
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

AF/RD 

 

RESOLUÇÃO Nº 18/2020 
 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias,  

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo Digital nº 016497/2020-51– 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO, 
 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 

Extensão; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na 

Sessão Ordinária do dia 19 de maio de 2020, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º. Homologar o ad referendum do Presidente deste Conselho que aprovou 
o Relatório Consolidado das Atividades dos Grupos do Programa de Educação 
Tutorial (PET) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2019, 
conforme anexo. 

 
Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões, 19 de maio de 2020. 
 
 
 

PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS 
PRESIDENTE 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 18/2020 – CEPE 

 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

RELATÓRIO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 
 
Introdução 

 
A Universidade Federal do Espírito Santo possui atualmente treze grupos 

PET, distribuídos em dois campi (Goiabeiras e São Mateus) e em Centros de 
Ensino. Todos os grupos realizam atividades de ensino, pesquisa e extensão as 
quais são acompanhadas e avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e 
Avaliação (CLAA) da UFES, que, no ano de 2019, teve a seguinte composição: 
Profa. Dra. Cláudia Patrocinio Pedroza Canal (presidente do CLAA, diretora de 
Apoio Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação), Giany Nascimento Terra 
(secretária do CLAA e representante daPró-Reitoria de Graduação), Arnaldo 
Hideki Takashi (coordenador de acompanhamento acadêmico da Pró-Reitoria 
de Graduação), Marlene Martins de Oliveira (coordenadora de Integração com o 
Ensino Básico da Pró-Reitoria de Extensão), Antônio Rocha Neto (coordenador 
de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), Camila 
Candeias Foeger (técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil e Cidadania), Profa. Dra. Adriana Rosely Magro (tutora 
PET Conexão de Saberes Educação: Licenciatura), Prof. Dr. Hélio Zanquetto 
Filho (tutor PET Administração), Prof. Dr. Paulo José Mello Menegaz (tutor PET 
Engenharia Elétrica), Laís Hesse Andrade Silva (estudante bolsista PET 
Economia) e Natalia Crivellaro Couto (estudante bolsista PET Conexão de 
Saberes Educação: Licenciatura).  

O CLAA se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente 
quando convocado por sua presidente. No acompanhamento e avaliação dos 
grupos foram realizados em 2019: 1) visitas de avaliação no segundo semestre 
aos grupos com novos tutores, 2) visitas de avaliação no final do ano a todos os 
trezes grupos, 3) leitura e análise do planejamento 2020, 4) relatório 2019 e 
prestação de contas 2019 de todos os grupos, 5) participação no Dia PET – 
encontro realizado no início de ano, com organização dos próprios grupos, a fim 
de discutir temáticas pertinentes ao PET; 6) análise dos editais para seleção de 
novos estudantes; 7) redação e execução dos editais de seleção de novos 
tutores; 8) organização e condução do II Encontro dos grupos PET-UFES, em 
setembro, no qual participaram pouco mais de 100 pessoas discutindo sobre as 
ações de pesquisa, ensino e extensão de cada grupo no ano de 2019 e 
formulando estratégias conjuntas de ação para 2020.  

Ainda no ano de 2019, após proposição do CLAA, a Universidade aprovou 
e publicou a Resolução interna sobre o PET, que pode ser consultada em: 
http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_22.2019_
-_pet.pdf#overlay-context=resolucoes-de-2019-cepe 

As atividades de todos os grupos são articuladas com os Projetos 
Pedagógicos dos cursos (PPC) de origem, com o Projeto Pedagógico 

http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_22.2019_-_pet.pdf#overlay-context=resolucoes-de-2019-cepe
http://daocs.ufes.br/sites/daocs.ufes.br/files/field/anexo/resolucao_no_22.2019_-_pet.pdf#overlay-context=resolucoes-de-2019-cepe
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Institucional (PPI) da Universidade, assim como com as diretrizes de iniciação 
científica, extensão e acompanhamento acadêmico (ADA) do Programa “Pró-
Ensino” para os estudantes da UFES. Especificamente em relação ao Programa 
“Pró-Ensino”, é importante mencionar que os grupos PET participam dos três 
eixos estruturantes do Programa, a saber, a recepção de estudantes 
(interessados em conhecer a Universidade e durante o seu ingresso), 
acompanhamento da permanência visando evitar evasão e retenção e dos 
estudantes egressos.  

É importante ainda destacar que o CLAA fornece feedback de suas 
avaliações anuais a todos os grupos, os quais demonstraram, considerando 
especificamente o ano de 2019 – objetivo desse relatório – grande capacidade 
de aproveitamento das informações relativas ao ano de 2018 para proposição 
de continuidades e inovações em relação ao ano anterior.  

 
Metodologia 

 
Para redação desse relatório, foram utilizados como critérios os artigos 24, 

25 e 26 da Portaria 976 de 2010 do MEC, os quais tratam sobre a avaliação dos 
grupos PET e dos tutores. As fontes de dados para as informações aqui 
apresentadas provêm de: 1) visitas presenciais de avaliação realizadas pelos 
membros do CLAA a cada grupo PET com novo tutor no ano de 2019; 2) visitas 
presenciais de avaliação realizadas pelos membros do CLAA a todos os grupos 
PET no ano de 2019; 3) planejamentos dos grupos PET para o ano de 2019 
acessados pelo CLAA na plataforma SIGPET; 4) relatórios dos grupos PET do 
ano de 2019, acessados pelo CLAA na plataforma SIGPET ou enviados 
diretamente ao CLAA, no caso de problemas na inserção na plataforma; 5) 
informações dos tutores sobre produção, participação em conselhos, disciplinas; 
6) apresentações no Dia PET e no II Encontro dos grupos PET da UFES; 7) 
informações apresentadas nas reuniões do CLAA. 

Para organização do relatório, apresentamos a seguir, conforme 
orientações do Ofício-Circular 23/2019, de 19 de dezembro de 2019, dados de 
cada grupo, seguidos da avaliação de cada um deles e manifestação conclusiva 
do CLAA sobre a aprovação ou não de suas atividades desenvolvidas no ano de 
2019. 
 
PET Administração 

 
O PET Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

tem como tutor o professor doutor Helio Zanquetto Filho, do Departamento de 
Administração, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE).  

O acompanhamento do grupo permite perceber que o planejamento do 
grupo de 12 atividades para o ano de 2019 foi cumprido, havendo apenas uma 
atividade sido parcialmente cumprida, com devida justificativa. As atividades do 
PET estão divididas nas modalidades extensão, pesquisa e ensino e são 
dirigidas tanto para estudantes bolsistas petianos quanto para os demais 
estudantes de graduação. Além disso, é importante destacar que o grupo 
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identifica diretamente contribuições para a política de Acompanhamento do 
Desempenho Acadêmico (ADA) dos estudantes de graduação da UFES, por 
exemplo, por meio da atividade “Monitoria de Matemática para os Cursos de 
Administração/Parceria PET Matemática”.  

As atividades demonstram que o grupo é organizado e produtivo e 
apresenta uma visível integração do grupo PET com os demais alunos dos 
cursos de graduação, com outros grupos PET e a comunidade em geral. 

Em relação a indicadores de participação nas ações propostas no ano de 
2019, o PET Administração possui o seguinte registro: 

 
Tabela 1: Número aproximado de participantes nas ações do PET 

Administração no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Apoio às Associações de Catadores de 
Material Reciclável/ Parceria Pet Mecânica 

60 

Apoio União Falciforme 10 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Coleta Seletiva na UFES 300 

Ações de ensino Número de participantes 

Monitoria de Matemática para os Cursos de 
Administração/Parceria PET Matemática 

100 

Petiando o Vest 160 
Roda de Conversa com a Pós e Parceria 
CALAD 

80 

Curso de Planilha Eletrônica 40 
Guia de Sobrevivência 100 
Mostra de Profissões 150 
Semana de Administração 500 

 
As publicações de destaque do grupo no ano de 2019 são: 1) resumo 

expandido no ENAPET “A importância e construção subjetiva dos participantes 
do PET UFES” (disponível em 
http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/resum
o_expandido_-_enapet_2019_pet_ufes_pdf.pdf) e 2) artigo no SUDESTEPET 
“Diagnóstico da consciência socioambiental na Universidade Federal do Espírito 
Santo” (disponível em 
http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/artigo
_sudestepet_2019_coleta_enviado_31_01_2019_0.pdf).Além da publicação, 
cinco estudantes bolsistas e o tutor participaram em um desses eventos citados 
anteriormente.  

Em relação à produção do tutor, ele participou de cinco publicações em 
eventos científicos, diferentes dos já citados, e três publicações de artigos em 
revistas científicas; orientou ou coorientou quatro trabalhos de doutorado, cinco 
dissertações de mestrado e três trabalhos de conclusão de graduação; participou 

http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/resumo_expandido_-_enapet_2019_pet_ufes_pdf.pdf
http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/resumo_expandido_-_enapet_2019_pet_ufes_pdf.pdf
http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/artigo_sudestepet_2019_coleta_enviado_31_01_2019_0.pdf
http://www.petadm.ufes.br/sites/petadministracao.ufes.br/files/field/anexo/artigo_sudestepet_2019_coleta_enviado_31_01_2019_0.pdf
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em três projetos de pesquisa e dois projetos de extensão1. O professor Helio 
Zanquetto também ministrou uma disciplina na graduação, além de participar 
como membro no Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de 
Administração matutino e noturno. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET 
Administração em 2019. 

 
PET Conexões Cultura  

 
O PET Conexões Cultura da UFES tem como tutora a professora doutora 

Larissa Fabricio Zanin, do Departamento de Artes Visuais, do Centro de Artes 
(CAr). 

O acompanhamento do grupo mostra que foram realizadas 15 atividades 
no ano de 2019, envolvendo ensino, pesquisa e extensão, tendo apenas uma 
sido cumprida parcialmente. O grupo possui parceria com o Projeto SOS 
Manguezal, na região da Grande Goiabeiras em Vitória-ES e com a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Marechal Mascarenhas de Moraes, localizada 
na mesma região. As atividades nesses espaços tiveram como objetivo 
fortalecer a história, memória, cultura e identidade local, dando enfoque para a 
cultura e preservação do mangue, e o reconhecimento da importância do resgate 
e conservação das raízes históricas, estabelecendo relações com as 
visualidades e os acontecimentos atuais e construindo, junto com as crianças, 
reflexões e conhecimentos acerca dos lugares aos quais pertencem. A partir 
dessas experiências, foram realizadas pesquisas e trabalhos de conclusão de 
curso, com as temáticas: Artes de forma transversal nas oficinas, Pintura de 
muro com territórios, culturas e paisagem e Ensino patrimonial através da oficina 
de produção de casacas2. As atividades de extensão do PET Cultura tiveram em 
torno de 600 participantes. 

O grupo apresentou o trabalho “Cinderela Contemporânea: a 
(des)construção da narrativa em sala de aula", no VII Colóquio de Arte e 
Pesquisa dos Alunos do PPGA da Ufes (Colartes) e a comunicação "Modos de 
ser Mulher: A representação do feminino na Cultura Visual”, no XIII Seminário 
Capixaba sobre o Ensino da Arte. 

Como produto de suas atividades, o grupo produziu o filme “Mangue 
Escola”, que teve exibição pública no Cinema da UFES (Cinemetrópolis) em 
18/11/2019 e, posteriormente, também teve sessões de exibição na comunidade 
participante das atividades. 

A professora Larissa Zanin ministrou a disciplina Fotografia e Semiótica na 
graduação, coordenou a organização do XIII Seminário Capixaba sobre o Ensino 

 
1Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/7267023450920621 
2 Instrumento musical de percussão, típico da cultura capixaba. 
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da Arte, além de atuar como vice-diretora do Centro de Artes (CAr) e presidente 
da Comissão Permanente de Avaliação do Centro de Artes.3 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexões 
Cultura em 2019. 

 
PET Conexão de Saberes: Educação  

 
O PET Conexão de Saberes: Educação da UFES tem como tutora a 

professora doutora Valdete Côco, do Departamento de Linguagens, Cultura e 
Educação, do Centro de Educação (CE). 

A análise das 17 atividades do grupo mostra que todas foram cumpridas, 
envolvendo a comunidade universitária no tripé ensino, extensão e pesquisa. É 
importante salientar nas atividades desenvolvidas por esse grupo a articulação 
com a educação básica e sistemas de ensino municipais, além do caráter 
inovador da proposta de articulação com a pós-graduação e profissionais 
atuantes para contribuir na formação dos estudantes de graduação, por meio do 
processo de formação continuada. A tabela a seguir apresenta um resumo das 
principais ações e público participante no ano de 2019. 

 
Tabela 2. Número aproximado de participantes nas ações do PET Conexão de 
Saberes: Educação no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Compartilhando narrativas: trajetórias e 
perspectivas da educação infantil no município 
de Marataízes 

218 

O trabalho docente no encontro com as 
crianças 

30 

Mostra de Profissões – Curso de Pedagogia 213 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Formação com o grupo de pesquisa formação 
e atuação de educadores- GRUFAE 

19 

Acompanhando a Educação Infantil no curso 
de Pedagogia 

113 

Ações de ensino Número de participantes 

Grupo de estudos 14 
Apresentação do PET às turmas ingressantes 
nos cursos de Pedagogia 

160 

Parceria com disciplina de Trabalho Docente 
na Educação Infantil desenvolvendo atividade 
de memoriais visuais sobre trajetórias de 
escolarização 

68 

 

 
3Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes da tutora 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/1595799399527303 
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O grupo também publicou os trabalhos 1) resumo expandido no ENAPET 
“Vivências Culturais: encontros com os discursos emergentes”, 2) resumo no 
Seminário Nacional de Formação dos Profissionais da Educação “Mobilização e 
articulação política de estudantes em formação inicial: alguns apontamentos” 
(disponível em http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2019/12/XII-
Semin%C3%A1rio-Nacional-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-dos-Profissionais-
da-Educa%C3%A7%C3%A3o-book.pdf); 3) SUDESTEPET “Engajamentos na 
Graduação: Reflexões Sobre as Vivências de Participação dos Discentes”. 

Complementarmente, a análise da produção da tutora mostra que ela 
publicou seis artigos em revistas científicas e orientou quatro doutorados e um 
mestrado.4Além disso, ministra na graduação as disciplinas “Trabalho Docente 
na Educação Infantil” e “Questões Atuais da Infância” na graduação.  

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexão 
de Saberes: Educação em 2019. 
 
PET Conexão de Saberes Educação: Licenciaturas 

 
O PET Conexão de Saberes Educação: Licenciaturas da UFES tem como 

tutora a professora doutora Adriana Rosely Magro, do Departamento de 
Linguagens, Cultura e Educação, do Centro de Educação (CE). 

As 22 atividades desenvolvidas, sendo apenas uma parcialmente, mostram 
a organização do grupo, assim como a articulação com a comunidade interna e 
a externa no campo educacional, nas três modalidades de ensino, pesquisa e 
extensão. Uma perspectiva norteadora de ação para o grupo foi aampliação do 
compromisso escolar para o compromisso com a educação, com campo de 
atividades no Ensino Médio. A tabela a seguir apresenta um resumo das 
principais ações e público participante no ano de 2019. 

 
Tabela 3. Número aproximado de participantes nas ações do PET Conexão de 
Saberes Educação: Licenciaturas no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Contos que encantam 160 
Diálogos com ensino médio 230 

Ações de pesquisa Número de participantes 

As diferentes concepções de docências na 
contemporaneidade e seus desdobramentos 

12 

Ações de ensino Número de participantes 

Grupo de estudos  12 
Orientações individuais 12 

 
O grupo apresentou cinco trabalhos em eventos com publicação de 

resumos: a) SudestePET: “O conceito de alfabetização no BNCC”, b) ENAPET: 

 
4Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes da tutora 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/7335579662236147 

http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2019/12/XII-Semin%C3%A1rio-Nacional-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-dos-Profissionais-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-book.pdf
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2019/12/XII-Semin%C3%A1rio-Nacional-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-dos-Profissionais-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-book.pdf
http://www.anfope.org.br/wp-content/uploads/2019/12/XII-Semin%C3%A1rio-Nacional-de-Forma%C3%A7%C3%A3o-dos-Profissionais-da-Educa%C3%A7%C3%A3o-book.pdf
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“Ação social e cultural do Mobiliza PET”, “Educação Sexual para quê?”, “Uma 
análise do espaço do IC4, uma questão de acesso” e “Reflexões sobre o novo 
Ensino Médio”. 

Na produção da tutora, houve publicação de dois artigos em revistas 
científicas, participação em um grupo de pesquisa e orientação de dois trabalhos 
de conclusão de curso.5Além disso, a professora Adriana Magro ministrou as 
disciplinas Ensino de arte em espaços extra escolares e Arte e educação. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexão 
de Saberes Educação: Licenciaturas em 2019. 
 
PET Economia 

 
O PET Economia da UFES tem como tutor o professor doutor Vinicius 

Vieira Pereira, do Departamento de Economia, do Centro de Ciências Jurídicas 
e Econômicas (CCJE). 

As 24 atividades desenvolvidas pelo grupo atingem participantes do próprio 
curso de Economia, de outros cursos de graduação, assim como a comunidade 
externa a UFES. Ainda, são contempladas as modalidades ensino-pesquisa e 
extensão nas ações realizadas. É necessário mencionar que tais atividades 
contemplaram também ações em escolas públicas e em bairros da cidade de 
Vitória. A tabela a seguir apresenta um resumo das principais ações e público 
participante no ano de 2019. 

 
Tabela 4. Número aproximado de participantes nas ações do PET Economia no 
ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Resenha Econômica na Rádio Universitária 
FM 104,7 

Petianos e ouvintes da rádio 

Do Economês para o Português - Externo 50 
Teatro do Oprimido 50 
PET Economia nas Escolas Públicas 50 
Mostra de Profissões -Economia 50 

Ações de pesquisa Número de participantes 

III Mostra Interna de Artigos 13 
Seminários para apresentação de artigos de 
autoria dos petianos 

30 

Grupos de Pesquisa externos ao PET 12 
Tour acadêmico 13 

Ações de ensino Número de participantes 

Minicurso de política econômica: “do 
economês para o português 

40 

Orientações individuais 12 

 
5Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes da tutora 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/7471423621490631 
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Monitorias voluntárias 15 
Resenha Econômica 200 

 
A produção do grupo em 2019 foi publicação de: a) Anais do XXIII Encontro 

Nacional de Economia Política: “Paradigmas econômicos: normatização da vida 
e da ordem social” (disponível em: 
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/123.pd
f), “Ciência econômica: um instrumento em essência?”  
>(disponível em: 
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/125.pd
f), “Questionamentos acerca da praxeologia de Ludwig Von Mises” (disponível 
em: https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20s). 

O tutor publicou um artigo de divulgação e orientou um trabalho de 
conclusão de curso no ano de 2019.6Além disso, ministrou as disciplinas 
Formação de desenvolvimento do Capitalismo, Introdução à economia Política, 
Pensamento Econômico, Político e Social Brasileiro. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Economia 
em 2019. 
 
PET Educação Física 

 
O PET Educação Física da UFES tem como tutor o professor doutor 

Maurício dos Santos de Oliveira, do Departamento de Desportos, do Centro de 
Educação Física e Desportos (CEFD). O grupo desenvolveu 15 atividades no 
ano de 2019, nas modalidades ensino, pesquisa e extensão, com estudantes do 
próprio PET, dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), de 
outros cursos da Universidade e usuários da comunidade externa. A tabela a 
seguir apresenta número aproximado de participantes em cada atividade: 

 
Tabela 5. Número aproximado de participantes nas ações do PET Educação 
Física no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Ballet Infantil 20 
Jazz 15 
Terceira Idade em Ação 25 
Tênis de Campo 15 
Futsal 25 

Ações de pesquisa Número de participantes 

A Democratização do Futsal Fora do Ambiente 
Escolar 

12 

 
6Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes da tutora 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/9093992913188933 

https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/123.pdf
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/123.pdf
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/125.pdf
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/125.pdf
https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Comunicacoes/124.pdf
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Minicurso Para Formação Ampliada do PET 
Educação Física: experiências formativas no 
CEFD/UFES 

12 

Projeto Terceira Idade em Ação: um relato de 
experiência do PET Educação Física da UFES 

12 

Ações de ensino Número de participantes 

Minicurso de voleibol 32 
Curso de arbitragem 35 

O grupo publicou o capítulo “PET-Educação Física da Universidade Federal 
do Espírito Santo”, no livro “Programa de Educação Tutorial: PET 40 anos de 
pesquisa, ensino e extensão” (BRITO, C. A.,Org.). 

O tutor Mauricio dos Santos publicou um artigo em revista científica; 
ministrou cinco disciplinas na graduação; orientou quatro dissertações de 
mestrado e três trabalhos de conclusão de curso; participou de três projetos de 
ensino, quatro de extensão e quatro de pesquisa; atuou como subcoordenador 
de Colegiado de Curso e como membro efetivo do Núcleo Docente Estruturante7. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Educação 
Física em 2019. 
 
PET Engenharia de Computação 

 
O PET Engenharia de Computação da UFES tem como tutor o professor 

doutor Rodrigo Laiola Guimarães, do Departamento de Informática, do Centro 
Tecnológico (CT). 

O grupo PET Engenharia de Computação desenvolveu 16 atividades de 
ensino, pesquisa e extensão que atingiram estudantes do próprio curso assim 
como de outros cursos da Universidade e também a comunidade externa a 
Universidade. Os dados de participantes referentes às principais atividades no 
ano de 2019 são apresentados na Tabela a seguir: 
 
Tabela 6. Número aproximado de participantes nas ações do PET Engenharia 
de Computação no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Introcomp 90 
TOPCOM 110 
Recepção de Calouros 90 
Mostra de Profissões –Engenharia de 
Computação 

100 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Desenvolvimento Científico 2 

Ações de ensino Número de participantes 

Programe-C 105 

 
7Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/4786947482425420 
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STEPS 12 

 
A produção do tutor mostra que: 1) foi coordenador geral do XVIII Simpósio 

Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2019) 
(disponível em: http://ihc2019.ufes.br), 2) publicou um artigo completo e dois 
resumos em anais de Congressos, um artigo em revista científica, um capítulo 
de livro; 3) registrou três patentes que estão em avaliação; 4) orientou dois 
trabalhos de conclusão de curso de graduação; 5) participou de nove projetos ou 
programas de ensino, pesquisa ou extensão; 6) participou como Membro do 
Colegiado do Curso de Engenharia de Computação ecomo Coordenador do 
Grupo de Trabalho (GT) do processo permanente de autoavaliação para os 
Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Engenharia e Ciência da 
Computação.8 Além disso, também ministrou na graduação as disciplinas Banco 
de Dados e Tópicos Especiais em Programação I. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia 
de Computação em 2019. 

 
PET Engenharia Elétrica 

 
O PET Engenharia Elétrica da UFES tem como tutor o professor doutor 

Paulo José Melllo Menegaz, do Departamento de Engenharia Elétrica, do Centro 
Tecnológico (CT). O grupo realizou 25 atividades que contribuíram para a 
construção de conceitos e conteúdos não abordados diretamente pelo curso de 
graduação, mas de extrema relevância tanto no processo de formação quanto 
na vida profissional dos estudantes. O número aproximado de participantes das 
principais ações está descrito na tabela a seguir: 

 
Tabela 7. Número aproximado de participantes nas ações do PET Engenharia 
de Computação no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Evento de Conscientização: Violência Contra 
a Mulher 

34 

Semana do Saco Cheio 140 
PET Social 50 
LinkPET 200 acessos 
EmpreendoPET 94 
Comemoração do Dia do Engenheiro 
Eletricista 

34 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Grupo de estudos de Raspberry 5 
Impacto da implementação do Sisu na 
Engenharia Elétrica 

60 

 
8Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor disponível em: 

http://lattes.cnpq.br/4894515763733502 

http://ihc2019.ufes.br/
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SaúdePet 12 
Redação Científica 8 
Acompanhamento Acadêmico 3 

Ações de ensino Número de participantes 

Oficina de Arduino 48 
Minicurso de LaTeX 21 
Minicurso de MATLAB 31 
Minicurso de Excel 39 
Aulas de Confecção de Placas de Circuito 
Impresso 

88 

Visitas Técnicas 76 

 
O professor Paulo Menegaz publicou um capítulo de livro, ministrou seis 

disciplinas na graduação, orientou dois trabalhos de conclusão de curso, 
participou de quatro projetos de pesquisa e foi membro do Núcleo Docente 
Estruturante do curso de Engenharia Elétrica e da Comissão Permanente de 
Avaliação do Centro Tecnológico da UFES.9 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia 
Elétrica em 2019. 
 
PET Engenharia Mecânica 

 
O PET Engenharia Mecânica da UFES tem como tutor o professor doutor 

Atílio Barbosa Lourenço, do Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro 
Tecnológico (CT). No ano de 2019, o PET realizou 19 atividades, que possuíam 
como alvo estudantes de diferentes períodos do curso e serviram também para 
atualizar os estudantes envolvidos em assuntos atuais relativos ao ofício do 
profissional da Engenharia Mecânica. Cabe ainda destacar que algumas ações 
foram desenvolvidas para público externo à Universidade. Os dados de 
participantes referentes às principais atividades no ano de 2019 são 
apresentados na Tabela a seguir: 

 
Tabela 8. Número aproximado de participantes nas ações do PET Engenharia 
Mecânica no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

PET Talks 10 
Jornal PET 5 
Programação no ensino fundamental 25 
Mostra de profissões 90 
Debates políticos 6 
Visitas técnicas 30 

Ações de pesquisa Número de participantes 

 
9Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em: http://lattes.cnpq.br/2053318862047733 
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Manufatura aditiva 5 
Arduino 4 
Ascamare (parceria PET Administração) 10 

Ações de ensino Número de participantes 

Canal de vídeo-aulas no YouTube 500 visualizações 
Monitorias 25 
Minicursos  40 

 
O grupo publicou dois artigos de divulgação: “Carneiro hidráulico” 

(disponível em: 
http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo
/jornal_pet_carneiro_hidraulico_compressed.pdf) e “Big Data e Machine 
Learning na Engenharia Mecânica” (disponível 
em:http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/an
exo/big_data_e_machine_learning_na_engenharia_mecanica.pdf) e participou 
no SudestePET. O grupo também produziu material didático (disponíveis em 
https://www.youtube.com/channel/UCf8Ya6bogIo3hk2RKl1jcAw, 
https://sites.google.com/view/oficinadejuliapetmecanicaufes/p%C3%A1gina-
inicial, http://petmecanica.ufes.br/matlab-basico, 
http://petmecanica.ufes.br/machine-learning-0,  http://petmecanica.ufes.br/latex, 
http://petmecanica.ufes.br/excel-intermediario,  
http://petmecanica.ufes.br/arduino-1) 

O tutor ministrou as disciplinas Termodinâmica e Transmissão de Calor e 
Termodinâmica II na graduação, participou de um projeto de pesquisa, publicou 
cinco artigos científicos e foi coordenador do Grupo de Trabalho para avaliação 
da graduação e pós-graduação do Centro Tecnológico.10 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia 
Mecânica em 2019. 
 
PET Matemática 

 
O PET Matemática da UFES tem como tutor o professor doutor Etereldes 

Gonçalves Junior, do Departamento de Matemática, do Centro de Ciências 
Exatas (CCE). 

O PET Matemática desenvolveu 19 atividades que contribuíram para o 
ensino, a pesquisa e a extensão, com impacto na comunidade interna e externa 
a Universidade. Entre as ações de ensino, cabe destacar, além do 
acompanhamento dos estudantes do curso de Matemática, parceria com o PET 
Administração para oferta de monitoria aos estudantes deste curso. 
Apresentamos a seguir tabela com resumo das principais atividades de extensão 
desenvolvidas e número estimado de participantes: 

 

 
10Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em http://lattes.cnpq.br/5684849692205161 

http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo/jornal_pet_carneiro_hidraulico_compressed.pdf
http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo/jornal_pet_carneiro_hidraulico_compressed.pdf
http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo/big_data_e_machine_learning_na_engenharia_mecanica.pdf
http://petmecanica.ufes.br/sites/petengenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo/big_data_e_machine_learning_na_engenharia_mecanica.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCf8Ya6bogIo3hk2RKl1jcAw
https://sites.google.com/view/oficinadejuliapetmecanicaufes/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/oficinadejuliapetmecanicaufes/p%C3%A1gina-inicial
http://petmecanica.ufes.br/matlab-basico
http://petmecanica.ufes.br/machine-learning-0
http://petmecanica.ufes.br/latex
http://petmecanica.ufes.br/excel-intermediario
http://petmecanica.ufes.br/arduino-1
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Tabela 9. Número aproximado de participantes nas ações de extensão do PET 
Matemática no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

III Mostra de Ciências do CCE 5100 
IV Simpósio Nacional da Formação do 
Professor de Matemática 

320 

III Festival de Vídeos Digitais e Educação 
Matemática 

120 

visita às escolas com a Mostra de Ciências do 
CCE 

820 

 
Os estudantes do PET Matemática compuseram a comissão organizadora 

local do IV Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, evento 
do qual o tutor foi coordenador. Além disso, um estudante apresentou pôster 
nesses eventos. Em outro evento, o III Festival de Vídeos Digitais e Educação 
Matemática, os petianos também participaram na organização do evento e 
tiveram vídeos concorrendo no festival. O professor Etereldes Gonçalves 
publicou um artigo em revista científica efoi nomeado presidente do Conselho de 
Curadores da UFES11. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Matemática 
em 2019. 

 
PET PROD-BIO 

 
O PET PROD-BIO da UFES tem como tutora a professora doutora Marielce 

de Cássia Ribeiro Tosta, do Departamento de Engenharia e Tecnologia, do 
Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES), no campus São Mateus, 
região norte do Estado. 

O PET PROD-BIO reúne estudantes dos cursos de Engenharia de 
Produção e Ciências Biológicas e desenvolveu, no ano de 2019, 24 atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em que participaram estudantes dos cursos 
mencionados, de outros cursos de graduação do CEUNES, assim como 
comunidade externa a UFES, na região norte do Estado. 
 
Tabela 10. Número de participantes nas ações do PET PROD-BIO no ano de 
2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

PET Informa  113 
Papo PET no Pré-vest  19 
Mostra de Profissões  213 
PET Redes  23 

Ações de pesquisa Número de participantes 

 
11Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em http://lattes.cnpq.br/1967221536722003 
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Pesca Industrial:  10 projetos 
PET Redes:  2 projetos 

Ações de ensino Número de participantes 

Apoio PET Powerpoint e Word Engenharia de 
Produção  

44 

Minicurso de Word e Power Point 11 
Minicurso Excel  26 
Minicurso Regras da ABNT  20 
Apoio PET Excel Engenharia de Produção  16 
Apoio PET Excel Ciências Biológicas  11 
Minicurso Utilização da Plataforma Lattes  8 

 
O grupo publicou os seguintes resumos expandidos: a) um no SudestePET: 

“Projeto Bituqueiras: descarte correto e conscientização ambiental”; b) dois no 
ENAPET: “PENTAPET: muito além de 5 anos de história”, “Minicursos 
plataforma office: uma prática além do ensino”; c) um no XIV CAEB (Congresso 
Aberto aos Estudantes de Biologia): “DESMITIFICA: Uma Experiência em 
Educação Ambiental”; d) um na II Jornada Integrada de Extensão e cultura - 
Prêmio Maria Filina: “DESMITIFICA: Transformação e Pesquisa”; e) dois na XI 
SeBiVix (Semana de Biologia da UFES de Vitória): “Pesca Industrial: Um 
Exercício da Escrita Científica” e “PET INFORMA: Divulgando Conhecimento 
Científico”. O grupo também publicou no ano de 2019 três edições do Jornal PET 
Informa (disponíveis em: https://petprodbio.wixsite.com/petinforma/2019 e 
https://petprodbio.wixsite.com/petinforma/edicoes-especiais).Também 
Finalmente, como destaque, o grupo concluiu e publicou o livro “Pensar, Ensinar, 
Transformar: Além das três letras”, em comemoração aos cincos anos da 
existência do grupo (disponível no link: http://petprodbio.saomateus.ufes.br/livro-
pet-prodbio).  

A produção da tutora mostra a publicação de dois artigos em revistas 
científicas, três capítulos de livro, um livro organizado, nove trabalhos 
publicados em anais de eventos, dois artigos de divulgação12. A tutora ainda 
orientou um mestrado, dois trabalhos de conclusão de curso, ministrou 
disciplinas na graduação, participou de três projetos de pesquisa e três projetos 
de extensão e foi membro integrante do Núcleo Docente Estruturante do curso 
de Engenharia de Produção e do Núcleo de Extensão do CEUNES. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET PROD-BIO 
em 2019. 

 
PET Psicologia 

 

 
12

 Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes da tutora 
disponível em http://lattes.cnpq.br/5222139886054755 

https://petprodbio.wixsite.com/petinforma/2019
https://petprodbio.wixsite.com/petinforma/edicoes-especiais
http://petprodbio.saomateus.ufes.br/livro-pet-prodbio
http://petprodbio.saomateus.ufes.br/livro-pet-prodbio
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O PET Psicologia da UFES tem como tutor o professor doutor Diego Alves 
Zilio, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento, do Centro de 
Ciências Humanas e Naturais (CCHN). 

O grupo desenvolveu 22 atividades, contemplando o tripé ensino, pesquisa 
e extensão, com participação da comunidade interna e externa a Universidade. 
A tabela a seguir apresenta número aproximado de participantes: 
 
Tabela 12. Número aproximado de participantes nas ações do PET Psicologia 
no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia 
(CPPP) 

130 

Mostra de Profissões da UFES 220 
Saberes & Fazeres 300 
Site do PET Psicologia UFES 400 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Levantamento das classes comportamentais 
de assédio contra a mulher na UFES e seus 
contextos determinantes 

2 

Levantamento das classes comportamentais 
racistas na UFES e seus contextos 
determinantes 

2 

Ações de ensino Número de participantes 

Jornal Psicotópicos 500 
5 Minutos de Psicologia 6 

 
O professor Diego Zilio publicou, entre outros, um capítulo de livro, um livro 

e três artigos13. Participou também como subcoordenador do colegiado e do 
Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia, ministrou quatro 
disciplinas, orientou três dissertações de mestrado e participou de quatro 
projetos de pesquisa. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Psicologia 
em 2019. 
 
PET Serviço Social 

 
O PET Serviço Social da UFES tem como tutora a professora doutora 

Juliana Iglesias Melim, do Departamento de Serviço Social, do Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). 

O grupo desenvolveu 13 atividades, com objetivo de possibilitar maior 
reflexão teórica e política sobre temas que nem sempre são suficientemente 
debatidos em sala de aula. Todas as atividades possuíram articulação com 

 
13Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível em http://lattes.cnpq.br/8715210181570846 
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estudantes da graduação, da pós-graduação e com o corpo docente do curso de 
Serviço Social. A tabela a seguir apresenta resumo com as principais 
informações de participantes nas ações em 2019: 

 
Tabela 12. Número aproximado de participantes nas ações do PET Serviço 
Social no ano de 2019 

Ações de Extensão Número de participantes 

Oficina de instrumentalidade e Resoluções 80 
Intervendo 300 
Cine PET 50 
Aula de Voo 100 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Intercâmbio de pesquisa e minicurso de 
pesquisa 

30 

Ações de ensino Número de participantes 

Semana de integração 300 
Mostra de Profissões 200 

 
No ano de 2019 o grupo participou do Encontro Nacional de Política Social, 

do Seminário Nacional de Formação profissional e Movimento Estudantil em 
Serviço Social, do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, da Oficina 
Nacional da Associação Brasileira de Ensino e da Pesquisa em Serviço Social. 
Em todos esses eventos foram apresentados trabalhos publicados em anais. 

A produção da tutora mostra a coordenação de um projeto de pesquisa e 
orientação de duas turmas de Trabalho de Conclusão de Curso. 14 Além disso, 
a tutora ministrou quatro disciplinas na graduação em Serviço Social. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer 
favorável a aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Serviço 
Social em 2019. 

 
Conclusão 

 
As análises realizadas sobre as atividades desenvolvidas por cada grupo 

PET da UFES no ano de 2019 permitem perceber que todos realizam pesquisa, 
extensão e ensino, contribuindo para os cursos de graduação mas também para 
a comunidade externa a Universidade.  

Uma das atividades institucionais em que todos os grupos participam no 
planejamento, na organização e na execução é a Mostra de Profissões, na qual 
todos os cursos da Universidade abrem as portas para recepção de estudantes 
interessados em conhecer as formações profissionais oferecidas na 
Universidade. Tal evento acontece em todos os campi da Universidade, 
geralmente no mês de outubro, e reuniu, no último ano, mais de 10000 visitantes. 
A participação nesse evento mostra a articulação interna dos grupos PET com 

 
14Todas informações podem ser consultadas detalhadamente no currículo Lattes do tutor 
disponível emhttp://lattes.cnpq.br/8874692437191296 
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os cursos de graduação, pois são os próprios docentes e discentes responsáveis 
pelas atividades da Mostra, assim como o compromisso científico e social com 
a difusão da Universidade para a comunidade externa. 

Os grupos também atuam de maneira integrada na realização de 
atividades, exemplo, no INTERPET, que é uma instância de organização e de 
articulação política dos grupos PET da Ufes. Atualmente, tem sido avaliado 
positivamente em eventos internos e externos como uma entidade consolidada e 
articulada não só com os grupos mas também com o Comitê Local de Avaliação 
e Acompanhamento (CLAA). O INTERPET tem como objetivo debater acerca 
das demandas cotidianas da comunidade petiana e também construir atividades 
em conjunto com todos os grupos PET. Além disso, apresenta-se como um 
importante meio de socialização e compartilhamento de experiências. A 
importância da comissão pauta-se na necessidade de assegurar a manutenção 
do PET Ufes por meio da otimização das atividades conjuntas e da compreensão 
das diferentes realidades que compõem cada grupo. Desse modo, visa-se 
garantir a estabilidade e a visibilidade do programa dentro e fora da 
Universidade.  


