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Introdução 
 

O Programa  de  Educação  Tutorial  -  PET  foi  criado  para  apoiar 

atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e extensão. 

Existem dois tipos de Grupo PET na UFU, o PET MEC e o PET 

INSTITUCIONAL,      este      último      regido      e      controlado 

exclusivamente pela Universidade. 
 

O PET é constituído por grupos de alunos organizados a partir das 

formações em nível de Graduação da UFU, cujas atividades são 

orientadas   pelo   princípio   da   indissociabilidade   entre   ensino, 

pesquisa  e  extensão.  Sendo  assim,  o  Programa  é  composto  por 

Grupos tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob 

a orientação de um professor tutor, condições para a realização de 

atividades  extracurriculares,  que  complementem  a  sua  formação 

acadêmica, visando atender mais plenamente às necessidades do 

próprio Curso de Graduação, ampliando e aprofundando o percurso 

de sua formação  profissional. Espera-se  assim,  contribuir para a 

melhoria  da  qualidade  acadêmica  dos  Cursos  de  Graduação  na 

UFU. 
 

As  atividades  extracurriculares  que  compõem  o  Programa  têm 

como  objetivo garantir aos discentes do Curso oportunidades de 

vivenciar  experiências  não  presentes  em  estruturas  curriculares 

convencionais, visando uma formação mais abrangente, tanto para a    

integração    no     mercado    profissional    quanto    para    o 

desenvolvimento  de  estudos  em  Programas  de  Pós-graduação 

(Manual   de   Orientações   Básicas    -   MEC,   2006).   PET    - 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL PROGRAD  - Pró- 

Reitoria    de    Graduação    /    CLAA    -    Comitê    Local    de 

Acompanhamento e Avaliação 2 O objetivo do Programa é formar 

o  aluno  para  além  do  espaço  da  sala  de  aula,  compreendendo-

o como um sujeito histórico em uma instituição pública de educação 

superior que preza pela qualidade do ensino.
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Objetivos 
 

O  PET  constitui-se  em  Programa  de  Educação  Tutorial  com  o 

objetivo de promover a formação ampla e de qualidade dos alunos 

de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o Programa, 

estimulando  valores  que  reforcem  a  cidadania  e  a  consciência 

social dos participantes e a melhoria dos Cursos de Graduação. As 

atividades são desenvolvidas em Grupos organizados a partir dos 

Cursos  de  Graduação  da  UFU,  orientados  pelo  princípio  da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. São objetivos 

específicos do Programa: 
 

• Desenvolver atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 

e extensão, em padrões de qualidade e de excelência, 

mediante Grupos de aprendizagem tutorial de natureza 

coletiva e interdisciplinar; 

• Estimular  a  formação  de  profissionais  e  docentes  de 

elevada  qualificação  técnica,  científica,  tecnológica  e 

acadêmica; 

• Formular   novas   estratégias   de   desenvolvimento   e 

modernização do ensino superior no país; 

• Estimular   o   espírito   crítico,   bem   como   a   atuação 

profissional pautada pela cidadania e pela função social 

da educação superior; 

•  Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 

• Contribuir para a consolidação e difusão da educação 

tutorial como prática de formação na graduação; 

• Estimular a vinculação dos Grupos a áreas prioritárias e 

a políticas públicas e de desenvolvimento, assim como a 

correção de desigualdades sociais; 

• Contribuir com a política de diversidade, por meio de 

ações afirmativas      em      defesa      da      equidade 

socioeconômica, étnico-racial e de gênero.
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Concepção Filosófica 
 

O Programa de Educação Tutorial busca desenvolver ações 

de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  de  maneira  articulada, 

permitindo  uma  formação  global,  além  de  propiciar  o 

envolvimento de outros alunos e da comunidade interna e 

externa nessas ações. Essa multiplicidade de experiências 

contribui    para    uma    formação    acadêmica   e    cidadã. 

A  ação  em  grupo  e  a  dedicação  ao  Curso  permitem 

desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, facilitar a 

compreensão  das  características  e  dinâmicas  individuais, 

bem como a percepção da responsabilidade coletiva e do 

compromisso social. A inserção do grupo dentro do Curso 

permite  que  estas  capacidades  se  disseminem  para  os 

discentes do Curso em geral, modificando e ampliando a 

perspectiva   educacional   de   toda   a   comunidade.   Este 

desenvolvimento  deverá  ter  interação  dinâmica  com  o 

Projeto  Pedagógico  do  Curso,  em  processo  de  mútuo 

aperfeiçoamento (Manual de Orientações Básicas - MEC, 

2006). 

Os   Grupos   tutoriais   de   aprendizagem   que   compõe   o 

Programa se caracterizam pela presença de um tutor, com a 

missão de motivar a aprendizagem ativa dos seus membros, 

através de vivência, reflexões e discussões, num clima de 

criatividade  e  cooperação.  O  método  tutorial  permite  o 

desenvolvimento   de   habilidades   para   a   resolução   de 

problemas e do pensamento crítico entre os membros, em 

contraste   com   o   ensino   centrado   principalmente   na 

memorização  passiva  de  fatos  e  informações,  permitindo 

aos  alunos  tornarem-se  cada  vez  mais  independentes  em 

relação    à    administração    de    suas    necessidades    de 

aprendizagem.
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No  PET  o  tutor  é  o  responsável  pelo  planejamento  e 

supervisão das atividades, bem como pelo desempenho do 

Grupo  sob  sua  orientação,  contando  com  a  indispensável 

contribuição de outros docentes e da Coordenação do Curso 

para   o   desenvolvimento   do   Programa.   Cabe   ao   tutor 

orientar  os  alunos  no  caminho  de   uma  aprendizagem 

segura,    relevante,    ativa,    planejada    e    adequada    às 

necessidades do Grupo e do(s) Curso(s). 
 

 
 
 

Composição e Integralização dos Grupos 
 

Os Grupos PET iniciam suas atividades com no mínimo 4 bolsistas, 

podendo  chegar  ao  limite  máximo  de  12  bolsistas,  quando  se 

efetiva              a              integralização              do              Grupo. 

Poderá ser admitida a participação de alunos não bolsistas em até 

metade               do               número               de               bolsistas. 

As expansões dos Grupos serão feitas a partir da avaliação positiva 

do  CLAA,  sob  justificativa  encaminhada  pelo  tutor  ao  SPROJ. 

A integralização dos Grupos pressupõe a inclusão de alunos que 

cursam diferentes semestres da graduação. 
 

 
 
 

Eventos PET na UFU 
 

Estão previstos dois eventos na UFU no âmbito do Programa de 

Educação Tutorial, que visam a consolidação, a difusão e a troca de 

informações e de experiências. São eles: 
 

• Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU, 

realizado  anualmente.  Estão  previstos  neste  evento  a 

realização de palestras, a apresentação de trabalhos e o 

encontro dos tutores; 

• Encontro   dos   Tutores,   realizado   anualmente.   Está 

prevista  neste  evento  a  troca  de  informações  e  de 

experiências  das  atividades  realizadas  pelos  Grupos
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PET.   Estes   eventos   serão   realizados   em   períodos 

intercalados e a responsabilidade da organização é da 

PROGRAD/DIREN e do CLAA. 
 

 
 

Especificações do Grupo PET Elétrica 
 

1. Comissões 

Dentro  do  Grupo,  existem  5  comissões  para  a  divisão  

de atividades gerais. 

1.1Organização:  responsável  pela  ordem  e  limpeza  do 

espaço físico do PET. As principais funções são: 

•  Se ater a organização do ambiente; 

• Definir   onde   os   pertences   do   PET   devem   ser 

guardados; 

• Elaborar  protocolos  a  serem  seguidos  em  caso  de 

empréstimos   de   materiais   para   petianos   e   não 

petianos; 

• Organizar   escala   de   petianos   para   receber   as 

faxineiras em dias de limpeza do PET; 

• Policiar o comportamento relativo à organização de 

todos que frequentam o PET, inclusive dos petianos. 
 
 

1.2Divulgação: responsável pelo marketing do PET Elétrica e 

pela comunicação do grupo com as outras instituições da 

UFU. As principais funções são: 

• Se responsabilizar pelas redes sociais do PET Elétrica 

(página   no   Facebook,   Instagram,   E-mail,   etc),   as 

mantendo    atualizadas    com    todas    as    atividades 

realizadas pelo grupo; 

• Ter conhecimento das informações básicas como datas, 

valor  de  inscrição  e  local  dos  eventos,  minicursos, 

congressos ou qualquer outra atividade realizada pelo 

grupo, a fim de responder eventuais dúvidas enviadas às 

mídias do PET;
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• Procurar    parecerias    com    outros    grupos,    propor 

atividades em conjunto e se ater às oportunidades de 

networking no InterPET; 

•  Implementação de um newsletter mensal. 
 
 

1.3Informática: responsável pela manutenção e preservação 

dos  equipamentos  eletrônicos  do  PET.  As  principais 

atividades são: 

•  Zelar pelos arquivos eletrônicos do PET; 

•  Manutenção dos computadores e da impressora; 

• Avaliar a necessidade do uso da verba de custeio com 

atualizações de hardware; 
 
 

1.4Tesouraria:  responsável  por  administrar  o  dinheiro  do 

PET com transparência. As principais atividades são: 

•  Monitorar transações financeiras do PET; 

•  Se responsabilizar pelo cartão bancário; 

•  Contabilizar as dívidas dos petianos; 

•  Trazer informações sobre a verba de custeio; 

•  Mediar os gastos do grupo. 
 
 

1.5Recursos Humanos: responsável por garantir a qualidade 

dos  membros do  PET Elétrica. As  principais atividades 

são: 

•  Promover a autoavaliação do grupo; 

• Receber e analisar a opinião das pessoas envolvidas 

nas atividades do PET; 

•  Mediar conflitos internos; 

• Elaborar os editais dos processos seletivos e propor 

etapas que sejam baseadas nas características que o 

grupo aprecie nas avaliações internas. 

2. Reuniões 
 

As reuniões ordinárias ocorrem semanalmente às segundas- 

feiras    com    início    às    19h15min.    É    obrigatório    o
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comparecimento   do   petiano   e,   no   caso   de   ausência,   a 

justificativa da mesma. Nesta reunião são discutidos assuntos 

gerais, tais como informes e também eventuais atualizações 

sobre eventos, minicursos, extensões e conversação. 
 

3. Eventos 

3.1    CEEL:   Conferência   de   Estudos   em   Engenharia 

Elétrica.     Ocorre     anualmente     normalmente     entre 

outubro/novembro.  Reúne  artigos  de  todas  as  áreas  da 

Engenharia e tem duração de uma semana. 

3.2     JEEL:  Jornada  de  Estudos  em  Engenharia  Elétrica. 

Ocorre bienalmente normalmente entre agosto/setembro. É  

um  circuito  de  palestras  e  minicurso  sobre  diversos 

assuntos  da  Engenharia  e  tem  duração  de  uma  semana, 

sendo o último composto apenas por visitas técnicas. 

3.3     TUR:   Torneio   Universitário   de   Robótica.   Ocorre 

bienalmente  normalmente  em  agosto.  Trata-se  de  uma 

competição  de  carrinhos  seguidores  de  trilha.  O  evento 

estende-se de quarta à sexta, sendo quarta-feira e quinta- 

feira   baterias   para   treino   e   sexta-feira   a   final   da 

competição. 

4. Extensões 

4.1     Atualize:  Informática  para  a  maior  idade.  Ocorre 

anualmente  normalmente  no  primeiro  semestre  do  ano 

letivo.  São  realizadas  aulas  explicativas  sobre  conceitos 

básicos relacionados à informática. Os encontros ocorrem 

aos sábados (sendo 10 no total) e demandam 1 ministrante 

e 4 monitores. 

4.2     Trote Social: Atividade que ocorre para os iniciantes do  

curso.  Ocorre  semestralmente  sempre  na  primeira 

semana  de  aula.  São  realizadas  atividades  gerais,  como 

palestras  sobre  os  cursos  da  FEELT,  arrecadação  de 

mantimentos,  doação  de  sangue,  apadrinhamento  com 

veteranos e no final da semana, a confraternização.
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4.3     Plantão  PET:  Atividade  que  ocorre  para  todos  os 

estudantes da UFU. Ocorre semanalmente durante toda a 

sexta-feira  e  consiste  basicamente   em  um  auxílio  às 

matérias  básicas  dos  cursos  de  engenharia,  tais  como 

Cálculos, Físicas e Geometria e Álgebra. Normalmente, o 

corpo discente da atividade é composto por integrantes do 

PET e também por pessoas de fora indicadas por membros. 

4.4     Engenharia  no  Ensino  Médio:  Visita  às  escolas  do 

Ensino Público da cidade de Uberlândia como forma de 

mostrar   aplicações   da   Engenharia   e   sanar   dúvidas 

relacionadas aos cursos. Parceria junto ao PET Civil, PET 

Biomédica e PET Química. Como primeiro ano do evento, 

foram 3 dias de visitas e foram levados projetos práticos 

realizados  por  membros  do  PET.  Ao  final,  sorteou-se  

3 estudantes de cada escola que demonstraram interesse no 

curso para participar de um minicurso de confecção de um 

carrinho  seguidor de trilha. Tal  minicurso  ocorreu  em 2 

sábados  nos  laboratórios  da  FEELT  e  demandou  de 

ministrantes e monitores. 

5. Minicursos 

Os minicursos são de total responsabilidade e organização do 

PET  Elétrica  e  contam  com  a  participação  de  todos  os 

membros. Uma planilha é compartilhada antecipadamente e é 

necessário o preenchimento em pelo menos um dia (como 

ministrante ou monitor). Os mesmos costumam durar entre 

4/5 dias. 

5.1     LATEX:   Minicurso   mais   novo   dentro   de   nosso 

planejamento.  É  composto  por  4  dias  com  explicações 

básicas sobre a linguagem LATEX através da plataforma 

online Overleaf. 

5.2     Pré-Circuitos:  Minicurso  geral  sobre  os 

conceitos  de  Circuitos  Elétricos.  Durante  4  dias,  são 

apresentadas noções sobre: uso de osciloscópio, utilização 

de  simuladores,  confecção  de  circuitos  e  utilização  de 

calculadoras científicas.
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5.3     Matlab/Octave:  Minicurso  sobre  conceitos  básicos 

sobre   os   programas   computacionais   mais   utilizados. 

Durante 4 dias, são apresentadas estruturas de códigos e 

simulação de arquivos que são base para algumas matérias 

ao longo dos semestres. 

5.4     Eletrônica   Básica:   Minicurso   ofertado   para   os 

iniciantes  do  curso.  Os  estudantes  que  possuem  maior 

participação dentre as atividades do Trote Social durante a 

primeira semana de aula recebem tal minicurso. Durante 4 

dias,    ocorre    a    introdução    de    forma    prática    dos 

equipamentos de laboratório mais utilizados assim como a 

aplicação em forma de exemplos. 

5.5     CorelDraw:  Minicurso  sobre  ferramenta  gráfica  de 

edição  e  criação  de  imagens.  Com  duração  de  3  dias, 

introduz  aos  alunos  os  conceitos  fundamentais  para  a 

manipulação de imagens e criação de novas artes. 

6. Outros 

O  PET  é  responsável  por  organizar  alguns  outros  

eventos pontuais, que serão listados neste tópico. 

É comum a parceria entre PETs para a organização de eventos 

como  forma  de  facilitar  a  ocorrência  dos  mesmos.  

Sendo assim, neste ano foram feitas algumas parcerias: 

•  Precisamos falar sobre ... : Parceria com o PET Civil. 

Dois   assuntos   já   foram   trazidos   como   forma   de 

palestra/debate,      sendo       o       primeiro       sobre 

Relacionamentos Abusivos e o segundo sobre Ideologia 

de Gênero. 

• Energia    Fotovoltaica:    Parceria    como    o    PET 

Contábeis. Ocorre no começo deste semestre e o PET 

Elétrica  foi  responsável  por  divulgar  no  seu  meio 

estudantil    assim    como    realizar    e    catalogar    o 

questionário de satisfação do evento. 

• CinePET:  Parceria  com  PETs  diversos  presentes  na 

UFU. Estes são responsáveis pela escolha de um filme 

com uma temática a ser explorada. Há a reserva de um
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anfiteatro e a divulgação por partes de todos os PETs 

envolvidos. Costumam ocorrer diversas vezes durante o 

ano. 

• CarimPET: Evento novo dentro dos projetos do PET 

Elétrica.  Trata-se  de  uma  prática  esportiva  que  dura 

aproximadamente 3 horas e que é marcada geralmente às 

sextas-feiras na parte da tarde. Há a divulgação nas redes  

sociais.  Neste  semestre,  uma  carimbada  já  foi 

realizada e outra está marcada para o fim de novembro. 

 

• PetDrez:   Evento realizado pelo PET Elétrica, que 

consiste em encontros semanais, geralmente nas 

sextas-feiras, com o intuito de aprender e praticar o 

xadrez  por meio de partidas com outros alunos.  Não 

arrecadam taxa de contribuição.
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