêmico institucional.” 

Além disso, todos os projetos foram apresentados na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia – SNCT de 2019, cujo tema era “Bioeconomia: Diversidade e riqueza para o 

desenvolvimento sustentável”, que versava a utilização dos recursos biológicos renováveis 

de forma sustentável e de baixo custo, sem agredir o meio ambiente e a saúde da população. 

É importante considerar que alguns dos projetos foram propostos de acordo com o tema da 

SNCT. 

 Finalizados os projetos de extensão, foram comparados os CRA´s iniciais e CRA´s 

finais dos estudantes envolvidos, com o intuito de analisar se houve melhoras no rendimento 
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acadêmico. Alguns projetos realizaram pesquisa de opinião através de formulário Google 

Docs almejando o posicionamento dos estudantes referente ao projeto do qual participaram.  

RESULTADOS / CONCLUSÃO 

Participaram dos projetos de extensão 66 estudantes, advindos de diversos cursos de 

graduação, que possuíam CRA inferior a 60 ou que tivessem 1 ou mais reprovações em 

disciplinas. Dada a finalização dos projetos, foram analisados 18 discentes45 que possuíam o 

CRA inferior a 60, a fim de verificar se após terem participado dos projetos conseguiram 

elevar o rendimento acadêmico. Os resultados encontrados estão descritos no gráfico a 

seguir:  

De acordo com o gráfico, 57% dos 

estudantes tiveram aumento de CRA 

(AUMENTOU), 26% diminuíram 

(DIMINUIU A), 11% iniciaram nos 

projetos com o rendimento acadêmico 

maior que 60, mas, infelizmente, pós 

projetos obtiveram quedas, alcançando os 

CRA’s inferiores a 60 (DIMINUIU B), e 

5% permaneceram com o mesmo 

rendimento (MANTEVE).  

 

A queda dos CRA’s se deu sob as seguintes justificativas, conforme especificações 

dos estudantes: grade de disciplinas muito pesadas (carga horária intensa e disciplinas 

extremamente difíceis); problemas pessoais; problemas de saúde (física e mental) e falta de 

afinidade com algumas disciplinas. Os outros estudantes que já possuíam o CRA acima de 

60, mas que tiveram reprovações em disciplinas, continuaram a manter o CRA elevado, além 

de conseguirem (alguns não) recuperar as disciplinas que obtiveram reprovações.  

Diante disso, o PET-Estratégias analisa que só o desenvolvimento dos projetos de 

extensão não comporta todos os problemas que causam retenção e evasão apresentados pelos 

universitários, e isto acabou por instigar o planejamento e desenvolvimento de outras 

metodologias ativas, a fim de melhorar o rendimento acadêmico desses estudantes. 

                                                
45 Dentre os 18 discentes analisados, 3 deles possuíam o Coeficiente de Rendimento Acadêmico superior a 

60, entretanto, após a participação nos projetos o rendimento destes estudantes ficaram inferior a 60. 
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Para além dos dados quantitativos, os projetos de extensão ajudaram a desenvolver 

habilidades como comprometimento, trabalho em equipe e, comunicabilidade, além de 

possibilitar que os alunos com baixo rendimento acadêmico ingressassem em projetos de 

extensão, considerando que esses possuem poucas oportunidades de inserção mediante as 

especificações dos editais de convocação. Os projetos propiciaram também a oportunidade 

de trabalhar com a comunidade externa, permitindo a troca de experiências, e o entendimento 

de uma realidade mais ampla, que vai além da ideia reducionista do si próprio, extremamente 

importante para a consolidação do fazer universitário. 
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EIXO TEMÁTICO: Projeto de ensino e extensão direcionado para educação infantil, 

natureza e sociedade. 

 

Resumo 
 

O Projeto Bio na UAC é uma importante atividade de ensino e extensão do PET Biologia da 

UFSCar, onde o PET-Biologia, em conjunto com as professoras da creche, desenvolve 

atividades científicas e de educação ambiental com as crianças de 4 a 5 anos da Unidade de 

Atendimento à Criança (UAC), localizada na área sul da UFSCar de São Carlos. Procuramos 

começar uma alfabetização científica como uma forma de inserção social, trabalhando a 

percepção de como natureza e sociedade tem influência em nossas vidas. Utilizamos modelos 

de aprendizagem significativa, onde também há um protagonismo do aluno para obter o 

conhecimento por meio de atividades interativas como teatro, músicas, rodas de conversas, 

entre outras. A metodologia empregada gerou nos petianos e professores envolvidos, uma 

percepção importante de interesse e de ímpeto para participação dos alunos, promovendo de 

forma satisfatória a experiência até aqui realizada. Esta experiência inicial satisfatória, abriu 

caminho para que novas atividades sejam desenvolvidas e para que o processo de 

alfabetização científica nos alunos continue. 

 

Palavras – chave: Ciências, Educação Infantil, Natureza e Sociedade, Aprendizagem 

Significativa. 

 

Introdução 

A compreensão ecológica e das relações com o ambiente são de grande importância 

para a qualidade de vida da criança e do grupo social onde ela se insere. Tal compressão tem 

reflexos na atuação dos indivíduos em cenários presentes e futuros (ELALI, 2003).  

Quando consideramos a Ciência como uma forma e/ou linguagem para facilitar nossa 

leitura do mundo natural, observamos a alfabetização científica como uma ferramenta 

importante e necessária para formação de um individuo pleno e ente social atuante e 

consciente da realidade que o cerca por proporcionar melhor compreensão e entendimento 
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de nós mesmos e do ambiente que nos cerca. Para além do entendimento, a alfabetização 

científica também possibilita a inclusão social, por permitir visão para entender e fazer parte 

do mundo (CHASSOT, 2003). 

Fizemos uma experiência de inserção deste conceito em atividades de educação 

infantil da Unidade de Atendimento à Criança (UAC-UFSCar), com criação de material, de 

conteúdo e aplicação de atividades. A abordagem utilizada em nosso projeto segue o modelo 

de aprendizagem significativa de Ausubel, partindo do princípio de que a aprendizagem só 

pode ser verdadeiramente significativa quando os novos conceitos tenham uma interação 

substantiva e não arbitrária com conhecimentos prévios do aluno. Esses conhecimentos 

prévios são chamados por Ausubel de subsunçores ou ideias âncora, cuja compreensão se faz 

indispensável para a compreensão do conceito que neles se ancora (MOREIRA, 2012). 

 O objetivo do projeto é aproximar o conteúdo científico da realidade das crianças, de 

forma a contribuir para a qualidade de vida das mesmas.  

Metodologia 

Aplicamos atividades semanais para turmas de crianças entre 4-5 anos da Unidade de 

Atendimento à Criança (UAC-UFSCar). Utilizamos uma abordagem lúdica e interativa 

tentando utilizar o engajamento propiciado pelo desenvolvimento de atividades artísticas, 

musicais, de movimentação e de dramatização para alcançar o desenvolvimento cognitivo 

pretendido. Assim, de certa forma, parte da nossa metodologia segue o ensino de Waldorf, 

desenvolvido pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, com a proposta de trazer a ludicidade 

proposta por Cipriano Luckesi para o ensino (DE ANDRADE, 2015). 

No contexto proposto, a ludicidade não se trata apenas das formas de 

desenvolvimento por jogos e brincadeiras, mas está relacionada a atitude interna do 

indivíduo, integrando o seu sentir, o seu pensar e o seu fazer aos conteúdos trabalhados (DE 

ANDRADE, 2015). 

  Os conteúdos abordados contemplam a conscientização sobre o ambiente e 

preservação do mesmo. O conteúdo exposto para as crianças dos grupos de 4 e 5 anos foi 

discutido e aprovado previamente pelas professoras responsáveis pelas turmas de trabalho. 

O conteúdo foi aplicado para os alunos de forma interativa, por meio de questionamentos, da 

trabalhos manuais, musicais e teatros (EÇA, 2010). A construção e introspecção de conteúdos 

é feita por meio da elaboração de desenhos e por meio de músicas. Também utilizamos o 

dialogado sobre os temas para liga-los à realidade das crianças por meio de rodas de 
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conversas. Tal iniciativa auxilia a proporcionar o protagonismo do aluno (GUARDA et al, 

2017). 

A UAC está localizada no campus da UFSCar - São Carlos. Assim, utilizamos e 

aproveitamos os espaços da própria universidade que se relacionam com os temas 

trabalhados. O trabalho com elementos da realidade que cerca as crianças teve o intuito de 

construir conhecimentos úteis de forma mais rápida e eficaz (ANDRADE, 2018). Como 

exemplo, algumas das atividades desenvolvidas contemplavam visitas guiadas à laboratórios 

da UFSCar, como o Laboratório de Geociências (DECiv), Laboratório de Paleontologia 

(DEBE); visitas ao Parque Ecológico de São Carlos e ao Cerrado da UFSCar. 

O material utilizado é confeccionado pelos integrantes da Comissão Bio na UAC do 

grupo PET-Biologia para cada temática trabalhada. Utilizamos materiais simples e presentes 

no dia a dia das atividades da UAC, como:  papel, cola, TNT, canetinhas, tintas, etc. Também 

utilizamos material específico para determinadas atividades, como no caso da atividade do 

“ciclo da água” em que foi utilizado gelo, vaporizador e recipiente com água líquida. 

Esperamos que esta atividade auxilie no desenvolvimento da percepção do meio 

utilizado pelas crianças, na conscientização sobre o meio ambiente e na compreensão e uso 

de ferramentas cientificas como forma de interpretação do mundo. Os resultados esperados 

se mostrarão em longo prazo e sua averiguação está fora do escopo de nossa atividade. 

Contudo, neste projeto, pudemos monitorar o engajamento de alunos e professores da UAC 

nas atividades trabalhadas, além da percepção de nosso grupo sobre a compreensão geral dos 

temas. 

Resultados e Discussão 

Notamos grande interesse por parte das crianças tanto nas temáticas abordadas quanto 

na abordagem utilizadas. Esta percepção foi construída pela forma de interação do grupo. As 

crianças demonstraram grande ímpeto para interação, com grande atenção e grande numero 

de intervenções: questionamentos, exposição de suas opiniões e impressões (LAPPLANE, 

2010). Este relato de interesse foi reiterado pelo depoimento de professoras que relataram 

que o comportamento das crianças do grupo de 4 anos durante as atividades foi 

surpreendentemente positivo. 

A impressão de grande atenção e interesse também foi reiterada quanto as crianças 

foram incentivadas, por meio das demonstrações práticas, a resgatar os conhecimentos que 

foram trabalhados previamente. Nas atividades que incluíam visitas, as crianças foram muito 
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participativas. Da mesma forma, as atividades lúdicas de averiguação de consolidação de 

conteúdo, propostas após as visitas indicaram um bom aproveitamento, pois os alunos 

conseguiram retratar conceitos que tinham acabado de observar.  

No grupo das crianças de 5 anos observou-se menor atenção e agitação maior. 

Discutimos que o horário das interações propostas (nesta turma, as atividades foram 

realizadas após o lanche) podem também, ter surtido efeito na concentração dos alunos. 

Contudo, esta é uma impressão comparativa entre turmas. As crianças de 5 anos também 

participaram ativamente. A idade deste grupo permitiu complementação das atividades com 

trabalhos de introdução a atividade de escrita. Nesta turma, a professora responsável aplicava 

pequenos questionários para as crianças após as atividades para, além de reforçar os 

conteúdos trabalhados, desenvolver/introduzir habilidades para a escrita de forma 

contextualizada. 

Conclusões 

Até o momento, por meio da observação dos impactos das atividades no 

comportamento e envolvimento das crianças, podemos considerar que obtivemos resultados 

positivos. Tais impressões foram claras para os membros do PET-Biologia e para as 

professoras. O grupo está satisfeito com os resultados das atividades até o momento, o que 

nos favorece uma oportunidade para aprimoramento da ideia e continuidade do trabalho. 

O desenvolvimento deste projeto tem sido muito gratificante e um bom momento de 

intenso aprendizado para todos os envolvidos. Assim, não só as crianças aprendem nos 

encontros, mas os graduandos participantes da atividade também melhoram seus conceitos 

sobre educação, aprendizagem sobre educação infantil, habilidades envolvendo a educação 

científica, além do óbvio aprimoramento das habilidades necessárias para discussões e ações 

em grupo para o desenvolvimento de ferramentas educacionais.  

Este projeto é parte de um teste inicial para aplicação do projeto de educação 

científica e ainda está em desenvolvimento. Ainda temos uma sequência de atividades para 

um melhor relato de como as crianças estão tendo sua aprendizagem e se ela é ou não uma 

aprendizagem significativa. Ou seja, ainda precisamos desenvolver ferramentas para 

compreender se os novos conhecimentos adquiriram significado e se os conhecimentos 

antigos se modificaram, ou foram aprimorados para o desenvolvimento de uma maior 

habilidade cognitiva (MOREIRA, 2012). 
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Por fim, a atividade relatada “Bio na UAC” mostra-se com um grande potencial 

social. Ela tem a possibilidade de desenvolver a aprendizagem relacionada à assuntos 

socioambientais nestas crianças, podendo contribuir para o aumento de sua qualidade de vida. 

Ela tem o potencial de tornar a forma de pensamento científico como uma ferramenta 

possível, projetando um melhor futuro para essa sociedade. Com as atividades realizadas na 

UAC, as crianças em processo inicial de desenvolvimento cognitivo, terão uma base para 

desenvolver-se como cidadãos críticos e participativos ao seu meio e difundir sua 

aprendizagem às outras pessoas. Além disso, o projeto tem um impacto imediato na formação 

prática para educação infantil e na compreensão de sua relevância, nos integrantes do PET-

Biologia. 
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RESUMO  

Desinformação, Notícias falsas, mais conhecidas como Fake News, se tornou assunto mundo 

afora devido ao seu alto nível de disseminação. Como resultado, foi identificado um déficit 

em comum no contexto atual: a falta da leitura crítica de mídia. No Brasil, a cada dia novas 

notícias falsas são criadas e ainda, parte da população as propaga, o que torna o país um polo 

para a desinformação. Diante disso, o PET Conexões de Saberes Educomunicação da 

Universidade Federal de Uberlândia criou o projeto “Checagem na Escola” com o intuito de 

estimular o senso crítico dos estudantes, sobretudo, entender as consequências que a 

desinformação pode causar.  

Palavras-chave: Checagem; Comunicação e Educação; Fake news; Desinformação; Leitura 

Crítica de Mídia. 

INTRODUÇÃO 

Um dos assuntos mais recorrentes atualmente é a criação e disseminação de fake news, às 

conhecidas notícias falsas, que denominaremos aqui de desinformação. A era digital trouxe 

grandes avanços às telecomunicações e assim permitiu que cada usuário da internet também 

criasse conteúdo, e isso possibilitou muita informação circulando na rede, inclusive a 

disseminação de informações falsas. As chamadas fake news, conteúdos falsos produzidos 

intencionalmente, tornaram-se um grave problema e o poder dessa difusão da desinformação 

na mídia é vasto, o que pode gerar resultados catastróficos.  

O artigo de Alzamora e Bicalho (2018) “A dinâmica transmídia de fake news: interações 

sociais em torno da concepção pragmática de verdade” propõe um resumo sucinto do termo 

‘fake news’: 

                                                
46 Graduanda em Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia – e-mail: florocamila@gmail.com 
47 Graduanda em Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia 
48 Graduando em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia 
49 Graduanda em Direito da Universidade Federal de Uberlândia 
505 Doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação da UFU e tutora do PET Conexões de 

Saberes Educomunicação 
51 Trabalho desenvolvido pelo PET Conexões de Saberes - Educomunicação 
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Mas, afinal, o que é fake news e por que elas geram tamanho engajamento? 

Allcott e Gentzkow (2017) definem notícia falsa como artigos noticiosos 

que são intencionalmente e verificavelmente falsos, embora capazes de 

enganar os leitores. Para os autores, o crescimento do engajamento em 

redes sociais online, associado ao declínio da confiança em veículos 

tradicionais de informações, explica o vertiginoso crescimento de 

circulação de notícias falsas. Eles ressaltam, porém, que a circulação desse 

tipo de conteúdo não é novidade. Os autores apresentam vários exemplos 

antigos de notícias falsas, como é o caso do jornal norte-americano New 

York Sun, que em 1835 publicou uma série de reportagens sobre a 

descoberta de vida na lua. Teorias de conspiração com implicações 

políticas permeiam, segundo eles, a longa história de fake news nos EUA. 

(ALZAMORA e BICALHO, 2018, p. 2). 

Ainda no mesmo artigo, Alzamora e Bicalho (2018), desenvolvem tal conceito propondo 

uma relação com a realidade brasileira. Afirmam que, no Brasil, as notícias falsas é tema de 

grande preocupação. De acordo com o relatório produzido em 2017 pela empresa canadense 

de pesquisa de opinião pública GlobeScan, para a BBC52, o Brasil é o país mais preocupado 

com notícias falsas no mundo. Entretanto, tal preocupação não evita a circulação viral. Em 

outra pesquisa53 realizada pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à 

Informação - GPOPAI, da Universidade de São Paulo - USP, cerca de 12 milhões de 

brasileiros difundem fake news sobre política nas redes sociais online, ou seja, dados como 

esse confirmam ainda mais a situação alarmante no atual contexto do país.  

O artigo “Por uma Pedagogia da Notícia: o conceito de comunicação em Paulo Freire”, 

Fonseca (2018) aponta: 

As fake news se distinguem por pelo menos três motivos: ordem da produção, ou 

seja, indivíduos e instituições deliberadamente operam como criadores deste tipo 

de (des) informação, com finalidades político-ideológicas ou outras; o segundo é a 

velocidade de alcance, uma vez que o conteúdo é replicado instantaneamente pelas 

mídias sociais a partir dos dispositivos móveis e, finalmente, parecem escapar a 

qualquer tipo de restrição ou de controle, seja dos governos, das instituições ou do 

público. (FONSECA, 2018, p. 75). 

Diante deste cenário, o PET Conexões de Saberes - Educomunicação mobilizou-se para 

questionar esta realidade das notícias falsas no Brasil, criando o projeto “Checagem nas 

escolas”. O projeto é destinado a escolas de educação básica pública, envolvendo estudantes 

do Fundamental II e/ou Ensino Médio. A escolha pelo público de jovens é justificada pela 

                                                
52 Informação disponível em: 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fw.globescan.com%2Fimages%2Fimages%2Fpressrel

eases%2FBBC-Internet-2017%2FBBC_GlobeScan_Internet_PressRelease_21September2017.pdf. Acesso: 28 

de mai. de 2020.  
53  Informação disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-web-12-milhoes-difundem-

fake-news-politicas,70002004235. Acesso em: 28 de mai. de 2020. 

 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fw.globescan.com%2Fimages%2Fimages%2Fpressreleases%2FBBC-Internet-2017%2FBBC_GlobeScan_Internet_PressRelease_21September2017.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fw.globescan.com%2Fimages%2Fimages%2Fpressreleases%2FBBC-Internet-2017%2FBBC_GlobeScan_Internet_PressRelease_21September2017.pdf
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-web-12-milhoes-difundem-fake-news-politicas,70002004235
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,na-web-12-milhoes-difundem-fake-news-politicas,70002004235
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formação cidadã deste período escolar, além disso, é necessário ressaltar a importância da 

informação de qualidade para o exercício do pensamento crítico.  

METODOLOGIA 

Com o objetivo de discutir sobre Fake News por meio da Educomunicação, a pesquisa tem 

um caráter exploratório.  O projeto é dividido em três etapas principais: a) conversa sobre o 

que é Educomunicação, para isso utilizaremos como metodologia a Aula Expositiva 

Dialogada em uma perspectiva freireana Coimbra (2017); b) A discussão sobre o que são as 

Fake News e como combatê-las, através de debates e rodas de conversa, ainda, como 

exercício, os próprios alunos analisam notícias e checam a veracidade da mesma; c) E uma 

atividade colocando em prática tudo o que foi aprendido, assim, os alunos podem produzir 

paródias, curta metragem, teatro, música, pintura, entre outros.  

Utilizando a Educomunicação, o processo de aprendizagem tem como foco os estudantes. 

Como afirma Freire (2003, p. 47) "[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”, portanto, nós do PET CNX 

Educomunicação somos responsáveis por tecer esse cenário utilizando a interface Educação 

– Comunicação, ou seja, as atividades são desenvolvidas após conhecermos os pontos de 

vista encontrados na sala de aula para que seja possível conhecer suas particularidades. O 

mais importante é que a ideia do projeto consiste numa troca entre os integrantes do PET, 

aprendendo a respeitar cada individualidade, e os estudantes, adquirindo novos 

conhecimentos sobre como reconhecer uma Fake News.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o desenvolvimento do projeto observamos que os estudantes se envolveram e 

demonstraram curiosidade. O objetivo para além da escola é que eles possam a partir de um 

processo de desenvolvimento individual imerso no coletivo - o ambiente da sala de aula - 

tornarem-se autônomos para reconhecerem uma notícia falsa e através do novo conhecimento 

adquirido possam ter a liberdade para compartilhar com seus familiares, sobretudo, ressaltar 

a importância do combate às Fake News. Além disso, ainda numa análise freiriana, a 

conclusão que pode ser compreendida em uma de suas obras “Educação como Prática da 

Liberdade” (1976) é que a comunicação existe a partir de uma construção humana, portanto, 

exige a técnica do ensinar. Nesse sentido, ensinar comunicação com a própria comunicação 

é o que tem nos amparado, num exercício metalinguístico numa via de mão dupla onde as 
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partes envolvidas estão em constante exercício de aprendizagem e, mais que isso, de 

liberdade no processo de análise da realidade social que estão inseridas. 

Nesse diapasão, a autonomia e emancipação que se almeja sempre alcançar em cada 

realização do projeto de checagem às notícias falsas é que os indivíduos ensejam ressaltar a 

importância do jornalismo, o exercício dos direitos constitucionais à liberdade de expressão 

e da livre manifestação do pensamento, bem como o direito constitucional ao livre exercício 

da atividade de imprensa, pois, ressalta-se que exigem responsabilidades e não são absolutos, 

portanto, não podem servir de mantas protetoras aos profissionais e cidadãos, em caso de 

divulgação e compartilhamento de notícias falsas deliberadas. 

Mesmo que dado direito fundamental esteja previsto sem qualquer contenção 

firmada pelo legislador constituinte originário, isso não deve engendrar conclusão 

de que poderá ser exercido sem peias ou limites, principalmente porque a ideia 

poderia reconduzir à prevalência absoluta de um direito fundamental em face de 

outro, também protegido pela Constituição, redundando, assim, em ofensa aos 

princípios da unidade e da concordância prática. (SILVA NETO, 2013, p.674) 

Destarte, apesar de reconhecer os direitos individuais de liberdade de expressão, é 

imprescindível que este seja exercido com responsabilidade no âmbito da atividade de 

imprensa e de comunicação Nesse sentido, quando uma notícia falsa fere direitos humanos, 

ataca a moral democrática durante um período eleitoral, por exemplo, ou ainda, promove o 

ódio das instituições democráticas, é preciso que a sociedade esteja preparada para uma 

leitura crítica de mídia, exercendo, dessa maneira, a verdadeira democracia. 

CONCLUSÕES FINAIS 

O projeto “Checagem nas Escolas” teve início em 2018, e por ter tantos feedbacks positivos, 

ele continua até hoje. Ao final da atividade, os alunos reconhecem a importância da 

responsabilidade na internet e que todos devem usá-la com cuidado, resultando numa leitura 

crítica. Para, além disso, os conceitos de checagem e leitura crítica de mídia ficam evidentes 

entre os estudantes. Ainda, vale ressaltar a importância da informação de qualidade para o 

exercício do pensamento crítico. Um dos compromissos sociais fundamentais da 

universidade é o diálogo próximo à sociedade e isso pode ser feito por meio da extensão, a 

exemplo dessa iniciativa do PET. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta a adaptação de um Grupo de Leitura para o formato virtual, com 

discussões em dias e horários previamente estabelecidos na plataforma Google Meets, devido 

à pandemia de SARS-COV-2/COVID-19 e a consequente impossibilidade de sua realização 

presencial. Até julho de 2020, dois encontros virtuais ocorreram. Os participantes 

preencheram um formulário on-line, realizado por meio da plataforma Google Formulários, 

contendo questões que abordavam a sua concepção a respeito do projeto, de sua realização 

de modo virtual, seus hábitos de leitura, especialmente durante o período de isolamento 

social, e o efeito da participação no projeto durante o isolamento social. A análise dos 

questionários apontou que iniciativas que retratam a prática da leitura são relevantes mesmo 

durante o período de isolamento social e que o projeto tem de fato contribuído para a vivência 

e para o bem-estar daqueles interessados em participar dele. Além disso, constatou-se que 

uma porção considerável dos respondentes tem lido com mais frequência durante o período 

de isolamento social. Por isso, compreende-se que o projeto tem alcançado bons resultados 

e que sua continuação é justificada. Como ações futuras, destacam-se a realização de novos 

encontros a necessidade de maior divulgação do projeto e maior participação da comunidade 

acadêmica. 

 

Palavras-chave: leitura, discussão, encontro virtual. 

RESUMO EXPANDIDO 

 

A prática da leitura é primordial para que o indivíduo saiba se posicionar, tenha 

opiniões próprias e seja crítico (SANTOS, 2006). No entanto, parte dos estudantes não 

ingressa no nível superior como leitores plenamente desenvolvidos ou despreza a leitura 

como fonte de entretenimento, informação e crescimento pessoal – devido a fatores como 

contingências anteriores ao ingresso no Ensino Superior, nível de desempenho em leitura 

com que nele ingressa e suas condições atuais de vida –, o que impacta negativamente na sua 

formação acadêmica e posterior exercício profissional (TOURINHO, 2011; WITTER, 1997; 

FERREIRA, 2009). 

Considerando essa realidade e a relevância da prática da leitura, criou-se o Grupo de 

Leitura como um dos projetos desenvolvidos pelo Programa de Educação Tutorial – 

Conexões de Saberes: A Difusão do Pensamento Científico como Ferramenta para a 

Cidadania (PET-DPCFC), que objetiva compartilhar, por meio de encontros e discussões, o 
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conhecimento adquirido na leitura e estimular essa prática – bem como o senso crítico e a 

troca de saberes – entre a comunidade acadêmica do Campus Alto Paraopeba (CAP) da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O projeto se dá por meio da divulgação e 

leitura de livros previamente acordados, com posterior discussão sobre a obra. Os encontros 

– abertos às comunidades interna e externa – acontecem, em geral, duas vezes por semestre. 

No ano de 2020, com a pandemia de SARS-COV-2/COVID-19 e consequente 

realização do isolamento social (VASCONCELOS et al., 2020; RIBEIRO et al., 2020), os 

encontros presenciais do Grupo de Leitura não puderam ser continuados. Entretanto, 

considerando que a privação e contenção social podem influenciar a saúde mental da 

população e provocar sintomas relacionados ao estresse, ansiedade e depressão (PEREIRA 

et al., 2020) e que a leitura é capaz de contribuir para o bem-estar dos sujeitos e conceder 

melhor qualidade de vida (ARAUJO, 2020), percebeu-se que a realização do Grupo de 

Leitura – no formato virtual – durante o período de isolamento social poderia ser uma 

relevante estratégia de auxílio e contribuição para aqueles interessados em participar do 

projeto. Assim, adaptou-se o Grupo de Leitura para que fosse possível realizá-lo 

remotamente. 

Para o novo formato virtual do Grupo de Leitura, um grupo de troca de mensagens 

foi criado no aplicativo WhatsApp com o objetivo de facilitar a divulgação de informações 

relacionadas ao projeto e proporcionar integração entre os participantes. As discussões 

passaram a ocorrer na plataforma digital Google Meets em dias e horários previamente 

estabelecidos. Até julho de 2020, dois encontros ocorreram, ambos em parceria com o grupo 

“Inclusão das Mulheres nas Ciências e na Tecnologia (IMCT)”, que atua no CAP/ UFSJ. Os 

livros selecionados para cada uma das discussões – Quarto de Despejo e Sejamos Todos 

Feministas – abordam temáticas relacionadas ao feminismo e ao protagonismo feminino e, 

por esse motivo, as discussões permearam temáticas ligadas às vivências e desafios das 

mulheres na sociedade. O número de participantes em cada um dos encontros foi, 

respectivamente, 20 e 18. 

Após cada um dos encontros, os participantes foram convidados a responder um 

formulário on-line na plataforma Google Formulários. Neste formulário foram abordadas 

questões como a relação dos participantes com a leitura, frequência e interesse por essa 

atividade durante o período de isolamento social, efeito da participação no projeto durante o 

isolamento social e o grau de interesse dos respondentes em participar novamente no Grupo 

de Leitura Virtual (GLV).  
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A figura 1 apresenta dados referentes à relação dos participantes do GLV com a 

leitura e ao quanto eles têm lido durante o período de isolamento social. 

Figura 1. Respostas para os questionamentos "Você tem aproveitado o período de isolamento social para ler 

mais?" e “Como é sua relação com a leitura?". 31 respondentes. 

 

Fonte: próprio autor, 2020. 

Os dados da Figura 1 indicam que os participantes do GLV têm utilizado o período 

de isolamento social – em que grande parte dos compromissos sociais, de estudo e trabalho 

foram interrompidos – para explorar e estabelecer o hábito de leitura. Assim, percebe-se que 

é relevante promover iniciativas que abordem a prática da leitura mesmo durante o 

isolamento social. Segundo Campos (2020) a leitura se renova no momento de 

distanciamento e isolamento social, no qual se presume que as pessoas estão mais tempo em 

casa e, no seu ócio, se dedicam a esta atividade. 

A figura 2 apresenta a opinião dos respondentes a respeito da participação no Grupo 

de Leitura Virtual. 

Figura 2. Respostas para os questionamentos "Qual a sua opinião sobre participar de um grupo de leitura 

durante este período de isolamento social?". 31 respondentes. 
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Fonte: próprio autor, 2020. 

A maior parte dos respondentes afirma que as atividades envolvidas no projeto são 

boas formas de entretenimento e socialização e podem contribuir para seu bem-estar. Desse 

modo, compreende-se que a adaptação do projeto para o formato virtual de fato é justificável 

e tem contribuído para a vivência daqueles interessados em participar dele. Araújo (2020) 

afirma que a leitura favorece a motivação, a alegria e o controle e contribui para a superação 

de dificuldades e inquietações do tempo de pandemia. 

Os dados contidos na figura 2 exibem, ainda, informações que justificam a 

continuação do projeto: 67,7% dos respondentes afirmam ter gostado da experiência,74,2% 

desses declaram ter interesse em participar novamente do GLV e nenhum dos respondentes 

relata não ter gostado da experiência. Além disso, o propósito do projeto GLV está sendo 

cumprido, pois 45,2% dos respondentes afirmaram que a participação no projeto estimulou 

a prática da leitura. 

 Conclui-se que iniciativas que abordem a prática da leitura são relevantes durante o 

isolamento social e que o projeto tem contribuído para a vivência dos participantes que, em 

sua maioria, tem interesse em revisitá-lo. Como ações futuras, novos encontros já estão 

agendados para o mês de agosto e deseja-se reforçar e ampliar a divulgação e o conhecimento 

do projeto para que mais membros da comunidade acadêmica participem. 
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Os conceitos científicos abordados pela Ciência são, muitas das vezes, ministrados nas 

escolas de forma pouco conectada com a realidade do aluno. Presume-se, dessa forma, a 

necessidade de atrair o olhar do aprendiz, a fim de incentivar seu interesse pela Ciência. Uma 

das formas de fazê-lo está relacionada à promoção de eventos de extensão voltados à 

popularização da Ciência, posto que a educação não se limita apenas ao ambiente escolar. 

Portanto, tendo em vista a relevância da Divulgação Científica conforme Escobar (2018), a 

proposta deste trabalho é relatar a participação do PET Ciências da Natureza na 26ª Semana 

do Saber Fazer Saber, realizada no Instituto Federal Fluminense campus Campos Centro. Os 

objetivos específicos remetem em descrever a sala temática bem como incentivar a 

Divulgação da Ciência. Neste ensejo, o PET estruturou uma sala temática denominada 

“Mundo dos dinossauros”, contando com a utilização de recursos tecnológicos como uma 

ferramenta auxiliar na expansão do conhecimento científico, priorizando-se aspectos 

qualitativos. As etapas do trabalho estão divididas em: pesquisa bibliográfica; escolha de 

recursos tecnológicos; elaboração da sala temática e apresentação na feira do Saber Fazer 

Saber.  Os resultados foram satisfatórios ao passo que a sala temática recebeu centenas de 

visitações, contando com a presença de diferentes públicos e possibilitando, assim, a 

comunidade local compreender os métodos e fenômenos científicos.  

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Popularização Científica. Sala Temática. Dinossauro. 
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Introdução 

 

O ensino de Ciências torna-se imprescindível ao passo que contribui para a formação 

cidadã, visto que a educação científica permite ao indivíduo compreender o mundo no qual 

está inserido. Contudo, nota-se um distanciamento entre o conhecimento científico e parte da 

sociedade. Nesse ensejo, a Divulgação Científica torna-se relevante já que permite à 

população entender a respeito da Ciência e sua presença na vida cotidiana, corroborando com 

Escobar (2018): “a consciência sobre a importância da Ciência, não vai surgir 

espontaneamente na sociedade, é algo que precisa ser semeado e irrigado diariamente”. 

O Programa de Educação Tutorial (PET) pode-se destacar como um agente que 

contribui para a transformação dessa realidade. Este objetiva desenvolver atividades pautadas 

no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, contribuindo interna e 

externamente na Instituição de Ensino Superior (IES). Portanto, torna-se relevante a 

utilização de métodos que permitam a Divulgação Científica para além da sala de aula (MEC, 

2006). 

 O PET Ciências da Natureza é formado por doze integrantes discentes do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza: Ciências e Biologia, Ciências e Física ou Ciências e 

Química. O PET busca desenvolver estratégias voltadas à promoção da Ciência, permitindo 

a compreensão e aproximação dos conceitos científicos a todos os públicos da sociedade.  

Diante disto, visando a busca por estratégias que permitam a popularização da Ciência, 

foi estruturado pelo PET Ciências da Natureza uma proposta de sala temática que foi 

apresentada na 26ª Semana do Saber Fazer Saber. A feira acontece anualmente e é voltada à 

comunidade local, contando com apresentação de diversos projetos. O tema proposto para a 

sala temática foi “Mundo dos dinossauros: a Ciência envolvida na extinção em massa”.  

Mediante a relevância do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral relatar a 

participação do PET Ciências da Natureza na 26ª Semana do Saber Fazer Saber, realizada no 

IFF campus Campos Centro, no período de 31 de outubro e 01 de novembro de 2019.   

Os objetivos específicos remetem em descrever a elaboração da sala temática, 

incluindo a utilização de recursos tecnológicos e a base científica empregada. Para mais, 

objetiva-se incentivar a divulgação da Ciência por meio de ambientes que se distanciam da 

sala de aula convencional, permitindo, além disso, a aproximação do conhecimento científico 

da sociedade.  
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Metodologia 

O presente trabalho de extensão apresenta uma característica qualitativa quanto aos 

dados obtidos por meio da aplicação metodológica aqui explanada. Os dados numéricos não 

são enfatizados, mas há uma preocupação com o grupo social (GOLDENBERG, 1997).  

A fim de construir um projeto rico e inclusivo quanto à diversidade do público, o PET 

Ciências da Natureza realizou uma pesquisa bibliográfica acerca dos assuntos voltados à 

paleontologia dos dinossauros e assuntos adjacentes. Foram consultados sites na internet, 

artigos científicos e vídeos no Youtube, de modo a elaborar uma metodologia 

interdisciplinar.  

A sala temática, neste contexto, contou com a utilização de recursos tecnológicos com 

o intuito de auxiliar na expansão do conhecimento e promover maior interação entre o tema 

escolhido e o público alvo, tornando o projeto mais dinâmico e até mesmo divertido. Dentre 

os recursos utilizados destacam-se: Prezi; Dinosaur 4D+ e Real Dinosaur Roller Coaster 

VR.  

 O projeto foi apresentado, nos dois dias de evento, por sessões de aproximadamente 

15 minutos cada. As sessões eram divididas em quatro momentos de apresentação e 

interação. 

 No primeiro momento, os PETianos faziam uma breve apresentação em slides sobre 

os períodos geológicos. Para tanto, foi utilizado o Prezi. Este é considerado uma ferramenta 

online que permite a criação de apresentações animadas, permitindo o zoom em textos e 

imagens. 

Em seguida, o público foi direcionado à uma apresentação por meio do aplicativo 

Dinosaur 4D+. Além disso, foi possível visualizar, em realidade aumentada, diferentes 

espécies de dinossauros por meio de cartões que estavam disponíveis no aplicativo. O 

aplicativo permitiu girar e alterar o zoom, possibilitando identificar dinossauros herbívoros 

e carnívoros por meio das suas estruturas anatômicas e comparar com o tamanho do corpo 

humano.  

No terceiro momento, o público foi guiado pelos PETianos monitores para uma 

exposição de “varais” que mostrava curiosidades acerca desses seres vivos e os principais 

fatores que resultaram na extinção em massa.  

Em um quarto momento, o público teve a oportunidade de conhecer algumas espécies 

de dinossauros através dos óculos de realidade virtual, por meio do aplicativo Real Dinosaur 

Roller Coaster VR, disponível para download na Play Store e Apple Store. Este aplicativo 

consiste numa tecnologia de interface capaz de confundir os sentidos do usuário, promovendo 

o entretenimento ao induzir efeitos visuais, sonoros e até táteis.  
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Por fim, no quinto momento, os participantes tiveram a oportunidade de tirar fotos 

com hologramas digitais de dinossauros, por meio do aplicativo Dinosaur 4D+. As fotos 

foram publicadas no Instagram do PET, para aqueles que desejassem uma recordação do 

projeto. 

 

Resultados e Discussão 

Com base na análise qualitativa, observou-se centenas de visitações durante a feira. 

Os visitantes compunham diferentes grupos: professores universitários e da educação básica, 

alunos de escolas públicas e particulares e seus familiares. O público gostou da proposta e 

apresentou interesse pela temática. Constatou-se uma interação dos visitantes com os 

recursos da sala, conforme a figura abaixo. 

Figura 1:  Diferentes públicos na sala temática e a utilização de recursos 

tecnológicos 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Neste contexto, ressalta-se a utilização dos recursos tecnológicos como uma ferramenta 

auxiliar na expansão do conhecimento científico, contribuindo na popularização e 

aproximação da Ciência da sociedade. Evidencia-se, ainda, que os recursos corroboram com 

a disseminação do conhecimento científico, uma vez que pode ser desenvolvido além da sala 

de aula.   

Figura 2: Grupo PET Ciências da Natureza na sala temática “Mundo dos 

dinossauros” 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Em suma, os resultados alcançados foram satisfatórios. A temática possibilitou a 

divulgação da Ciência como função educativa e permitiu a expansão dos conceitos 

científicos. 

Conclusão 

Constatou-se a eficácia dos recursos tecnológicos para atrair a atenção do público. 

Assim, destaca-se a importância da participação do PET em eventos de extensão, pois 

trabalham a Ciência de forma interdisciplinar e aproximam o conhecimento científico da 

sociedade. 
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RESUMO  
Tendo em vista os objetivos do Programa de Educação Tutorial (PET) relacionados a ensino, 

pesquisa e extensão os grupos PET da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP) elaboraram uma atividade interdisciplinar que relacionava tanto a realidade do 

curso de cada PET (Biologia, Geografia, Geologia e Matemática) quanto a realidade da 

cidade de Rio Claro. Assim foi feito um levantamento bibliográfico referente ao Polo 

Cerâmico de Santa Gertrudes, que abrange tanto Rio Claro como outras sete cidades da 

região, com o intuito de elaborar conteúdos em forma de banner e oral para serem 

apresentados na atividade de caráter, principalmente, extensionista “Praça da Ciência”. Foi 

averiguado que esse polo cerâmico tem uma produção de 45 milhões de metros quadrados 

de cerâmica por mês e movimenta cerca de 12 mil empregos diretos e 150 mil indiretos, 

entretanto a cidade de Santa Gertrudes possui o ar mais poluído do Brasil em função da 

atividade cerâmica. Dessa forma uma apresentação de cunho interdisciplinar feita pelo 

InterPET da UNESP Rio Claro levou para a praça “Othoniel Marcos Teixeira” no dia 19 de 

outubro de 2019 informações referentes a história da cerâmica, os impactos 

socioeconômicos, o processo de produção e os impactos na saúde pública. Isso permitiu, não 

só, a disseminação de conteúdos produzidos em instituições de ensino superior para a 

população leiga, como também informações de relevância para o contexto social das pessoas 

de Rio Claro. Vale ressaltar que a atividade cumpriu seus objetivos de fortalecer o vínculo 

InterPET, além de permitir a pesquisa, aprendizagem e disseminação de conhecimentos 

interdisciplinares entre os PETianos. 

 

 

Palavras-chave: Cerâmica; Divulgação Científica; Extensão; Interdisciplinaridade; Rio 

Claro.  

 

INTRODUÇÃO 

 A exposição sobre o polo cerâmico de Santa Gertrudes foi uma atividade InterPET, 

cuja fase de pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2019 e a apresentação foi realizada na 

atividade “Praça da Ciência”, a qual é anualmente organizada pelo PET Matemática e 

realizada em parceria com outros grupos da Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP). Tradicionalmente tal atividade ocorre no Jardim Público (Praça Othoniel Marcos 

Teixeira), um local de grande circulação de pessoas graças ao comércio local.  

mailto:gicanizela@gmail.com
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O objetivo central da atividade é aproximar a população da cidade de Rio Claro da 

Universidade e dos conhecimentos produzidos pela mesma. É costume que os quatro grupos 

PETs da UNESP de Rio Claro (Biologia, Geografia, Geologia e Matemática) participem 

levando conhecimentos específicos de suas áreas de formação, de forma acessível e 

interessante, para a população. Procurou-se realizar uma exposição InterPET e 

multidisciplinar que visava analisar a situação do Polo de Cerâmica de Santa Gertrudes, o 

qual está intimamente relacionado a população de Rio Claro e região. 

 O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, abrange Rio Claro, além de sete outras cidades 

do interior paulista, esse polo é um dos maiores do estado de São Paulo, sendo responsável 

por 91,3% de toda a produção estadual (PANCHER, 2017). A produção cerâmica se iniciou 

na cidade entre os anos de 1918 e 1930 e levou ao crescimento econômico, a indústria 

movimenta cerca de 12 mil empregos diretos e 150 mil indiretos, nas áreas de logística e 

vendas (ROSA, 2018).  

A escolha do tema se deu com o intuito de despertar o interesse da população, já que 

o polo de Santa Gertrudes abrange Rio Claro. Além disso, as atividades das empresas de 

cerâmica empregam boa parte da população rio clarense, estimando-se cerca de 53,6 mil, 

segundo dados de 2008 do Ministério do Trabalho e Previdência (PANCHER, 2017). 

 Além de impactar a economia da região, a produção de cerâmica também afeta a 

saúde pública, sendo que Santa Gertrudes é a cidade mais poluída do Brasil, isso se dá 

principalmente porque o transporte de argila (uma das matérias primas utilizadas na atividade 

cerâmicas), faz com que partículas pequenas de dióxido de sílica (SiO2) sejam 

ressuspendidas e fiquem no ar, podendo causar problemas respiratórios, entre eles a silicose 

que prejudica os lóbulos do pulmão (OLIVEIRA, 2015; ROSA, 2018). 

A relevância dessa atividade se dá por três motivos principais, primeiramente por se 

tratar de uma atividade, que é principalmente, de extensão, ou seja, um dos pilares das 

Universidades Públicas e dos grupos PET. Além do mais as atividades de extensão são 

pautadas em uma comunicação entre Universidade e sociedade, levando a popularização de 

ciência e ao encontro entre saberes acadêmicos e saberes espontâneos e por fim as atividades 

de extensão também acabam sendo importantes para promover a valorização das 

Universidades Pública (NUNES; DA CRUZ, 2011). 

 Em segundo lugar é importante destacar que antes de ser uma atividade de extensão, 

o presente trabalho foi uma atividade de pesquisa bibliográfica, para que os PETianos 
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tivessem maior domínio sobre o tema e que todas as informações passadas à população 

fossem confiáveis. Vale ressaltar que as atividades de extensão são caracterizadas como um 

processo que articula tanto a pesquisa de como o ensino de maneira indissociável (NUNES; 

DA CRUZ, 2011), isso nos leva a concluir que a atividade executada contribui para a uma 

integração dos três pilares do PET e da universidade: pesquisa, ensino e extensão, o que 

favorece uma formação acadêmica ampla, características essas destacadas como importantes 

no Manual de Orientações Básicas (MOB) do PET (BRASIL, 2006). 

Ainda cabe dizer que por envolver os quatro grupos PET de Rio Claro, essa atividade 

foi bastante interdisciplinar e possibilitou uma troca de saberes entre os grupos para a 

apresentação de um trabalho consistente, sendo a interdisciplinaridade considerada como 

fundamental para uma formação acadêmica que condiz com o estágio atual de 

desenvolvimento da ciência (BRASIL, 2006).  

 

METODOLOGIA 

Durante a fase de planejamento foram realizadas semanalmente (às sextas-feiras) 

reuniões do InterPET, com representantes dos quatro PETs. Tais reuniões foram utilizadas 

para debater possíveis temas de pesquisa que fossem interessantes para a população e 

envolvessem as quatro áreas do conhecimento de cada um dos grupos. Após escolhido o tema 

teve início a revisão bibliográfica por parte dos grupos e as reuniões se mantiveram com o 

objetivo de ser um local de aprendizado e troca de conhecimentos.  

Para desenvolver uma atividade verdadeiramente interdisciplinar, não fragmentada e 

de ampliar a formação dos PETianos as reuniões semanais passaram a servir como um espaço 

de aprendizado e troca. Dessa forma uma revisão bibliográfica foi realizada a partir de 

pesquisas online, artigos científicos, livros e relatos de habitantes locais. Após suficiente 

pesquisa bibliográfica houve a discussão e subdivisão do tema em tópicos, tais como a 

história da cerâmica, os impactos socioeconômicos, o processo de produção e os impactos na 

saúde pública.  

Assim foram produzidos banners, os quais foram expostos e comentados durante o 

evento “Praça da Ciência”. Estratégias de apresentação foram discutidas, para que a 

exposição fosse interessante a população, construindo uma atividade de extensão mais efetiva 

como um momento de divulgação científica. Definiu-se que seriam realizadas perguntas ao 
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público para entender o envolvimento e o conhecimento dos mesmo a respeito do polo 

cerâmico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

 A partir da pesquisa verificou-se que apesar de ter um dos maiores polos cerâmicos 

de São Paulo e movimentar mais de 12 mil empregos diretos e pelo menos outros 150 mil 

indiretos na indústria, a cidade Santa Gertrudes é o município com pior nível de poluição do 

Brasil, de acordo com dados do relatório de 2016 das Nações Unidas. Tratando-se de um 

dilema entre poluição e saúde pública versus lucro e produtividade (ROSA, 2018).  

 Como resultado das pesquisas foram produzidos dois banners, os quais foram 

utilizados na exposição oral do conteúdo no dia 19 de outubro de 2019. Percebeu-se interesse 

do público no tema escolhido, que atraiu quantidade significativa de transeuntes, a partir da 

conversa com os mesmos verificou-se que todos tinham conhecimento da importância 

econômica do polo e que muitos trabalhavam ou tinham conhecidos e parentes que trabalham 

nessas fábricas.  

Alguns desconheciam os impactos negativos em relação a poluição e a saúde pública 

enquanto outros trouxeram informações que os PETianos não conheciam, além de 

experiências próprias. Portanto, houve troca entre os saberes acadêmicos e os espontâneos, 

caracterizando uma atividade efetiva de extensão. Vale destacar que por tratar de um tema 

acessível essa atividade aproximou a população rio clarense da Universidade e do próprio 

PET, cumprindo o objetivo geral da atividade. 

Vale mencionar que a atividade possibilitou o “aprender fazendo e refletindo sobre”, 

como é sugerido no próprio MOB (BRASIL, 2006). Os conhecimentos adquiridos 

extrapolaram as áreas de formação de cada PET, sendo amplos e multidisciplinares, tratando 

de um assunto relevante da realidade social em que a UNESP Rio Claro está inserida. 

 

CONCLUSÃO 

A atividade cumpriu seu propósito de aliar pesquisa, ensino e extensão, levando a um 

ganho de conhecimento por parte dos PETianos a respeito do Polo Cerâmico de Santa 

Gertrudes, além disso houve uma importante troca de informações e conhecimentos com a 

comunidade local. Também se verificou que a união dos grupos PET pode ser de grande 

utilidade, levando a realização de um trabalho multidisciplinar e relevante para a sociedade. 

https://nacoesunidas.org/opas-cidade-em-sp-tem-nivel-de-poluicao-proximo-ao-de-metropoles-da-china/
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Esse trabalho em equipe, deve ser visto como uma iniciativa de valorizar a 

interdisciplinaridade, o ensino, pesquisa e a extensão. 
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RESUMO: Não se pode negar que o profissional de Engenharia está inserido em um 

ambiente de trabalho mais imprevisível e com relações muitos mais complexas, cheias de 

dinamismo que antes não eram tão presentes. Contudo, observa-se que o Ensino em 

Engenharia continua basicamente o mesmo daquele adotado pelos jesuítas séculos atrás, ou 

seja, com métodos de ensino passivos que não estão alinhados com que se espera de um 

profissional egresso do curso. Tendo como objetivo proporcionar uma formação que tenha 

como visão o estudante sendo peça ativa do seu próprio processo de aprendizagem, as 

metodologias ativas são vistas como uma possibilidade de atualizar o Ensino em Engenharia. 

Esta pesquisa aponta a visão dos discentes sobre as aulas ofertadas durante sua graduação em 

um curso de Engenharia, em específico, no ciclo profissionalizante, além de suas opiniões 

sobre mudanças que devem ser encaradas no processo de ensino-aprendizagem. Para coleta 

de dados, utilizou-se a pesquisa do tipo survey descritiva sendo o formulário on-line o 

instrumento para tal.  Estima-se que cerca de 160 estudantes estavam matriculados acima do 

sexto período, onde se tem a maior parte das matérias profissionalizantes do curso nessa 

Instituição, desses, 130 responderam, ou seja, mais de 80% do total estimado. Ademais, é 

possível estabelecer uma visão entre os docentes e discentes do curso, já que uma pesquisa 

com os professores fora realizada previamente. A partir desta pesquisa, fica claro que a 

interação entre os discentes, docentes e a própria Instituição é peça chave para que essas 

mudanças ocorram, favorecendo que os futuros Engenheiros se encaixem no mercado de 

trabalho do século XXI. 

 

Palavras-chave: Ensino em Engenharia. Estratégias de Ensino. Metodologias Ativas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As transformações de ordem social, política e econômica que emergiram no última 

metade do século passado promoveram um mudança significativa no mercado de trabalho, 

sendo que elas se caracterizam por exigirem uma nova visão de formação profissional dos 

discentes (MESQUITA; MENESES; RAMOS, 2016), apesar disso nota-se que as estratégias 

de ensino em Engenharia permanecem praticamente as mesmas adotadas desde os jesuítas, 

ou seja, aquela em que o professor, em posição de superioridade, repassa o conhecimento 

para o aluno, sendo este uma peça passiva nesse processo. 

Com isso em mente, é preciso promover o rompimento com o modelo passivo 

empregado nas salas de aula de nível superior, sobretudo com relação à organização do 

currículo acadêmico, ao tempo e ao espaço empregados no processo de ensino-aprendizagem 

e às metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas (MORAN, 2015). Nesse sentido, as 

metodologias ativas oferecem bons pontos de partida para essa reestruturação das práticas 

pedagógicas (MORAN, 2015). 

Tendo em mente que os discentes são uma parte fundamental no processo de ensino-

aprendizagem e que suas visões devem ser levadas em conta para a reformulação das 

mailto:danton.petmec@gmail.com
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estratégias de ensino, a presente pesquisa dispõe-se a expor a compilar as visões dos 

estudantes de um curso de Engenharia e tornar mais fácil traçar uma estratégia para mudança 

do quadro atual.   

 

2. METODOLOGIA 

2.1 COLETA DE DADOS 

 Realizou-se a coleta de dados em dois momentos diferentes, a primeira no primeiro 

semestre do ano de 2018 e a segunda no segundo semestre de 2019, através de um formulário 

online hospedado na plataforma Google Formulários. O público alvo eram recém egressos 

do curso, formados não antes de 2014, e discentes que estavam do 6º ao 10º período.  O 

questionário utilizou os princípios da pesquisa survey descritiva, que procura identificar 

opiniões, atitudes, situações e/ou eventos a ocorrer com determinada população 

(PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993) 

 A divulgação do formulário ocorreu por correio eletrônico, encaminhamento em 

grupos de mensagens dos estudantes, compartilhamento em redes sociais e recados dados 

presencialmente nas salas de aulas. Todos os dados coletados foram armazenados no formato 

de planilhas e catalogados com o emprego do programa Excel. 

 

2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 Foi possível elencar, através das respostas coletadas, os hábitos dos estudantes na sala 

de aula, a percepção destes sobre a Instituição que lhes oferta a disciplina e a visão dos 

próprios estudantes sobre a Instituição, incluindo seus docentes, que lhes ministram as 

disciplinas. Além disso, traçou-se uma relação com perspectiva docente do próprio curso, 

feita por Pacheco (2018) tendo em vista obter uma análise ainda mais completa. 

 Os resultados foram organizados de acordo com Análise do Conteúdo de Bardin 

(2009), sendo discriminados através de texto descritivos e tabelas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 RESPONDENTES 

Obteve-se as respostas de 130 estudantes, considerando a estimativa de que existam 

160 estudantes matriculados em disciplinas do ciclo profissionalizante, assim obteve-se um 

índice de colaboração maior do que 80%, que é satisfatório e suficiente para se realizar uma 

análise fidedigna.  

 

3.2 DAS QUESTÕES 

 Seguem as discussões levantadas a partir de algumas questões presentes no 

formulário disponibilizado aos estudantes, assim como as respostas obtidas. Lembra-se que 

foi dado aos questionados a opção de tecer comentários acerca dos temas inquiridos, 

possibilitando uma análise mais profunda das respostas.  

 Os 130 discentes respondentes marcaram uma resposta para cada um dos itens 

mencionados na Tabela 1. Uma análise mais completa da situação é feita a partir da 

comparação dos dados, sobre quais as técnicas de ensino e formas de avaliação empregadas 

pelos professores do mesmo curso. 

Ao se analisar as informações dos dados expostos na Tabela 1, que se refere a 

perspectiva discente, é possível refletir que o modelo tradicional apesar de ser considerado 

“importante”, como se vê, especialmente, no item “aulas expositivas”, ele não pode ser 

apontado como o mais eficaz na visão dos estudantes, tendo menor percentual da opção 
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“eficaz”. Situação semelhante ocorre com os trabalhos e seminários, segundo método de 

ensino mais empregado pelos docentes, 27,12% dos docentes empregam-no (PACHECO, 

2018).  Cabe ressaltar também que o item “provas”, sendo a prova escrita individual e prova 

escrita em dupla/grupo métodos com ampla utilização pelos professores do curso 

(PACHECO, 2018), receberam o maior número de respostas “pouco eficaz”. Em 

contrapartida o item “estudo de cases”, marcado por somente seis respondentes na pesquisa 

direcionada aos docentes (PACHECO, 2018), teve um alto percentual eficácia na perspectiva 

discente, como se observa nos itens “resolução de exercícios” e “estudos de caso” na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Eficácia de Diversas Ferramentas Utilizadas no Processo de Aprendizado 

 Muito Eficaz  Importante Pouco Eficaz  

Aulas expositivas  23 84 23 

Aulas mistas (teórica e prática) 78 29 23 

Seminários/Debates  37 61 32 

Resolução de exercícios  81 28 21 

Estudo de casos  77 28 25 

Dinâmicas  42 54 34 

Pesquisa extraclasse  49 52 29 

Trabalhos em grupo 33 63 34 

Trabalhos Individuais  32 75 40 

Provas 31 59 40 

Estudo individual 60 45 25 

Estudo em grupo 31 63 36 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Ao observar as respostas dos docentes, conclui-se que o curso dessa Faculdade de 

Engenharia segue basicamente o método tradicional de ensino, já que a técnica de ensino 

mais empregada são as aulas expositivas e a forma de avaliação mais utilizada é a prova 

escrita individual (PACHECO, 2018).  

 Levando em consideração que os métodos passivos são, de fato, os mais utilizados 

no curso dessa Instituição, parte-se para a análise de uma questão que discute a viabilidade 

da implementação de uma nova metodologia de ensino-aprendizagem. A busca por novas 

metodologias não deve ser encarada como só uma demanda exclusivamente discente. Afinal, 

somente 43,48% dos docentes do curso estão completamente satisfeitos com a maneira que 

dão aula (PACHECO, 2018).  

A partir dos dados da Tabela 2, nota-se que as metodologias de ensino ativas não são 

difundidas na comunidade discente do curso, todavia os respondentes se mostram confiantes 

nos resultados que essa metodologia pode trazer, vide a Tabela 3. Ademais, os comentários 

dos questionados revelam um desejo de mudança com características em comum com as 

metodologias ativas. 

  Soma-se a isso o desejo da maioria dos docentes em procurarem uma nova estratégia 

de ensino, nota-se também que esses enxergam uma vontade maior dos discentes em serem 

mais participativos no processo de ensino (PACHECO, 2018).  Ainda na perspectiva docente, 

infere-se que os professores vêem os próprios estudantes como um impeditivo de mudança 

(PACHECO, 2018). Contudo, o percentual de perguntados que marcaram a opção 

“desacreditado” e “duvidoso”, como visto na Tabela 3, é baixo, mas podem sim influenciar 
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os professores, já que esses olham para aqueles como se fossem representantes de uma 

opinião geral da turma. Isso fica ainda mais claro com percentual considerável de 

questionados que marcaram a opção “neutro”, ou seja, que se infere que não emitiriam sua 

visão sobre o tema.  

 

Tabela 2 – Conhecimento das Metodologias Ativas  

 Frequência Relativa Frequência Absoluta  

Peer Instruction 1 0,64% 

Problematização 7 4,48% 

Team Based Learning 9 5,77% 

Project Based Learning  14 8,9% 

Problem Based Learning 25 16,02% 

Nenhuma  100 64,1% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Tabela 3 – Reação à Introdução de Metodologias Ativas 

 Frequência Relativa Frequência Absoluta 

Desacreditado 4 3,77% 

Duvidoso 9                    6,93% 

Neutro   39 30,00% 

Confiante  78 60,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

4. CONCLUSÃO  

Diante de tudo o que foi exposto, fica evidente a necessidade da adoção de uma nova 

estratégia de ensino, que visa contentar não somente os discentes, mas os docentes também. 

Levando-se em conta as mudanças de perfil do mercado de trabalho e das novas gerações, as 

metodologias ativas de ensino rompem com a típica maneira em que as aulas são ministradas 

há séculos, revelando ser muito promissora para o cenário atual.  

 Esta pesquisa pode promover uma contribuição, em especial na Instituição onde fora 

feita, no sentido que traz dados que servem de alicerce para a elaboração de material para 

campanhas e treinamentos para os discentes, docentes e técnicos, sendo essas atividades em 

que o Programa de Educação Tutorial se encaixa perfeitamente, já que estão ligadas a 

natureza de pesquisa e ensino do próprio Programa, além de também promover o 

melhoramento do Curso de graduação a ele vinculado. Ademais, a realidade vivenciada neste 

curso é certamente similar ao que ocorre em cursos de Engenharia de outras Instituições, 

sendo que seus dados podem auxiliar em análises dedutivas aproveitáveis para outros 

pesquisadores. 
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RESUMO: A proposta aqui presente busca conscientizar a população inter e extra escolar sobre a 

necessidade do consumo consciente de carne bovina na cidade de Uberaba, M.G., levando em 

consideração que a dicotomia entrelaçada entre o avanço da população e o consumo consciente é um 

dos maiores impasses enfrentados no século XXI, uma vez que o consumo exacerbado nos é incutido a 

todo momento pelos mais diversos meios de comunicação. Esse fato nos alerta para a importância da 

educação ambiental, tendo em vista o crescimento do consumo e a necessidade de conscientização social 

em relação às consequências que esse avanço vem causando. Nossa preocupação com o tema leva em 

consideração que a agropecuária de grande porte é um mercado financeiro que pode causar grandes 

danos ao meio ambiente e tem grande campo no nosso município. Para tanto, utilizamos as vertentes de 

ensino, pesquisa e extensão tanto para estudar e ampliar nosso conhecimento sobre o tema, como para 

conscientizar a população, indo desde aplicação de dinâmicas e oficinas on line para alunos da rede 

municipal de ensino até a divulgação para a comunidade extra escolar por meio de publicações nas redes 

sociais do nosso grupo PET. Pretendemos realizar um levantamento das raízes da culturalização do 

consumo para compartilhamento das informações por meio das mídias sociais contendo exposições 

sobre a realidade nutricional de consumo e suas consequências, assim como dos gastos e desperdícios 

envolvidos ao longo do processo de criação e abate do gado. O objetivo é estimular o consumo 

consciente e o equilíbrio nutricional com oficinas e dinâmicas envolvendo escolas e se estendendo à 

população de forma geral através das mídias sociais para que os participantes compreendam os motivos 

do alto consumo - que é inerente ao financiamento da pecuária de grande porte.  

 

Palavras-chave: Agropecuária, Impactos Ambientais, Uberaba, Conscientização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A presente atividade tem sido desenvolvida por meio do Programa de Educação Tutorial 

Conexões de Saberes - Ciências da Natureza e Matemática, ativo dentro da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro na cidade de Uberaba-MG, visando não só seguir o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como também trabalhar de forma 

interdisciplinar entre as áreas de Ciências Biológicas, Química, Física e Matemática. 

O projeto tem como objetivo trabalhar os impactos ambientais causados pela 

agropecuária, tendo em vista que a cidade de Uberaba é um dos maiores berços da pecuária 

brasileira, estando, também, inserida na situação de crescente consumidora de carne bovina que 

fomenta esse mercado e as situações que levam à degradação ambiental. 
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Objetiva-se conscientizar a população inter e extra escolar dos riscos ambientais que o 

excesso desse consumo vem acarretando, propondo alternativas que diminuam o consumo de 

carne sugerindo medidas que possam suprir suas necessidades fisiológicas agredindo menos o 

meio ambiente. A conservação ambiental é uma temática que vem cada vez mais adentrando os 

vastos campos de discussões, com pautas que incluem desde o âmbito escolar até os mais altos 

congressos do planeta, sendo essa ascensão da preocupação com o meio ambiente decorrente 

do avanço populacional junto aos impactos que este vem acarretando. 

METODOLOGIA  

A metodologia implementada busca conscientizar os alunos e o meio extraescolar de 

forma ativa e de fácil visualização, por meio de jogos, produções audiovisuais, publicações em 

redes sociais e oficinas on line, perpassando por algumas fases, a saber: (1°) levantamento 

teórico sobre os temas a serem trabalhados no decorrer das atividades de ensino – fase da 

pesquisa ; (2°) divulgação de conteúdos digitais; (3°) elaboração de planos de aulas e atividades 

para ensino virtual para serem utilizados no desenvolvimento dos encontros com alunos da 

Educação Básica e (4°)  trabalho com os alunos, utilizando plataformas digitais. 

Procurou-se, assim, levantar as produções acadêmico-científicas realizadas nos últimos 

anos que pudessem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa. Posterior ao levantamento 

e estudo teórico foram produzidos conteúdos digitais para publicação nas redes sociais do grupo 

PET Conexão de Saberes Ciências da Natureza e Matemática da UFTM, por meio de postagens 

semanais que foram divididas em dois segmentos: o primeiro denominamos de (i) “Você 

sabia?” e nele as postagens são mais voltadas para o conhecimento e exploração do tema 

trabalhado utilizando dados e informações relevantes e utilizando de questionamentos que 

instiguem a participação do leitor como por exemplo (i)“VOCÊ SABE QUAL O CUSTO DE 

1KG DE CARNE?”; o segundo (ii) “Diquinha da semana” no qual as postagens se relacionam 

a dicas e ideias para a prática de um consumo mais sustentável no intuito de sensibilizar os 

sujeitos em suas ações no dia-a-dia, como podemos ver na figura 1. 
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Figura 1: Postagem nas redes sociais do PETConexões de  

Saberes Ciências da Natureza e Matemática da UFTM 

 

                                                Fonte: Os autores, 2020. 

Em seguida elaboramos um plano de aula com atividades adaptadas para o ensino 

remoto a partir da temática: “Os impactos da agropecuária no meio ambiente” procurando 

seguir as categorias do domínio cognitivo proposto por Bloom, que são: conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. 

A Taxonomia de Bloom do Domínio Cognitivo é estruturada em níveis de 

complexidade crescente – do mais simples ao mais complexo – e isso significa 

que, para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno 

deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. (FERRAZ; 

BELHOT, 2010, p.424) 

O plano de aula foi analisado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Uberaba (SEMED) e demos início aos encontros interativos realizados em 

plataformas digitais com a participação da equipe da diretoria de Projetos Especiais da SEMED, 

dos 6 professores do Projeto Grupos de Liderança da Rede Municipal, dos alunos do Ensino 

Fundamental das escolas municipais na faixa etária de 12 a 16 anos participantes do Projeto e 

nós, integrantes do grupo PET “Conexões de Saberes Ciências da Natureza e Matemática” da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM. 

Um dos pontos a serem trabalhados com os alunos nas oficinas on line é o 

comportamento das moléculas de CO2, Metano e de Óxido Nitroso emitidos pelos ruminantes 

na atmosfera, demonstrando como esses gases interferem no efeito estufa e mantém o planeta 

mais quente. Para isso utilizaremos o jogo de fliperama, conhecido como Pinball, que será 
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confeccionado pelo grupo com algumas alterações para ser utilizado on line com o objetivo de 

tornar o tema mais atrativo e de fácil visualização, conforme a dinâmica pretendida. O objetivo 

do jogo é mostrar como essa poluição se comporta na atmosfera, onde a bola lançada simulará 

um raio solar, sendo que os alunos ao jogarem terão que evitar que esse “raio” superaqueça a 

superfície terrestre, que no caso seria deixar a bola cair dentro de uma das aberturas do jogo; e 

por fim encerraremos a área de ensino com um vídeo de uma previsão do tempo mostrando 

todas alterações e desequilíbrios que a poluição acarretará ao longo das próximas décadas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Com esse trabalho acreditamos ser possível conscientizar a população inter e extra 

escolar de Uberaba e região sobre a necessidade do consumo consciente de carne bovina. 

Esperamos sensibilizar as pessoas para a realização de práticas que busquem minimizar os 

impactos que a agropecuária de grande porte causa sobre o meio em que vivemos, despertando, 

assim, a curiosidade em buscar alternativas de alimentação sustentável. 

Para tanto tornou-se necessário realizar um levantamento de obras e documentos que 

auxiliem no processo de desenvolvimento deste trabalho e contribuam para o desenvolvimento 

de habilidades e competências dos membros do grupo na obtenção de referencial para 

elaboração de materiais visando a divulgação da temática englobando um público que não se 

restringe à comunidade interna da universidade. 

 CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento do projeto, temos constatado a importância de se trabalhar 

situações multidisciplinares que envolvam temas transversais, tais como o consumo de carne 

bovina e o incentivo a alternativas de complementação com proteína vegetal, buscando 

sensibilizar os alunos da Educação Básica e a comunidade em geral para um consumo 

consciente que gere cada vez mais uma saudável relação do ser humano com o meio ambiente 

no qual se encontra inserido.  
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RESUMO: A produção bibliográfica é o registro de todo trabalho científico executado por 

discentes, docentes e demais interessados, mas também pode representar uma situação de 

dificuldades e questionamentos por parte dos alunos em formação. A fim de trazer instrumentos 

que auxiliem tanto na escrita quanto no desenvolvimento científico, o PET Conexões ProdBio 

proporcionou aos discentes da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, 

uma experiência com ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint). Diante 

disso, esta pesquisa teve por objetivo avaliar, por meio de questionários de feedback, a 

experiência e satisfação dos participantes nos minicursos ministrados pelo grupo no decorrer 

do ano de 2019, a fim de medir o nível de aprendizado dos inscritos e analisar a necessidade de 

melhorias e correções de posicionamento em ofertas futuras. Com as respostas obtidas foi 

possível constatar uma aprovação acerca da qualidade das atividades, satisfação e participação 

em edições futuras. Com os relatos de participantes, pode-se perceber que os objetivos 

associados a atividades vêm sendo cumpridos, no estímulo e democratização do uso de 

ferramentas digitais para escrita científica. 

 

Palavras-chave: Discentes. Minicurso. Escrita Científica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A produção bibliográfica é o registro de todo trabalho científico executado por 

discentes, docentes e demais interessados. Dada sua relevância nas atividades das universidades 

do país, os discentes são convidados cada vez mais cedo a realizar pesquisas e elaborações de 

textos acadêmicos, tais como resumos expandidos e estendidos, monografias, trabalhos de 

conclusão de curso (TCC), projetos e artigos (MATTE e ARAÚJO, 2012).  

Escrever pode parecer uma atividade fácil, no entanto, não é tão simples. Para elaborar 

um texto comunicável e compreensível, é necessário que o elaborador tenha propriedade sobre 

o assunto que pretende apresentar através das palavras. Além disso, para que as pesquisas 

realizadas sejam aceitas pela comunidade acadêmica, quer em eventos científicos ou em 

periódicos, o material deve cumprir alguns requisitos no que tange à sua estrutura e o conteúdo. 

No entanto, os discentes enquanto aprendizes neste processo, necessitam de apoio, ou seja, há 

necessidade de orientações sobre o uso das normas técnicas de escrita, bem como das 

ferramentas do pacote Microsoft Office. 

De modo a minimizar estes problemas, o PET Conexões ProdiBio proporcionou aos 

discentes da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, uma experiência com 
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ferramentas do Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint) e as regras de escrita da ABNT. 

O Office é um pacote de aplicativos que possibilita a formulação de dados, processamento de 

cálculos, criação de planilhas, bem como ferramentas para escrita e leitura de documentos, 

apresentações em formas diversas, entre elas a construção de banners (BARBOSA e SILVA, 

2019). 

O software Excel pode ser utilizado por discentes e docentes de todas as áreas do 

conhecimento. O mesmo possui como proposta auxiliar em cálculos, armazenar banco de 

dados, gerar controle de arquivos, realizar análises estatísticas e elaborar gráficos. Todas as suas 

funções possibilitam melhor tratamento e visualização dos dados, bem como, auxiliam na 

elucidação e complementação de informações de artigos e apresentações, facilitando a 

compreensão pelo leitor (ZAMBONI et al., 2011), este pode ser utilizado ainda em sala de aula 

como ferramenta de ensino.  

De modo complementar, tem-se o editor de texto Word que é utilizado na redação dos 

documentos científicos, além de facilitar a organização e elaboração destes de maneira mais 

eficaz (MICROSOFT, 2019a). O Word muitas vezes é utilizado em conjunto ao Excel, visto 

que os dados obtidos por meio dos cálculos podem complementar e/ou auxiliar na escrita 

científica. O Microsoft PowerPoint, por sua vez, é uma ferramenta que auxilia nas 

apresentações dos resultados que podem ocorrer na própria instituição de ensino ou em 

simpósios, congressos e eventos científicos em geral, através da confecção de banners, slides e 

outros (MICROSOFT, 2019b). 

Além das ferramentas do office, foi percebido a necessidade de repassar aos discentes 

as normas de escrita científica, advindas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

dado às suas especificidades. Este conhecimento agregado às ferramentas operacionais 

facilitam a escrita e apresentação dos produtos acadêmicos, garantindo maior qualidade e 

eficiência (ABNT, 2019).  

Desta forma, este artigo teve por objetivo avaliar a experiência e satisfação dos 

participantes de cada minicurso no decorrer do ano de 2019 por meio dos feedbacks dos 

questionários obtidos ao fim de cada atividade. Estes resultados são relevantes ao grupo na 

busca de melhorias e correções em ofertas futuras, de modo a contribuir cada vez mais com o 

desenvolvimento acadêmico e, consequentemente, a produção bibliográfica dos discentes. 
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METODOLOGIA 

A abordagem das ferramentas Office foi realizada em minicursos ministrados pela 

tutora e petianos, intitulados “Apoio PET Excel”; “Apoio PET Word e PowerPoint” e “Regras 

ABNT” no ano de 2019. Para a elaboração dos mesmos, o ProdBio se reúne em horários comuns 

e os responsáveis pela atividade apresentam a aula para os demais. A finalidade desses 

encontros é preparar o grupo e ainda sanar possíveis dúvidas que pudessem surgir no dia da 

apresentação, de maneira a minimizar erros e ou falhas. 

A carga horária de cada minicurso foi de 10 horas, sendo 80% presencial e 20% em 

atividades de fixação do conteúdo, realizadas em casa e enviadas ao grupo para 

acompanhamento do aprendizado. Para obtenção do certificado era necessário 75% de presença 

e retorno das atividades em casa, além do formulário de feedback. Todos os minicursos 

ocorreram no período noturno e suas inscrições foram realizadas de forma virtual tanto para a 

comunidade acadêmica quanto para a externa. Cabe ressaltar, que houveram outras edições 

desses minicursos em anos anteriores. A gestão do conhecimento associado a estas possibilitam 

estimativas de edições, público esperado e procedimentos metodológicos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Durante o ano de 2019, os minicursos “Word e Power Point”, “Excel” e “Regras da 

ABNT” foram ministrados apenas no primeiro semestre letivo, sendo o Excel repetido no 

segundo. Participaram do Word e Powerpoint além dos inscritos online os discentes da 

disciplina de Introdução a Engenharia de Produção por solicitação do docente responsável. 

Quanto ao Excel há sempre grande demanda nas inscrições, no entanto, apenas 80% iniciam o 

curso e cerca de 60% recebem o certificado, sendo considerados participantes. Já o minicurso 

Regras da ABNT é procurado por discentes de todos os cursos do Centro, com efetiva 

participação (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Relação atividade e número de participantes realizadas durante o ano de 2019 

 Minicurso Número de Participantes  

Word e Powerpoint 55 

Excel (1ª edição) 12 

Regras ABNT 20 

Excel (2ª edição) 14 

Fonte: Autores, (2020). 
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O questionário de feedback é composto por quatro perguntas as quais os participantes 

devem atribuir notas em escala de 0 a 10, onde 0 representa "péssimo" e 10 "ótimo". Quanto a 

nota dada aos cursos, houve média de 9,1 por parte dos participantes. Acerca da participação 

em outras edições, houve unanimidade na afirmação de que participariam novamente. Este 

cenário exibe a satisfação dos inscritos e motiva novas edições.  

Quando perguntados sobre o impacto do minicurso em sua vida acadêmica e como este 

contribuiu para tal, houveram relatos de melhoria perceptível na prática de escrita e no 

encorajamento para realização de trabalhos acadêmicos. Alguns dos relatos estão transcritos no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Relatos de participantes em minicursos ofertados pelo grupo PET ProdiBio em 2019 

 

Word e Powerpoint 

“De diversas formas, só de conseguir mudar a cor do word pra mim já foi 

maravilhoso, pois tenho a visão muito sensível a luz e deixando ele em modo 

cinza me ajuda muito. Além disso tenho usado o que aprendi na escrita dos 

meus projetos.” 

Excel “De maneira muito significativa, pois eu nunca tinha mexido no Excel, tudo 

foi novo para mim” 

 

ABNT 

“Me orientou bastante e abriu minha mente em relação a escrever trabalhos e 

futuramente o TCC. Foi um aprendizado bem interessante e que tirou parte do 

medo de escrever trabalhos da faculdade.”  

Fonte: Autores, (2020). 

Está contemplado no questionário um espaço para críticas e sugestões, este espaço é um 

termômetro de impressões acerca dos cursos, como também, uma ferramenta de melhoria para 

próximas atividades. Sobre pontos de melhoria, destaca-se a oferta de minicursos em horários 

mais diversificados, sugestões de temas a serem acrescentados nos conteúdos abordados e 

considerações acerca da duração dos mesmos.  

 

CONCLUSÃO 

Por fim, constatou-se que a oferta dos minicursos das ferramentas do pacote Office e 

das regras da ABNT adveio das necessidades dos discentes do campus em utilizá-las para 

realização de estudos envolvendo escrita científica. Ademais, essas atividades proporcionaram 

aos petianos melhor domínio sobre as regras da ABNT, das principais ferramentas do pacote 

Office, melhorias em suas habilidades de comunicação e didática.  

Considerando as sugestões e demandas recebidas, alguns minicursos foram 

reformulados, sendo elaborados os cursos sobre as “Regras ABNT e apoio Word”, “Oficina de 

Escrita e Apresentação Científica”. O primeiro abordará em conjunto as Regras da ABNT e a 
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ferramenta Word, focando na criação de sumário, formatação de referências, manipulação de 

imagens, etc. O segundo tratará de maneiras para melhorar a escrita científica (resumo, 

introdução, desenvolvimento, conclusão, etc) e formas de elaborar suas apresentações, por 

exemplo, banners, slides, entre outros. 
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Programa de Educação Tutorial PET Floresta: Formação Através de Vivências em Atividades 

Florestais Sustentáveis  

Instituição de Ensino Superior Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- UFRRJ. 

 

RESUMO: A Educação a Distância, e outras modalidades de ensino não presenciais, são 

metodologias que vêm sendo aprimoradas ao longo da última década conforme avança a 

tecnologia digital. No momento em que a pandemia do COVID-19 foi decretada, muitas 

instituições de ensino lançaram mão desta, e de outras, para dar continuidade as aulas, uma vez 

que as instalações físicas se encontram fechadas para manter o isolamento social. Além das 

aulas, de modo geral, aumentaram-se também a oferta de demais atividades extracurriculares, 

como cursos e palestras. Para contribuir com estas atividades no ensino superior, o PET Floresta 

organizou um ciclo de palestras chamado “Floresta em Casa” durante o mês de maio de 2020, 

com ênfase e temas conectados ao curso de Engenharia Florestal, sugeridos pelos próprios 

discentes da UFRRJ. Para se conhecer o perfil social e tecnológico dos participantes, foi 

elaborado um questionário, com perguntas sobre o evento, perfil, acesso à tecnologia e espaço 

para sugestões. Este, foi enviado para todos os 142 participantes, inclusive de fora da 

universidade, porém obteve somente 26,8% de respostas. Com estas, verificamos que a maioria 

dos participantes foram jovens (71,8%), mulheres (66,7%), A grande maioria reside no estado 

do Rio de Janeiro (84,6%) e não houve pessoas da zona rural. Quanto a forma de acesso celular 

(41%) e notebook (53,8%) não diferiu muito, feito principalmente por internet de cabo/wifi 

(97,4%). A aceitação foi grande, com 92,1% de respostas entre excelente e muito boa. Assim, 

o perfil é bem representativo. Deve-se pensar as atividades acessíveis para celular. Ações para 

viabilizar o acesso ainda são necessárias, bem como aperfeiçoar o banco de dados do grupo. 

Palavras-chave: questionário virtual, palestras, social, tecnologia e pandemia. 
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INTRODUÇÃO:  

A Educação à Distância – EAD – é uma modalidade de ensino antigo (LUIZZI, 2007), 

mas usada até hoje, adaptada conforme a evolução de tecnologias.  Existem diversas questões 

no que tange sua definição. Para alguns autores, o uso e avanço da internet e tecnologias digitais, 

estão inevitavelmente ligados ao ensino a distância (ALVES, 2011; BEHAR, 2009; SANTOS, 

1999).  

A expansão e discussão sobre o EAD ganhou destaque ultimamente, onde a 

disseminação de um novo vírus (SARS-CoV-2) pelo mundo, alterou a rotina de muitos. As 

instituições de ensino escolar, inclusive superior, precisaram ser fechadas, como medidas de 

evitar o contágio da COVID-19 – doença causada pelo vírus – que se tornou, em março, uma 

pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020). Segundo dados do 

Monitoramento Global de Escolas Fechadas no dia 26 de abril deste ano, 89,6% dos alunos 

ficaram impossibilitados de frequentar as aulas em suas instituições físicas (UNESCO, 2020). 

Fazem parte desse número os estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ), que como a maiorias das universidades do país, ainda discutem o ensino à distância 

e o retorno às aulas. Essa mudança tornou evidente diversos problemas de aplicação, como a 

desigualdade no acesso às tecnologias necessárias. Entretanto, com intuito de manter alunos e 

professores ativos ações de integração na universidade foram estimuladas. 

Com isso, o Programa de Educação Tutorial (PET) Floresta: Formação Através de 

Vivências em Atividades Florestais Sustentáveis, cumprindo um dos objetivos específicos do 

Manual de Orientações Básicas (2002) de desenvolvimento de novas práticas e experiências 

pedagógicas no curso, propôs um ciclo de palestras não presencial denominado Floresta em 

Casa, para ofertar atividades extracurriculares aos estudantes de engenharia florestal da UFRRJ. 

Além das observações durante o evento, também foi enviado após um questionário para delinear 

o público.  

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos do Ciclo de palestra: 

Floresta em Casa, e traçar o perfil social e tecnológico do público virtual e atual do grupo PET 

Floresta. 

METODOLOGIA: 

 O Floresta em Casa foi um ciclo de 4 encontros online, via plataforma Google Meets, 

que ocorreu durante todo maio de 2020, divulgado principalmente pelas redes sociais do PET 

Floresta. As atividades foram registradas na Escola de Extensão (ced.im.ufrr) da UFRRJ.  Para 
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buscar informações sobre o evento e acesso à internet/equipamentos para assisti-lo, foi criado 

um formulário de perguntas (Tabela 1). 

Tabela 1: Perguntas do formulário aplicado: 

Nº Pergunta 

1. Idade? 

2. Como você declara a cor/etnia? 

3. Quanto ao gênero, como você se identifica? 

4. Estado onde reside atualmente? 

5.  Qual foi o meio utilizado para assistir as palestras? 

6.  Qual foi o tipo de internet mais usado por você nas palestras? 

7. O que você achou das palestras de forma geral? 

  

Fonte: Próprios autores (2020). 

O formulário foi criado na plataforma do google forms, e enviado por e-mail para os 

142 ouvintes no final do ciclo. Este, ficou acessível para receber respostas entre os dias 10 e 26 

de junho. Os resultados e gráficos foram gerados pelo próprio programa, com auxílio do Excel. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

As palestras do ciclo foram: Restauração Florestal no Brasil, Legislação Florestal no 

Brasil, Gestão de Resíduos Sólidos no Contexto Florestal e Aumento do Desmatamento no 

Brasil e tiveram, em média, 65 ouvintes por palestra, público acima do esperado pelo grupo. 

Entretanto o formulário enviado obteve apenas 38 respostas, conforme os resultados a seguir.  

Tabela 2: Percentual (%) das respostas sobre a pergunta 1: “Idade”. 

Idade (anos) 15-20 21-25 26-30 31-40 41-50 

% 23,1% 48,7% 15,4% 10,3% 2,6% 

Fonte: Próprios autores (2020). 

Observa-se que 23,1% somados a 48,7% formam a maioria (71,8%), e estão na faixa de 

jovens, segundo o IBGE (1999), entre 15-24 anos. Acerca da pergunta 3: 66,7% são do sexo 

feminino, o que não é surpresa, visto que Dados do Censo da Educação Superior divulgados 
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pelo INEP (2015) indicam que cerca de 59,88% dos estudantes que concluíram cursos de 

graduação eram mulheres. 

Tabela 3: Percentual (%) das respostas da pergunta 2: “Como você declara a sua cor/etnia? ”. 

Cor/Etnia Branco Pardo Preto Amarelo Não declaro 

% 46,2% 35,9% 12,8% 2,6% 2,6% 

Fonte: Próprios autores (2020). 

A pergunta 2 mostra que 48,7% se autodeclaram pretos ou pardos, o que pode ser indício 

de que a Lei Federal 12.771/2012, que dispõe acerca da política de cotas no Brasil, traz retorno 

positivo da inclusão racial. E, o dado referente a pergunta 4: 84,6% das pessoas disseram que 

residem no estado do Rio de Janeiro, estado esse que foi pioneiro na política de cotas no Brasil 

e também localidade da UFRRJ, sendo este o principal público alvo das atividades realizadas.  

Além disso, a pergunta 5 demonstra que a quantidade de pessoas que acessam pelo 

notebook (53,8%) não diferiu muito daquelas que usam celular (41%). Acerca do tipo de 

internet mais utilizado nas palestras, pergunta 6, a maioria (97,4%) se deu via cabo/Wifi, 

enquanto dados móveis aparece com baixa representatividade (2,6%), demonstrando que o 

público atingido não representa a população, como um todo, visto que um dos tipos de conexão 

mais usado no país é dados móveis (80,2%) (IBGE, 2018). Ainda, a zona rural, público que não 

atingimos, possui 50,8% dos lares sem aceso a internet (IBGE, 2018), sendo esta realidade uma 

possível barreira para o público. 

Por fim, a pergunta 7 “ O que você achou das palestras de forma geral” sendo o valor 5- 

excelente e 1- muito ruim, a resposta foi satisfatória, pois a maioria do público (92,1%) avaliou 

a atividade como excelente e muito boa demonstrando bom desempenho e qualidade do evento, 

ainda que virtualmente. 

CONCLUSÕES:  

O presente trabalho mostra o perfil social e tecnológico dispõe de representação de 

gênero e raça/etnia, sem grande sobreposição, o que denota que as atividades do PET Floresta 

são bem representativas.  

Além disso, que devemos adequar as atividades de modo que o acesso via celular não 

limite a participação nas próximas atividades virtuais. 

Ainda, ações relacionadas ao acesso de pessoas para essa modalidade de ensino devem 

ser criadas e/ou asseguradas, principalmente nas zonas rurais, público que não atingimos. 
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 E por fim, apesar da alta participação, poucos nos deram feedback do evento, com isso 

devemos utilizar maiores artifícios para gerar um banco de dados mais robusto. 

REFERÊNCIAS: 

ALVES, L. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Revista Brasileira 

de Aprendizagem Aberta e a Distância, v. 10, n. 1. p. 83-92, 2011. 

BEHAR, P. A. (Org.). Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto Alegre: Artmed 

Editora. 2009. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Superior. Manual de orientações 

básicas. Programa de Educação Tutorial. Brasília, p. 8, 2002. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua-PNAD Contínua. 2018. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: jul. 2020. 

LUZZI, Daniel Angel. O papel da educação a distância na mudança de paradigma 

educativo: da visão dicotômica ao continuum educativo. 2007. Tese de Doutorado. 

Universidade de São Paulo. 

NO BRASIL, IBGE População Jovem. Estudos e pesquisas. Informação Demográfica e 

Socioeconômica. 1999.INEP.  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE et al. Doença de coronavírus 2019 (COVID-19): 

Relatório da Situação, 51. 2020 

SANTOS, N. Estado da arte em espaços virtuais de ensino e aprendizagem. Revista brasileira 

de informática na educação, v. 4, n. 1, p. 75-94, 1999. 

Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação. Disponível em: 

<http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: jul. 

2020. 

UNESCO. Impacto da COVID-19 na educação. Disponível em: 

<https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse>. Acesso em: 19 jun. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

502 
 

PET Global - Além da sala de aula 
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financeiro, Criatividade e rendimento estudantil, Intercâmbio cultural e Infecções 
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PET Engenharia de Alimentos 

Universidade Federal de Lavras - UFLA 

RESUMO 

O projeto PET Global teve durante a sua criação, a intenção de criar eventos, palestras e 

outras maneiras de disseminar conhecimentos, experiências e informações que não são 

tratadas diariamente em salas de aula e em outros projetos do grupo. Ou seja, abordar 

temáticas atuais e sociais que fugissem da área acadêmica, tendo em vista o quão 

importante é formar cidadãos com conhecimentos amplos e pensamento crítico. Durante 

a realização do projeto foram realizadas cinco edições. Cada uma organizada por um 

grupo de trabalho dentro da entidade. Os eventos tiveram os seguintes temas, sendo a 

maioria deles aberto a todo o público acadêmico: Ações afirmativas em defesa da 

equidade étnico-racial, Planejamento financeiro, Criatividade e rendimento estudantil, 

Intercâmbio cultural, ISTs e gravidez no ambiente acadêmico. Foram realizadas parcerias 

com profissionais e entidades externas ao grupo para a realização das atividades, sendo 

aplicados feedbacks escritos para avaliar o alcance dos eventos e obter pontos para 

possíveis melhorias. No geral, todas as edições tiveram boa aceitação dos participantes e 

também um bom resultado em relação a influência positiva do evento para o participante. 

Por fim, foi possível observar que a criação do projeto foi relevante e sua contribuição 

para os estudantes e para seus realizadores foi positiva. 

 

Palavras-chave: Cidadania. Sociedade. Extensão. Saúde. Multidisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO 

Visando atingir um dos objetivos do Programa de Educação Tutorial que é proporcionar 

uma formação global aos alunos, não apenas o conhecimento acadêmico, mas assumindo a 

responsabilidade de contribuir para melhorar a qualificação dos alunos como seres humanos e 

membros da sociedade (BRASIL, 2006), este projeto consistiu na organização de palestras e/ou 

debates sobre temas gerais, englobando assuntos sociais, econômicos, éticos, dentre outros. 

Buscou-se estimular e colaborar com o desenvolvimento ético-cultural da comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de Lavras pela abordagem e discussão de temas relevantes. 

Além disso, esperou-se que o projeto fosse um meio de contribuir para a fixação de valores que 

reforcem a cidadania e a consciência social. A atividade foi uma forma de agregar valor ao 

crescimento pessoal dos PETianos, desenvolver a capacidade de organizar eventos, melhorar a 

comunicação pessoal, aumentar a experiência no desenvolvimento de trabalho em equipe, além 

de contribuir na relação de comunicação entre alunos e docentes. 
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METODOLOGIA 

O PET Global foi realizado ao longo do ano, no qual os PETianos promoveram 

palestras, debates, dentre outros encontros, que abordaram temas relevantes para a sociedade, 

como por exemplo: saúde mental, consciência negra, política, entre outros. Os encontros foram 

ministrados por profissionais, por um grupo PET parceiro e por professores e alunos de outro 

curso, os quais tinham conhecimento aprofundado sobre o assunto selecionado. Os eventos 

foram em sua maioria abertos ao público e o grupo se mobilizou para que as palestras fossem 

gratuitas ou com o menor custo possível, a fim de atingir um público razoável.  

Foram realizadas 5 edições (Quadro 1), onde buscou-se a diversidade de temas e 

parcerias internas e externas à universidade. Além disso, houve a distribuição das edições pelos 

grupos de trabalho para que todos se envolvessem com o projeto sem se sobrecarregar. 

Quadro 1 - Distribuição e características das edições do PET Global 

Edição  Grupo Parceiro Evento Execução 

Ações afirmativas 

(OLIVEN, 2007) 

Gestão de 

Projetos 

Comissão de 

Heteroidentificação (prof. 

Renato Belo/UFLA) 

Aberto Abr. 

Planej. financeiro (LEAL; 

DO NASCIMENTO, 

2011) 

Gestão de 

Qualidade 
PET Administração (UFLA) Fechado Jun. 

Criatividade e rendimento 

(ALMEIDA, 2014) 

Gestão de 

Pessoas 
Psicóloga Talissa Tonelli Aberto Ago. 

Intercâmbio cultural 

(DALMOLIN, 2013) 

Gestão de 

Marketing 

Diretoria de Relações 

Internacionais e convidados 

estrangeiros 

Aberto Out. 

ISTs e gravidez na 

universidade 

 (ROSA et al., 2020) 

Gestão de 

Finanças 

Liga Acadêmica de Saúde 

Reprodutiva e Sexual e CTA 
Aberto Nov. 

Fonte: Do autor, 2020. 

Os resultados foram avaliados por meio de questionários respondidos pelos 

participantes, para obter sugestões de temas e melhorias ao longo do desenvolvimento do 

projeto, e para percepção do número de alunos não PETianos atingidos pelo projeto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as edições foram plenamente desenvolvidas e os resultados de número de 

participantes se encontram na Tabela 1. 

Tabela 1 - Relação dos participantes nas edições 
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Edição temática 
Participantes 

totais 

Participantes externos 

ao grupo (incluindo 

palestrante) 

Relação 

participantes 

externos/totais (%) 

Ações afirmativas em 

defesa da equidade étnico-

racial 

18 5 28 

Planejamento financeiro 14 2 14 

Criatividade e rendimento 

estudantil 
35 22 63 

Intercâmbio cultural 54 38 70 

Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e gravidez 

no ambiente acadêmico 

24 8 33 

Fonte: Do autor, 2020. 

 As edições com participações externas de 14%, 28% e 33% tiveram como possíveis 

causas desses resultados, respectivamente, o fato de ter sido um evento fechado, por não ter 

sido divulgado previamente e pela temática envolvida em um período com muitas atividades 

avaliativas (novembro). 

 Os questionários de feedbacks só foram aplicados nas 3 últimas edições temáticas. Vale 

ressaltar que nem todos os participantes responderam ao questionário. Os resultados se 

encontram no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Respostas do questionário em relação a) ao interesse pelo tema, b) ao conhecimento 

prévio do assunto e c) à contribuição para consciência social. 

a) b)  
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c)  

Fonte: Do autor, 2020. 

 Nota-se pelas respostas que as temáticas foram interessantes, promoveram um 

acréscimo ao conhecimento, pois poucos tinham conhecimento total do assunto e, por fim, 

promoveram consideravelmente para a consciência social dos participantes. 

CONCLUSÃO 

Enfim, o projeto atingiu satisfatoriamente a população acadêmica com temas relevantes 

e trouxe uma contribuição social na formação dos participantes. 
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"Plataforma Ensinando o Lattes": divulgação e aplicação de conhecimento  

Noveletto JVM, joao.m.noveletto@gmail.com, Angeluci AD, Appoloni JM, Bassetti  

LA, Bortoletto BP, Dotta GH, Gonzales KGA, Lopes JS, Martins LR, Milesi IN,  

Modesto VS, Pennacchiotti I, Perroni RM, Premazzi JP, Silva WTL, Sousa IA, 

Trigo  FC, Zunareli MC  

Profª Drª Patrícia Petromilli Nordi Sasso Garcia  

Profª Drª Ticiana Sidorenko de Oliveira Capote  

PET Odontologia  

Faculdade de Odontologia de Araraquara, FOAr, UNESP  

RESUMO O grupo PET-ODONTOLOGIA, com o apoio de sua tutora e da vice-diretora da 
Faculdade de Odontologia de Araraquara-UNESP, criou e publicou uma plataforma voltada 
aos alunos, denominada "Plataforma Ensinando o Lattes ", em junho de 2020. Com o intuito de 
difundir conhecimento sobre o preenchimento correto do Currículo Lattes, o material foi 
produzido em PDF e publicado via internet. Composto por tutoriais simples, instruções básicas 
e separados em 9 módulos, abordou os itens mais utilizados do currículo durante a graduação.  
A plataforma foi divulgada por meio das redes sociais do grupo e da faculdade, a fim de 
alcançar o maior número de estudantes possível. Como o preenchimento do Currículo Lattes é 
visto como um desafio, a “Plataforma Ensinando o Lattes” teve como objetivo sanar essa 
dificuldade, oferecendo subsídios para que os alunos pudessem criar e/ou atualizar seus 
currículos. Pôde-se concluir que a “Plataforma Ensinando o Lattes” foi uma excelente 
ferramenta para disseminação de conhecimento de modo direto, claro e objetivo aos leitores. 
Além disso, proporcionou ao grupo PET-ODONTO a dominância do assunto e a oportunidade 
de propagá lo, fazendo-se uma experiência enriquecedora, capaz de abranger ensino, pesquisa 
e extensão.   

Palavras-chave: Currículo. Materiais Educativos e de Divulgação. Comunicação Acadêmica.   

INTRODUÇÃO  
Visto que o grupo PET ODONTOLOGIA é composto por estudantes que realizam constantes 
discussões sobre melhorias do ambiente em que estão inseridos, foi percebido por meio de rodas 
de conversas, que os discentes apresentavam dúvidas relacionadas ao Currículo Lattes. A partir 
disso, viu-se necessário a elaboração de uma plataforma que pudesse sanar essa dificuldade, 
oferecendo subsídios para a criação e/ou atualização de currículos de maneira simples, didática 
e objetiva.   
Por conseguinte, o grupo instituiu o projeto "Plataforma Ensinando o Lattes", com o apoio de 
sua tutora Profª Drª Ticiana Sidorenko de Oliveira Capote e da vice-diretora da Faculdade de 
Odontologia de Araraquara-UNESP, Profª Drª Patrícia Petromilli Nordi Sasso Garcia, em junho 
de 2020, com enfoque aos graduandos. O objetivo principal foi facilitar o entendimento da 
plataforma Lattes, para que os discentes pudessem utilizá-la de maneira autônoma. Além disso, 
puderam exercitar o espírito de equipe e o tripé preconizado pelo Programa de Educação 
Tutorial: ensino, pesquisa e extensão.   
Assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar a atividade “Plataforma ensinando o 
lattes”, demonstrando a forma do que foi realizada e divulgada.  

METODOLOGIA  
A idealização e confecção da atividade envolveu todos os integrantes do grupo PET 
Odontologia; a tutora do grupo, Profª Drª Ticiana Sidorenko de Oliveira Capote, 
responsabilizou-se pela divisão dos módulos, auxiliando nas etapas necessárias; a vice-diretora  
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da Faculdade de Odontologia de Araraquara- UNESP, Profª Drª Patrícia Petromilli Nordi Sasso  
Garcia, encarregou-se da correção de cada módulo, tornando a plataforma completa e  
personalizada.  
Em relação ao corpo de texto do projeto, os tópicos foram divididos entre os integrantes do  
grupo e confeccionados por meio da plataforma de design gráfico “Canva”. Foram elaborados 
tutoriais sobre o preenchimento correto do Currículo Lattes e, para isso, viu-se necessário o 
estabelecimento de um protocolo, que visava a padronização das fontes, títulos e cores.   

Os tópicos foram divididos e organizados em dez módulos (de 0 a 9), citando os pontos mais 
relevantes em relação à confecção do Currículo Lattes durante a graduação, utilizando 
referências em sites de buscas confiáveis. O Módulo 0 trouxe a apresentação do grupo e do  
projeto, sumário e agradecimentos; o Módulo 1 foi denominado “Criando um Currículo”, que  
frisou a criação e atualização de uma conta e a busca de um currículo na plataforma; o Módulo  
2 foi denominado “Dados Gerais” e explicou como inserir dados pessoais, fluência em idiomas,  
prêmios e títulos acadêmicos, texto inicial, entre outras informações relevantes; o Módulo 3  
“Formação”, ensinou a acrescentar informações sobre a formação acadêmica/titulação e  
complementar; o Módulo 4 “Atuação”, abordou linhas de pesquisa e atuação profissional; o  
Módulo 5 “Projetos”, referiu-se à informações sobre projetos de pesquisa e extensão; o Módulo  
6 “Produções”, discorreu a respeito de artigos, livros e capítulos publicados, trabalhos  
publicados em anais de eventos, apresentações de trabalhos e palestras, trabalhos técnicos,  
cursos e palestras de curta duração ministrados ou assistidos e desenvolvimento de material  
didático; o Módulo 7 “Eventos”, abordou a participação e organização de eventos; o Módulo 8  
"Participação em Bancas", pontuou a respeito de participações em bancas de comissões  
julgadoras e de trabalhos de conclusão; o Módulo 9 “Citações”, abrangeu o cadastro manual  
dos índices de citação em três bases de dados diferentes: ISI-Web of Science, Scielo, Scopus,  
além de um cadastro em uma quarta base de escolha do autor.   
Após a confecção dos módulos, o formato escolhido para publicação do conteúdo foi PDF; para 
isso criou-se um site por meio da plataforma "Wix", com link de acesso em 
<https://petodontologiafoar.wixsite.com/petodonto>. A divulgação do conteúdo do site, deu-se 
por meio das redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, WhatsApp e E-mail.   

Para analisar o alcance do projeto, foi contabilizada a quantidade de visualizações das 
postagens, número de acesso ao site por servidor e o número de vezes que a publicação foi salva 
pelos usuários do Instagram. Além disso, foi elaborado um questionário utilizando a plataforma 
Google Forms, para obter o feedback do trabalho, incluindo perguntas que mensuraram a 
qualidade do material e a satisfação do público-alvo. As perguntas foram: “De 1 a 5, quanto foi 
satisfatório o material?”; “O material foi de fácil compreensão?”; “A plataforma atingiu as 
principais dúvidas em relação ao preenchimento do Currículo Lattes?”; “De 1 a 5, o quanto 
você considera importante o material?” e “Para que cada vez mais o material esteja se 
aprimorando, deixe sugestões”.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Pôde-se observar que a “Plataforma Ensinando o Lattes” atingiu um grande público, 

uma vez que, após sua divulgação por meio das redes sociais, obteve-se 1051 acessos ao 
conteúdo pelo Instagram e, dentre esses, 106 usuários salvaram o documento (Figura 1). 
Ademais, o site contabilizou 635 visitas, dessas, 432 servidores únicos (Figura 2), ressaltando 
que o conteúdo foi acessível ao público-alvo. Somado a isso, apesar de pouca adesão, o 
questionário idealizado com o intuito de obter um feedback do trabalho foi positivo. Como 
resultado, obteve-se 25 respostas, onde todos os participantes eram discentes. Na primeira 
pergunta, em uma escala de 1 a 5, 95,8% dos participantes assinalaram nota máxima em relação 
a sua satisfação com o material (Figura 3); na segunda (Figura 4) e na terceira perguntas (Figura 
5), 100% respondeu que o material foi de fácil compreensão e que a plataforma atingiu as 
principais dúvidas em relação ao preenchimento do Currículo Lattes. Na quarta pergunta 
(Figura 6), 95,8% assinalaram o número máximo em relação à importância do material. Por 
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fim, somado às respostas positivas, foram enviadas duas sugestões de melhorias ao PDF.  

Figura 1 - Informações referente à publicação do PDF "Plataforma Ensinando o Lattes" no 
Instagram    

   

 

   

    

   

 

Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 

  

Figura 2 - Informações referente à publicação do PDF "Plataforma Ensinando o Lattes" no site 
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Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 

 
  

Figura 3 - Gráfico referente às respostas da primeira pergunta 

 

 

 

  

 

Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 

  

Figura 4 - Gráfico referente às respostas da segunda pergunta 
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Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 

  

Figura 5 - Gráfico referente às respostas da quarta pergunta 

 

 

  

Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 
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Figura 6 - Gráfico referente às respostas da sexta pergunta  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal do PET Odontologia FOAr-UNESP 

  

Dessa forma, os resultados sugeriram que o material foi de grande valia para os 
graduandos e, a divulgação da "Plataforma Ensinando o Lattes" e do formulário de satisfação 
continuará acontecendo, uma vez que ficarão disponíveis no site e nas redes sociais 
permanentemente. 

  

CONCLUSÃO 

Pôde-se concluir que a “Plataforma Ensinando o Lattes” foi uma excelente ferramenta 

para disseminação de conhecimento de modo direto, claro e objetivo aos leitores. Além disso, 

proporcionou ao grupo PET-ODONTO a dominância do assunto e a oportunidade de 

propagá- lo, fazendo-se uma experiência enriquecedora, capaz de abranger ensino, pesquisa 

e extensão. 
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PROJETO IRMÃO RECEPÇÃO DOS CALOUROS E COMBATE À EVASÃO 

GONÇALVES, Gustavo S. (gustavosingulane@gmail.com); BARROS, Izaque J. M.; 

FERRARI, Ana L.; ALVES, Arthur A.; MONELLI, Davi M.; SOUZA, Eduardo Garcez; 

ANDRADE, Emilly S.; ALMEIDA, Evelyn N.; RAMOS, Guilherme S.; NOGUEIRA, João 

G. P.; GARCIA, José M. L.; MORIS, José V. S.; SARAVALLI, Lucas A. MELO, Gilberto 

P. Grupo PET – Engenharia Mecânica Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira; 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  

Resumo  

Problemas com a retenção e evasão de alunos tem se tornado cada vez mais recorrentes no 

ensino superior, sendo, na FEIS, um problema maior nos cursos da área de exatas. Com isso em 

vista, o Grupo PET-EM com o auxílio do grupo CAOS, Centro Acadêmico “Ozires Silva” da 

Engenharia Mecânica na UNESP de Ilha Solteira, deu início a um projeto de recepção e 

acolhimento dos novos calouros do curso de Engenharia Mecânica durante o ano de 2019, tendo 

em vista uma melhora no desenvolvimento dos mesmos pela maior integração destes com a 

instituição de ensino como um todo. Para esse acolhimento, foram promovidas atividades 

extracurriculares entre os calouros e os membros organizadores do projeto, denominados como 

“afilhados” e “padrinhos” respectivamente. Dentro dessas atividades foram realizadas 

dinâmicas de integração, como jantares, gincanas e recolhimento de produtos de higiene predial 

doados ao lar de idosos de Ilha Solteira (Centro Dia). Durante o ano os calouros foram 

incentivados a buscar auxilio de seus padrinhos, tanto em questões acadêmicas, quanto em 

quaisquer problemas pessoais que estivessem confortáveis em compartilhar. Os problemas 

pessoais citados, vieram como preocupação devido ao alto stress sentido por muitos alunos da 

graduação, o que vem gerando cada vez mais uma mobilização em volta do assunto da saúde 

mental e sua relação com a vida acadêmica. Ao fim do ano letivo, verificou-se, por relatos dos 

próprios ingressantes, que o projeto auxiliou em seu desempenho acadêmico, principalmente 

pelo contato com estudantes mais velhos, que possuem materiais didáticos e experiência na 

graduação. Além disso, o contato entre padrinhos e afilhados continuou mesmo com o fim do 

ano, mostrando a integração desejada no início do projeto.  

Palavras-chave: Ingressantes, Retenção, 

Integração.  

INTRODUÇÃO: 

A discussão a respeito da recepção dos calouros, bem como o combate à evasão e à 

retenção, tem se tornado cada vez mais recorrente no contexto do ensino superior público no 

Brasil. Em um contexto mais local, a FEIS enfrenta principalmente a retenção, inclusive em 

matérias de base, o que atrasa o curso dos ingressantes e muitas vezes os desmotivando. Em 

discussões sobre o assunto, o Grupo PET-EM concluiu que uma melhor recepção dos calouros 
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contribuiria de forma positiva com a permanência e desenvolvimento dos mesmos nos anos a 

sua frente. Essa conclusão, que veio de experiências dos próprios ingressantes e de seus círculos 

sociais, mostrou uma falta de integração e sensação de pertencimento dos alunos no início da 

faculdade. Devido a esses fatos, foi elaborado o Projeto Irmão, em parceria com o Centro 

Acadêmico “Ozires Silva” (CAOS) da Engenharia Mecânica na FEIS, de forma a promover um 

bom acolhimento dos alunos ingressantes do curso de Engenharia Mecânica da instituição.  

Metodologia  

O projeto teve início no primeiro semestre de 2019 e contou com a parceria dos centros 

acadêmicos da Engenharia Mecânica e Elétrica e com os grupos PET das Engenharias Elétrica 

e Civil, todos da UNESP de Ilha Solteira. A primeira interação dos ingressantes (“afilhados”) 

no projeto foi durante o jantar de recepção, onde cada membro dos grupos organizadores 

(“padrinho”) ficou responsável por uma interação mais próxima com um ou mais ingressantes. 

Dessa forma, ao longo de todo o ano, cada padrinho se fez responsável por acompanhar o seu 

afilhado ingressante, auxiliando-o tanto em questões de âmbito acadêmico, quanto em questões 

diversas que os calouros se sentissem à vontade em compartilhar. Nesse jantar também foram 

distribuídos colares feitos por impressão 3D confeccionados em parceria com o Departamento 

de Engenharia Mecânica da instituição. Esses colares foram distribuídos para estabelecer uma 

sensação de pertencimento ao curso e a comunidade de estudantes nele presentes. 

Ainda no primeiro semestre do ano, ocorreu o Piquenique de Integração, no qual os 

mesmos grupos citados anteriormente participaram da organização. Essa atividade ocorreu no 

Parque da Mantiqueira de Ilha Solteira, consistindo em diversas dinâmicas de integração entre 

os próprios calouros e os veteranos dos cursos de Engenharia. As dinâmicas, como o Quiz acerca 

dos grupos extracurriculares da universidade, resultaram em premiações para os vencedores, 

como vale-compras conseguidos em parcerias com o comércio da cidade.  

Em paralelo ao Projeto Irmão foi realizado o “Desafio dos Bixos”, outro projeto do grupo, 

em parceria com o Departamento de Engenharia Mecânica, como parte da disciplina de 

Introdução a Engenharia Mecânica, tendo o objetivo de introduzir os calouros ao pensamento 

de engenharia e auxiliar também na diminuição da retenção do curso.  

No início do segundo semestre, o Grupo PET - EM promoveu uma arrecadação solidária 

de produtos de higiene predial a serem doados para o Centro Dia - Associação de Assistência 

ao Idoso de Ilha Solteira. O projeto consistiu na divulgação do trabalho deste Centro para os 

consumidores dos Supermercados da cidade aceitando as devidas doações. Os calouros foram, 

então, convidados a participar e, no final, todos os que estiveram presentes foram premiados 

com rodízios de pizza, conseguidos em parceria com a pizzaria ‘Kipão’. Por fim, o grupo se 

reuniu com os calouros para a celebração do projeto na pizzaria, sendo que todos os ingressantes 

foram convidados.  

No ano de 2020 decidiu-se continuar o projeto com os novos calouros, sendo planejadas 

atividades semelhantes ao ano anterior. No início do semestre realizou-se o jantar de 

apadrinhamento e as interações com os ingressantes continuarão a ocorrer pelo ano. 
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Resultados e Discussão 

 O projeto proporcionou a turma de calouros uma maior identificação com a IES na qual 

estão inseridos, de forma a promover um maior acolhimento dos mesmos por parte dos 

veteranos. Verificou-se, ainda, a partir de relatos dos próprios ingressantes, que o 

apadrinhamento contribuiu intimamente com o seu rendimento acadêmico, visto que a relação 

mais próxima com os veteranos os auxiliou com a aquisição de materiais didáticos, 

equipamentos e outros fatores inerentes ao curso. Tais relatos foram obtidos por conversas com 

os calouros e por um formulário de feedback respondido pelos mesmos. Neste formulário os 

ingressantes atribuíram uma nota de zero a cinco para o projeto, sendo que, das 13 respostas ao 

formulário, foram obtidas 10 notas cinco e 3 notas quatro. Também foi feita a pergunta “O 

Projeto Irmão te ajudou de alguma forma? Se sim, como? Se não, como poderíamos ter 

ajudado?”, recebendo-se respostas como as a seguir: “Sim, ajudou muito na questão das matérias 

e materiais da faculdade, além de nos enturmar e ajudar a conhecer pessoas novas”; “Sim, de 

diversas formas, desde ajudar com matérias e dúvidas sobre a facul em si até nos fazer sentir 

mais acolhidos já que estamos longe de casa. É muito bom, estão de parabéns!! Gosto muito da 

minha madrinha.”  

Observou-se, ainda, um maior contato e identificação dos ingressantes com o grupo PET-

EM, refletindo-se, por exemplo, no aumento do interesse na participação do processo seletivo e 

na visibilidade do grupo.  

Conclusão 

O término do projeto em 2019 mostrou a efetividade da integração realizada, mostrada pelo 

feedback dos ingressantes, pela experiência dos membros dos grupos organizadores e pelo 

aumento da visibilidade do grupo PET-EM. Devido a essa efetividade, decidiu-se continuar o 

projeto em 2020, com intuito de, futuramente, incluir os novos afilhados como os padrinhos de 

semestres seguintes e promovendo uma melhor integração entre todas as camadas da instituição.  
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RESUMO: O trabalho a seguir apresenta o Projeto intitulado “Websérie de Conceitos em 

Película” do núcleo temático GeoCine do PET Geografia da Universidade Federal Fluminense, 

com o objetivo de promover a aproximação universidade-sociedade, bem como construir 

material didático alternativo para o ensino de Geografia. Neste sentido, a aproximação de nosso 

campo de origem – a Geografia – com o audiovisual se mostra em construção, tendo como 

cerne da questão levar as discussões teórico-conceituais à esfera intuitiva do senso comum, e 

neste processo estimular uma reinterpretação tão imersiva quanto crítica. O projeto surge em 

uma tentativa de estabelecer canais de divulgação entre universidade e sociedade, e também 

envolvendo pesquisadores, professores e estudantes em sua construção. Portanto, ao se 

aventurar pelo mundo do audiovisual, o núcleo GeoCine busca meios de melhor alcançar a 

comunidade, por vias de expressão artística e midiática, sem perder a densidade teórica do tema, 

aportada por pesquisadores e intelectuais. Neste sentido, os resultados e discussões a seguir 

demonstram os caminhos trilhados pelo grupo na construção da Websérie, apresentando 

questões que possam servir de referência para outras iniciativas como estas. Com relação aos 

grupos PET, principalmente, o tema tem especial relevância porque nesse exercício de criação 

são trabalhados indissociavelmente Pesquisa, Ensino e Extensão.  

 

Palavras-chave: Geografia; audiovisual; lúdico; divulgação; conhecimento. 

Introdução 

O núcleo Geografia e Cinema (GeoCine) vinculado ao PET Geografia UFF vem 

trabalhando desde de 2019 no projeto de uma websérie intitulada “Conceitos em Película”. Esta 

consiste na produção de curtas no formato de documentário, que abordarão alguns dos 

principais conceitos-chave geográficos – Lugar, Território, Paisagem e Espaço –, a fim de que 

possam ser usados como material paradidático e de difusão do conhecimento para a sociedade 

em geral. Para tanto, são convidades55 geógrafes, desde professories da universidade a 

professories do ensino básico, além de pessoas envolvidas com movimentos sociais de áreas 

associadas à Geografia ou mesmo de fora do campo acadêmico, alternando “entrevistades” a 

                                                
55 As terminações ‘e’, ‘es’ e ‘ies’ estão ligadas a inclusão do gênero neutro na linguagem, se opondo a 
discriminação e a binarização de gênero na língua portuguesa. 



 

518 
 

cada vídeo. Assim, nos aproximamos da produção audiovisual para conceber um material que 

envolva cada conceito através de diferentes lentes, concordando com Jorge Barbosa (2000: 111-

112), ao dizer que “a vantagem (sempre relativa) dos filmes documentários e/ou de ficção está 

na ludicidade que empresta ao nosso trabalho”, uma vez que “a imagem cinematográfica precisa 

estar a serviço da investigação e da crítica a respeito da sociedade em que vivemos”.  

Dentre os objetivos deste projeto destacamos o desejo de fornecer a estudantes da 

graduação em Geografia e do ensino secundário um material didático de formato atraente e 

linguagem simples, que permita a assimilação dos conceitos fundamentais da Geografia. 

Também pretendemos colaborar para difusão do conhecimento geográfico para a população 

interessada em enriquecer seu patrimônio cultural, valorizando socialmente a disciplina, bem 

como familiarizar os petianes com a linguagem audiovisual e, por fim, incentivar o uso criativo 

do material didático. O objetivo deste projeto é criar uma nova alternativa à proliferação dos 

conteúdos geográficos para além da universidade. Sendo assim, crendo que as produções 

cinematográficas são uma ótima – e curiosa! – alternativa para alcançar pessoas com faixa 

etárias e formações variadas. Este projeto pretende contemplar a multiplicidade na compreensão 

da realidade utilizando-se de diversas fontes, traçando caminhos que possam viabilizar o 

trânsito interdisciplinar dos conceitos discutidos, contribuindo para uma visão mais integrada 

da realidade.  

Metodologia56 

A produção de um filme, principalmente quando se trata do gênero documentário, busca 

evidenciar um fato, tendendo a defender um argumento bem formulado de forma concisa. Sendo 

assim, elencamos um conceito chave da Geografia e desenvolvemos uma dedicada pesquisa 

sobre este, envolvendo algum tema ou assunto prático para que se tenha uma forte 

correspondência real e aplicação no seu uso. Assim, após o momento de pesquisa esboçamos 

um pré-roteiro que consiste no levantamento bibliográfico e literário sobre o tema e a realização 

de discussões sobre o mesmo com a equipe, de modo a alimentar a criatividade na tradução dos 

conceitos em forma de vídeo.  

Após assentar um argumento57 que cerceia a produção, seguimos para as etapas técnicas 

de realização. Aqui, apontamos ter sido fundamental a disponibilização do material pelo 

                                                
56 A Metodologia foi escrita baseando-se no zine “Como fazer produzir um doc.mentário”, material inédito.   
57 O Argumento é um elemento cinematográfico que tem de 2 a 5 páginas, é um texto que virá apoiar o 
assunto/tema do audiovisual, e dessa forma justificá-lo, servindo de base para o roteiro. No caso de 
documentários, auxilia nas gravações das entrevistas.  
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Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, já que nosso 

grupo PET não contava com o equipamento técnico necessário: câmera, luz e microfones. 

No período dedicado à pesquisa bibliográfica e discussão de leituras são agendadas as 

entrevistas com pessoas pesquisadoras, professoras e/ou representantes de organizações, na 

intenção de discutir a aplicação do conceito em diversas temáticas, a fim de destrinchar seu uso 

prático e teórico. Não prevemos o que aparece nas falas de entrevistades, que muitas vezes se 

expressam com termos e conceitos que exigem previamente uma maior aproximação do 

assunto, que não é o desejado para o produto final, pois como o projeto busca atingir um público 

diverso e amplo, como alunos do ensino básico, por exemplo, isso requer um formato e 

linguagem específicos. E são nestes casos, que o audiovisual permite a liberdade de intervir no 

discurso dirigindo a entrevista e a edição à procura de uma simplicidade na fala, sem deixar 

afetar o conteúdo pretendido. 

Realizada a filmagem, prosseguimos para o processo de decupagem, descrevendo em 

blocos as cenas e sequências, como um quebra-cabeça e organizamos o material a fim de formar 

o produto final – neste momento temos contato com programas de edição de vídeo, áudio e com 

a pós-produção (criação da abertura, identidade visual e trilha sonora) dos curtas. Pensamos em 

como esteticamente prender a atenção de quem assiste, ou seja, além de desejarmos ser o mais 

intuitivo com o conceito em si, esperamos conciliar a produção com a esfera artística do cinema. 

Resultados e Discussão  

Para o professor Jorge Barbosa (2000: 114) “constituem o cinema: técnica e arte; obra 

e mercadoria; ambiguidade e contradição”. Nesta tentativa de nos arriscarmos na produção 

audiovisual temos nos aventurado na linha de uma produção que foge a natureza das habilidades 

que nosso curso de origem nos proporciona, a qual as experiências mínimas com o audiovisual 

e universo cinematográfico se tornam gradativamente mais dinâmicas e, sobretudo, 

endêmicas58, pois atrelamos essa atividade ao fazer e saber geográfico. A passagem inicial traz 

para a reflexão os limites e dificuldades que serão tratados a seguir. 

As intencionalidades ao se dirigir um filme são cruciais para a condução da narrativa. 

Como ao escrever um texto tomamos cuidado na escolha de palavras, na tecnicidade do cinema 

                                                
58 A palavra ‘endêmicas’ tem por definição “natural ou próprio de uma região geográfica”. Entendido num 
sentido poético, como nossa experiência com o audiovisual se tornou tão intensa, acabamos por acoplar esse 
conhecimento a nossa formação na Geografia. A palavra visa uma analogia de referenciais linguísticos e 
poéticos. 
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faz surgir preocupações como edição e montagem das imagens, cortes de planos, sobretudo 

quando o material trabalhado envolve discurso de entrevistados.  Temos nos envolvido na 

produção do episódio “Lugar.doc” que abordará o conceito de Lugar e estreará a websérie 

Conceitos em Película, e, no momento de produção nos deparamos com o “pensar [que] 

significa descobrir” (HAESBAERT, 2014: 26), isto é, no processo de criação o conceito que 

trabalhamos se desfaz nas etapas de construção para se reconstituir no produto final. Nossa 

tentativa de apreender um conteúdo imaterial e comunicá-lo requer dedicado empenho.  

Já nos aspectos ligados diretamente à Geografia, nossas preocupações tomam caráter de 

autenticidade com o conceito abordado, sendo “que o mais importante não é a palavra que 

sintetiza um conceito, mas seu conteúdo” (HAESBAERT, 2014: 29). Neste sentido, 

entendemos que ao acoplar a esfera lúdica à categoria analítica/intelectual não podemos nos 

perder em artimanhas que façam faltar qualidades científicas e teóricas que sustentem o nosso 

debate, que, para além de estético e experimental, é também científico e conceitual, tanto 

propositivo como objetivo.  

Ressaltamos novamente o cunho de difundir conhecimentos da Geografia, tanto para os 

envolvidos no meio acadêmico, como para a comunidade aberta; por isso, entende-se aqui a 

importância em criar plataformas que aproximem o público dessa produção. Sendo assim, a 

internet e suas redes sociais mostram-se importantes meios de divulgação do material para que 

sua publicação se torne acessível. Para isso, o grupo terá um canal no YouTube, tanto pela 

praticidade da rede quanto por considerar esta plataforma uma referência ao ensino informal e 

popular. 

Conclusão 

O momento de criação colabora para nosso próprio aprendizado como 

pesquisadories/professories em formação, detentories de um conhecimento teórico e prático 

posto em questão no ato de produção. Neste trabalho são exercidas de forma integrada a 

pesquisa, o ensino e a extensão, uma vez que o desafio criativo de tornar lúdica e didática a 

discussão de um conceito requer faculdades que perpassam as três dimensões mencionadas. 

Concluímos com a certeza de que formas inovadoras de trilhar caminhos pela educação como 

essa devem estar em constante recriação intervindo no vínculo entre universidade e sociedade.   
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RESUMO: O presente estudo tem por finalidade apresentar um modelo de processo seletivo 

que se adapte aos grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) com o objetivo de tornar a 

seleção de membros mais justa e igualitária. Nesse sentido, baseado nas fundamentações 

iniciais de uma prática de autodefinição do predomínio psicomental espera-se suprir a 

necessidade do grupo com uma ferramenta denominada DISC, criada pelo psicólogo Dr. 

William Moulton Marston. Todavia, para melhor ajuste do candidato ou candidata ao segmento, 

o PET de Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) inseriu em seu 

processo seletivo a etapa de trainee, a fim de deixar os futuros petianos mais à vontade e em 

convergência com os ativos. Essa nova forma de seleção apresentada se dá em duas etapas. A 

primeira, sendo mais tradicional - como prova, histórico escolar e dinâmica em grupo. Durante 

essa etapa, destaca-se a utilização do DISC já no próprio formulário de inscrição. Já a segunda 

é caracterizada por uma abordagem mais pessoal e próxima dos participantes - como entrevista 

e o processo de trainee - a integralização dos participantes com o grupo PET (onboarding). 

Dessa forma, com o novo estilo de seleção, espera-se que ao final, os candidatos estejam melhor 

qualificados e integralizados ao grupo, com o propósito de estarem aptos para exercerem com 

qualidade suas devidas funções. Tal alteração se deu, principalmente, ao feedback recebido 

pelos membros recém chegados dos processos seletivos realizados anteriormente, de tal forma 

que ficou visível a não integralização atrelada ao ócio destes, já que entravam deslocados. 

Portanto, com essas novas etapas inseridas no processo, esperamos que ao seu término os 

participantes estejam cientes da rotina de um petiano no grupo e as atividades que desempenha. 

Além disso, almeja-se com essas novas mudanças que o candidato entre no grupo mais 

engajado. 
 

PALAVRAS CHAVES: processo seletivo, trainee, DISC, onboarding e integralização. 

 

1. Introdução: 

 

Por processo seletivo entende-se o conjunto de técnicas/instrumentos os quais auxiliarão em 

uma avaliação de um determinado candidato, de modo a identificar habilidades pessoais ou 

características que venham de encontro ao cargo a ser almejado. Assim, baseado na Portaria 

MEC nº 976, de 27 de julho de 2010, junto aos objetivos do Programa de Educação Tutorial 

(PET), o PET Engenharia Civil da UFJF buscou aprimorar tal processo a fim de torná-lo algo 

mais que avaliativo, agregando experiência profissional ao candidato.  

Nesse sentido, o processo seletivo é um meio justo e igualitário de inserção de novos membros 

no PET. Assim, por ser de interesse geral, independentemente da área, o tema em questão é de 

mailto:luiz.tadeu@engenharia.ufjf.br
mailto:renan.carvalho@engenharia.ufjf.br
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extrema importância visto que o cenário atual configura um mercado mais exigente em relação 

às qualificações profissionais. Portanto, avaliar a eficiência e capacidade de adaptação do 

candidato ao novo meio em que estará sendo inserido se torna fundamental para o crescimento 

do grupo e individual do petiano.  

 

2. Metodologia: 

 

Trata-se de um processo seletivo realizado exclusivamente para os alunos matriculados a partir 

do 2º período/semestre do curso de Engenharia Civil da UFJF, dividido em duas etapas 

independentes: a primeira, sendo de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada da 

seguinte forma: 

1. Formulário de Inscrição (20 pontos): a pontuação será contabilizada de acordo com 

as respostas do candidato neste formulário, atendendo a critérios estabelecidos pela 

comissão avaliadora do processo seletivo; 

2. Histórico escolar (10 pontos): pontuação baseada no Índice de Rendimento Acadêmico 

(IRA), que é a média ponderada das notas do candidato nas disciplinas da sua graduação 

junto com as respectivas cargas horárias, sendo aplicada conforme critérios pré-

estabelecidos de classificação; 

3. Prova escrita (30 pontos): prova de conhecimentos sobre o PET, por meio do Manual 

de Orientações Básicas (MOB), sobre as atividades do PET Civil, através do 

Planejamento de Atividades Anual, disponibilizado aos participantes, e sobre 

conhecimentos gerais; 

4. Dinâmica de grupo (40 pontos): sendo realizada em conjunto com alguma 

organização/grupo de psicologia da UFJF. Em 2020 será realizada em conjunto com 

Apsi Consultoria Jr. (Empresa Júnior da Faculdade de Psicologia da UFJF), sendo 

avaliada de acordo com critérios estabelecidos pela comissão avaliadora. 

Os candidatos que obtiverem maior pontuação na primeira etapa, (15 primeiros colocados, 

segundo edital de 2020), serão classificados para a segunda etapa. Nesse sentido, havendo 

empates será convocado o candidato que obteve maior nota na Prova escrita. Persistindo o 

empate, aquele que se inscrever primeiro, será classificado. 

Na segunda etapa, de caráter classificatório, os candidatos terão suas pontuações zeradas, de 

modo que o resultado da primeira etapa não entrará no cálculo da nota final. A etapa se dará da 

seguinte forma: 

1. Experiência PET (60 pontos): os participantes terão a oportunidade de vivenciar e fazer 

parte do PET Civil durante duas semanas (trainee). Dessa forma, conhecerá o programa 

e irá se ambientar ao grupo. Durante essa experiência, os candidatos irão participar das 

reuniões e vivenciar todas as etapas do planejamento de alguma atividade do PET Civil. 

Além disso, ao final dessas duas semanas, os candidatos deverão apresentar um 

Seminário, propondo uma alteração/inovação em alguma atividade observada durante 

esse período de experiência; 

2. Entrevista (40 pontos): a banca avaliadora será composta por professores do curso de 

Engenharia Civil da UFJF, um profissional da área de psicologia e um petiano, sendo 

avaliado através de perguntas direcionadas com critérios estabelecidos pela comissão 

avaliadora. 

Os candidatos, 10 participantes no edital de 2020, que obtiverem maior pontuação serão 

selecionados para fazer parte do PET Civil UFJF. Como primeiro critério de desempate, será 

convocado o candidato que obteve maior nota na etapa Experiência PET. 

 

3. Resultados esperados e discussão: 
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Baseado nas etapas relatadas até aqui, o segmento em questão espera conseguir inserir em seu 

processo seletivo inúmeras benfeitorias, as quais auxiliam o novo petiano a não entrar deslocado 

ou desalinhado, mostrando ao candidato todo o processo de criação e planejamento das 

atividades, desde o período de sua inserção no grupo. Assim, uma das mudanças, oriunda de 

constantes reivindicações dos participantes de seleções passadas, foi o feedback presencial ao 

final de cada etapa, com a intenção de estimular o candidato à busca da constante de melhorias 

individuais e a identificar seus pontos fortes e pontos de melhorias. Além disso, identificamos 

que o processo seletivo deveria motivar os participantes a conhecerem suas habilidades e 

competências, sem trazer uma carga negativa com uma possível reprovação. 

Seguindo essa linha de raciocínio, será implementada durante a primeira etapa, já no formulário 

de inscrição, uma ferramenta psicológica baseada no livro do Dr. Willian Mouton Marston 

“Emotion of normal people”, denominada DISC. Além disso, essa ferramenta será utilizada e 

retomada durante a entrevista a fim de perceber como o candidato lida com situações adversas 

à sua personalidade. Tal metodologia tem o objetivo de identificar o perfil da pessoa mediante 

diversos casos, sendo classificadas como Dominante, Influente, Estável e Conforme. A Figura 

1 traz uma breve explicação do que se trata essas características pessoais. 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 1: Relatório DISC 

 
Adaptado de: https://www.itu.com.br/artigo/quem-e-este-tal-relatorio-disc-20180126  

Acessado em: 28/03/2020. 

https://www.itu.com.br/artigo/quem-e-este-tal-relatorio-disc-20180126
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Os participantes são apresentados, já no processo de seleção, à cultura e à filosofia do PET 

Civil. Esse processo de integralização é conhecido como onboarding. Baseado em (BAUER, 

2011; ERDOGAN, 2011), o objetivo deste processo é transmitir conhecimento, habilidades e 

comportamentos para que os novos membros da organização se sintam integralizados ao grupo 

já existente e também aos futuros membros que constituirão o grupo.  

Nesse sentido, espera-se que durante essa etapa, o candidato conheça melhor a dinâmica de 

núcleos do PET. Assim como a maioria dos programas tutoriais, o PET de Engenharia Civil da 

UFJF utiliza a segmentação em 3 núcleos: Marketing e Comunicação, Qualidade e Gestão de 

Pessoas. Portanto, com o convívio social junto ao grupo, espera-se que o candidato seja 

proativo, saiba trabalhar em equipe e perceba as habilidades que cada núcleo desenvolve. 

Busca-se, inclusive, que ao longo desse período de treinamento, o candidato compreenda que a 

horizontalidade é um valor fundamental dos grupos PET. 

 

4. Conclusão: 
 

Mediante ao apresentado, conclui-se que foi necessária uma mudança na roupagem do nosso 

processo seletivo referente às edições anteriores. Assim, almeja-se com essas mudanças que o 

candidato entre no grupo mais engajado e com ambição de evoluir, uma vez que, pelo feedback 

presencial, ele estará ciente tanto de seus pontos fortes quanto de seus pontos a serem 

melhorados. Espera-se que o processo de adaptação do grupo, com a inserção de novos 

membros, seja facilitado através das ferramentas mencionadas acima. Com isso, os petianos 

entrarão no grupo com uma básica compreensão das atividades desenvolvidas, da filosofia do 

programa e do trabalho em equipe. Portanto, uma vez que o grupo passará a contar com novos 

olhares, é de se esperar que os novos membros apontem fatos observados ao longo de sua breve 

experiência dentro do grupo, desencadeando propostas de melhorias nas atividades já existentes 

e implementação de práticas inéditas. 
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caiobarbalho96@usp.br 
PET – Zootecnia FZEA/USP 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/Universidade de São Paulo 

(FZEA/USP) 

 

RESUMO: Tomando como ponto de partida, os pilares do Programa de Educação Tutorial 

(PET), o projeto “Talk Time” foi pensado para promover a integração entre agremiações e 

estudantes da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP) neste período 

de pandemia e isolamento social. As atividades do grupo tiveram que ser remodeladas, 

devido as circunstâncias, proporcionando novas oportunidades de aprendizado e métodos de 

trabalho. Diante disso, a troca de experiências com outras agremiações e alunos da 

universidade foi de extrema importância para desenvolvimento da atividade de extensão, 

tendo em vista a impossibilidade de criar atividades presenciais. A atividade foi realizada em 

conjunto com as agremiações Grupo PET Engenharia de Alimentos, Grupo de 

Empreendedorismo no Agronegócio da FZEA (GEMA), Associação Atlética Acadêmica 

Fernando Costa FZEA-USP (AAAFC), Projeto Criança Feliz FZEA-USP (PCF), Enactus 

FZEA-USP e o Escritório de Saúde Mental da USP. O projeto foi realizado entre junho e 

agosto de 2020, com encontros quinzenais, nas segundas-feiras, sempre às 18:30, através da 

plataforma Google Meet, abordando diversas temáticas sobre o cotidiano de vivência na 

quarentena. Os temas das apresentações foram escolhidos e apresentados com o intuito de 

um encontro leve com curta duração, a fim de estimular a participação e o interesse durante 

as apresentações, como exemplo o primeiro encontro com o tema CORtina de sentimentos, 

abordando como as cores estão atreladas e, podem modular sentimentos, com uso de 

dinâmica entre os participantes. Através desta atividade, até o momento obteve-se a 

aproximação entre os estudantes dos cursos da FZEA, maior conhecimento sobre as 

oportunidades de vivências extracurriculares e interação PET Zootecnia e demais 

agremiações. 

 

Palavras-chave: atividades remotas, integração, pandemia, remodelar, vivência.

mailto:caiobarbalho96@usp.br
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Introdução 

 

Ao longo dos anos, o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (PET – Zootecnia FZEA/USP) 

vem contribuindo para a melhoria do ensino de graduação e a formação acadêmica ampla 

do aluno através de atuações coletivas, planejamento e execução de uma gama 

diversificada de atividades acadêmicas, tanto dentro, como fora do âmbito da universidade, 

sempre regido pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

preconizado pelo Ministério da Educação (MEC). Desse modo, tem-se que, 

majoritariamente, as atividades desenvolvidas pelo grupo PET – Zootecnia FZEA/USP 

ocorrem de maneira presencial e, com participação ativa tanto dos PETianos quanto de 

alunos da FZEA ou até mesmo de outras instituições de ensino, no caso de projetos de 

extensão. 

Entretanto, em dezembro de 2019, o mundo tomou conhecimento sobre a 

transmissão de um novo vírus denominado coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi 

identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e 

transmitida pessoa a pessoa. No dia 11 de março de 2020, Tedros Adhanom, diretor geral 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou que a organização havia elevado o 

estado da contaminação pelo vírus à condição de pandemia de Covid-19. 

Tendo em vista que o isolamento social é colocado pelos profissionais da área da 

saúde como uma das maneiras mais eficazes de combate a disseminação do vírus e, diante 

disso, as atividades acadêmicas presenciais ao longo de todo o mundo tiveram de ser 

interrompidas, também o grupo PET – Zootecnia precisou remodelar suas atividades, bem 

como a maneira com que estas ocorrem, com o intuito de seguir as recomendações dos 

órgãos oficiais de saúde e passar a realizar atividades apenas de maneira estritamente 

remota. 

De acordo com Weiss & Murdoch (2020) e Zhou et al. (2020) o acompanhamento 

da situação em nível global e, o aumento dos casos positivos para COVID-19 parecem ter 

gerado níveis de ansiedade, depressão e estresse entre os estudantes universitários, mesmo 

se sabendo que este não seria um grupo de maior risco em termos de letalidade. Maia & 

Dias (2020) afirmam que a pandemia provoca efeitos deletérios na saúde mental dos 

estudantes universitários e reforçam para que o tema continue a ser investigado, para que 

se possam perceber os mecanismos e reações psicológicas subjacentes a um período de 

vida tão atípico e desafiante, sendo importante traçar estratégias de prevenção ou 

remediação acerca dos efeitos do isolamento social. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi promover através de encontros 

remotos semanais intitulados “talk time” a integração entre as agremiações e o diálogo em 

tempos de isolamento social para a comunidade de alunos da FZEA/USP e de outras 

instituições, criando uma aproximação entre os cursos e, um maior conhecimento sobre as 

oportunidades de vivências extracurriculares, além de proporcionar essa vivência também 

para os próprios alunos participantes. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2020000100504&amp;script=sci_arttext&amp;B10
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2020000100504&amp;script=sci_arttext&amp;B14
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Metodologia 

 

A partir dos temas escolhidos pelo grupo PET – Zootecnia, bem como das 

parcerias estabelecidas com as outras agremiações presentes no campus de Pirassununga, 

onde se localiza a FZEA, foi desenvolvida o projeto. A atividade foi realizada por meio da 

plataforma digital “Google Meet” dos serviços do Google. A plataforma contribuiu para o 

desenvolvimento do evento pois as atividades puderam ser planejadas e realizadas de 

maneira totalmente online, proporcionando segurança a todos os idealizadores, 

contribuintes e participantes. 

Os encontros ocorreram quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 18h30 e 

foram planejados para os dias 08 e 22 de junho, 06 de julho e 03 e 17 de agosto. As 

agremiações parceiras foram o Grupo de Empreendedorismo no Agronegócio da FZEA 

(GEMA), Grupo PET Engenharia de Alimentos FZEA/USP (PET EA), Associação 

Atlética Acadêmica Fernando Costa FZEA-USP (AAAFC), Projeto Criança Feliz 

FZEA/USP (PCF), Enactus FZEA/USP e Escritório de Saúde Mental da USP. 

Em todas as oportunidades a dinâmica ocorreu da mesma forma: os interessados 

em participar do evento se inscreveram por meio de um formulário online divulgado nas 

mídias socias do grupo PET - Zootecnia e, através de um “link” gerado na data do evento 

e enviado para o e-mail dos inscritos, puderam acessar a plataforma digital do Google, na 

qual um membro do grupo PET – Zootecnia dava início as atividades do dia com uma 

breve abertura colocando aos espectadores os temas a serem abordados e a agremiação 

participante responsável por elucidar o assunto. Ao final das apresentações sempre se 

destinou um espaço para perguntas, seguido pelo encerramento do “talk time” em questão. 

Ocorreram 05 “talk times” e, as datas, agremiações participantes e conteúdos 

abordados foram: 

a) 08/06 – GEMA, CORtina de Sentimentos; 

b) 22/06 – PET EA e PET – Zootecnia, Manda Foods: Mitos sobre os alimentos (PET 

EA) e Manda Foods: Mitos sobre as carnes (PET – Zootecnia); 

c) 06/07 – AAAFC e PCF, No pain, no gain (AAAFC) e como podemos aproveitar o 
tempo com as crianças e também nos divertir (PCF); 

d) 03/08 – ENACTUS, Planner: Como planejar nosso tempo e nos organizar melhor; 

e) 17/08 – PET – Zootecnia e Escritório de Saúde Mental, Animais de companhia (PET 

– Zootecnia) e Só Love (Escritório de Saúde Mental). 

Ao final dos talk times, o grupo PET - Zootecnia realiza uma pesquisa, com os 

alunos que participaram dos encontros quinzenais, com o intuito de coletar informações 

sobre possíveis influências positivas do projeto e possibilidade de continuidade do mesmo 

em um futuro próximo. 
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Resultados e Discussão 

Até o momento da redação do presente trabalho, o evento contou com a 

participação de 75 estudantes, dentre eles alunos de graduação da FZEA e de outras 

instituições. Com essa diversificação de universidades, diversificação de realidades e 

participação de outras agremiações com objetivos e focos diversos, adquirimos muitas 

experiências, e debatemos diversos problemas que estão afetando todos os estudantes em 

meio a pandemia. 

Os temas foram variados e apresentados de forma leve e, em um curto período 

por encontro, a fim de estimular participação e não haver a perda de interesse por parte dos 

ouvintes. No primeiro encontro (08/06), apresentado pelo grupo GEMA e mediado pela 

PETiana Sophia, intitulado “CORtina de Sentimentos”, abordou-se como as cores estão 

atreladas e podem modular sentimentos. Ainda neste encontro, foi feita uma dinâmica para 

saber qual a cor mais experienciada pelos participantes durante o período de isolamento 

social, discutindo porque foi reconhecida aquela cor e como poderíamos lidar com ela no 

nosso dia-a-dia. 
 

Figura 1: CORtina de sentimentos 

No segundo encontro (22/06), apresentado pelo grupo Grupo PET - Zootecnia, 

houve a participação e colaboração do grupo PET Engenharia de Alimentos (PET EA). 

Nesta data, primeiramente os membros do PET EA abordaram a temática “Mitos e 

verdades na indústria de alimentos”. Durante toda a apresentação aliou-se uma dinâmica 

utilizando a plataforma interativa “Mentimeter” aos esclarecimentos propriamente ditos, 

com base científica, acerca de fatos verídicos e inverídicos que permeiam os processo de 

produção na indústria de alimentos. Na segunda metade da atividade, os PETianos do PET 

- Zootecnia elucidaram algumas questões que envolvem mitos e verdades referentes às 

carnes de aves, suínos e bovinos. A apresentação se iniciou com uma dinâmica utilizando 

a plataforma interativa “Kahoot”, na qual os participantes puderam ter acesso e responder 

algumas questões relativas aos temas abordados na apresentação. Esta interação foi 

seguida por uma breve explanação do tema, na qual foram elucidados, com base científica, 

alguns dos mitos e verdades, bem como questões “polêmicas” que existem 
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desde a criação e manejo dos animais até os cortes cárneos que são gerados, ao final do 

processo. Ao final das apresentações foi aberto um espaço para que fossem sanadas as 

possíveis dúvidas geradas ao longo da atividade, fazendo com que desta maneira todos os 

participantes pudessem deixar a conversa com algo agregado ao seu conhecimento na área. 
 

Figura 2: Talk time II - Manda foods, colaboração PET EA 

 

 
 

Figura 3: Talk time II - Manda foods, colaboração PET - Zootecnia 

Diante dos encontros realizados até o momento, pode-se perceber que a atividade 

consolidou uma parceria muito importante entre as agremiações existentes no campus da 

USP de Pirassununga, que, o grupo PET – Zootecnia e seus parceiros, através da 

abordagem de temáticas diversas sobre o cotidiano estão conseguindo promover um 

diálogo leve e saudável, além de agregador em tempos de isolamento social. Esses 

resultados parciais nos mostram uma alternativa para os estudos de Weiss & Murdoch 

2020 e Zhou et al. (2020) que nos elucidam acerca do aumento nos níveis de ansiedade, 

depressão e estresse entre os estudantes universitários gerados pela pandemia e o 

consequente isolamento social, mesmo sabendo que o público alvo não seria um grupo de 

maior risco em termos de letalidade. Os resultados ainda vão de encontro com as 

recomendações feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem feito várias 

recomendações à população geral para que sejam adotados comportamentos e realizadas 

atividades que permitam reduzir a ansiedade. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2020000100504&amp;script=sci_arttext&amp;B10
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2020000100504&amp;script=sci_arttext&amp;B10
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2020000100504&amp;script=sci_arttext&amp;B14
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Conclusões 

 

Até então, podemos afirmar que a realização dos “talk time” vem cumprindo com 

seus objetivos, tanto pelos resultados já obtidos, quanto pelos resultados que estão sendo 

esperados nos encontros que ainda estão por vir. Pode-se observar que a necessidade de 

remodelagem das atividades do grupo proporcionou novas oportunidades para troca de 

experiência com outras agremiações e, alívio na sobrecarga provocada pelo isolamento 

social, que impossibilitou diversas atividades presenciais, bem como o contato entre alunos 

dos quatro cursos existentes na FZEA e das outras instituições. 
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