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Nesta primeira edição do Catálogo PET Udesc, você poderá conferir um recorte dos 
principais projetos e ações realizadas pelos nossos grupos PETs. Atualmente a uni-
versidade conta com três grupos vinculados ao Programa de Educação Tutorial 

(PET), política federal criada em 1979. Os mais antigos são o da Engenharia Elétrica, no 
Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), em Joinville, e o da Geografia (no Centro de Ci-
ências Humanas e da Educação (Faed), em Florianópolis, ambos criados em 1994. Mais 
recentemente, em 2010, foi criado o PET Zootecnia, no Centro de Educação Superior do 
Oeste (CEO), em Chapecó. 

A finalidade deste catálogo é informar, de forma objetiva, os grandes feitos realizados 
por esses grupos para a qualificação do ensino, da pesquisa e extensão em nossa institui-
ção, uma vez que eles impulsionam a construção do conhecimento aplicado e contextua-
lizado com a sociedade. A partir dos depoimentos de egressos que fizeram parte dos três 
grupos, podemos constatar a riqueza no aprendizado e na formação daqueles que passam 
por esses programas. Ao final, descreveremos também, as ações dos PET Saúde, que são 
regidos por editais sazonais e geridos pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Se-
cretarias Municipais e/ou Estaduais de Saúde. Dar maior visibilidade e apoio institucional 
aos nossos PETs é uma das metas contidas no Plano de Gestão 2016-2020: Articulação 
Ensino-Pesquisa-Extensão.

Boa leitura!

Conheça os grupos PET
da nossa universidade

EDITORIAl

Grupos PET Udesc no Sulpet, em Curitiba



O que é o PET? 
O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma política pública cria-

da pelo governo federal em 1979. Trata-se de um programa formado 
por 12 discentes bolsistas, até seis voluntários e um docente tutor. No 
início, chamava-se Programa Especial de Treinamento e tinha como 
objetivo fomentar um grupo de alunos com excelente formação para 
compor os quadros dos nascentes cursos de mestrado e doutorado no 
Brasil. Em 2004, passou a se chamar Programa de Educação Tutorial, 
instituindo o método da educação tutorial e focando na indissociabili-
dade da tríade universitária: ensino, pesquisa, extensão. 

Seus objetivos investem numa formação de excelência e no fortale-
cimento do ensino de graduação. A indissociabilidade indica a relação 
intrínseca entre as três atividades fins da universidade: ensino, voltado 
aos alunos dos cursos; pesquisa, produção de conhecimento científico 
voltado às demandas da sociedade; e extensão, ações que possibilitam 
compartilhar com a comunidade conhecimentos oriundos do ensino 
e da pesquisa. Essas três ações devem estar relacionadas, permitindo 
experiências dos PETianos nas três esferas do conhecimento.

O PET é desenvolvido em grupos organizados a partir dos cursos de graduação das ins-
tituições de ensino superior do País e regido pelos seguintes objetivos: 

4desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência mediante 
grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; 

4contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; 

4estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, cien-
tífica, tecnológica e acadêmica; 

4formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 

4estimular o espírito crítico, bem como, a atuação profissional pautada pela cidadania e 
pela função social da educação superior; 

4introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; 

4contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação 
na graduação; 

4contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior (IES), por meio 
de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. 

O programa PET/MEC conta atualmente com 842 grupos, distribuídos entre 121 instituições de ensino superior



Como são gerenciados os Grupos PET?
É função da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, juntamente com o Comitê 

Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), aprovar anualmente o planeja-
mento das atividades dos grupos em conformidade com o projeto pedagógico 
institucional e das formações em nível de graduação, e acompanhar a realização 
das atividades. O PET está organizado administrativamente por meio de um Con-
selho Superior, de uma Comissão de Avaliação (ambas instauradas na SESU) e dos 
CLAA instituídos pelas IES. Nosso CLAA Udesc é composto pelas três tutoras, inte-
grantes discentes dos grupos PET e a interlocutora com as seguintes atribuições: 
4acompanhar e avaliar o desempenho dos grupos e dos professores tutores; 
4zelar pela qualidade e inovação acadêmica do PET e pela garantia do princípio 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
4apoiar institucionalmente as atividades dos grupos; 
4receber e avaliar os planejamentos e relatórios anuais dos grupos; 
4verificar a coerência da proposta de trabalho e dos relatórios com o Projeto 

Pedagógico Institucional e com as políticas e ações para redução da evasão e 
insucesso nas formações em nível de graduação da IES; 

4referendar os processos de seleção e de desligamento de integrantes discentes 
dos grupos, por proposta do professor tutor; 

4analisar e aprovar os processos de seleção e de desligamento de tutores, bem 

como sugerir à Comissão de Avaliação, a substituição de tutores e emitir pare-
cer sobre a extinção de grupos; 

4elaborar o relatório institucional consolidado e encaminhá-lo à SESu; 
4propor à Comissão de Avaliação critérios e procedimentos adicionais para o 

acompanhamento e a avaliação dos grupos PET da IES; 
4propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades dos grupos 

PET da IES; 
4organizar dados e informações relativas ao PET e emitir pareceres por solicita-

ção da Comissão de Avaliação; 
4elaborar relatórios de natureza geral ou específica. 

Através de uma plataforma chamada SIGPET são realizados a autorização 
mensal do pagamento de bolsa dos tutores e discentes e acompanhamento de 
todas as atividades. Paralelamente a esta estrutura oficial, o movimento PET se 
organiza politicamente por meio da Comissão Executiva Nacional (Cenapet) e as 
Representações Regionais dos Grupos formadas por tutores e bolsistas, fundadas 
em 2000 como organização autônoma que resultou do período de lutas políticas 
em defesa do Programa e que permanece ativa no propósito de recuperá-lo in-
tegralmente, pois embora aparentemente a ameaça da sua extinção tenha sido 
afastada desde 2012 não houve lançamento de novo edital.

Como são criados os Grupos PET?
Os PETs são criados conforme processo de seleção definido em edital da Secretaria de Educação Superior (SESu), do Mi-

nistério da Educação, e vinculados à Pró- reitoria de Ensino de Graduação, mediante a constituição de grupos de estudantes 
sob a orientação de um professor tutor devendo realizar atividades que possibilitem uma formação acadêmica ampla aos 
estudantes de graduação que envolvam ensino, pesquisa e extensão. O Manual de Orientações Básicas do Programa de 
Educação Tutorial, apresenta o programa e orienta quanto aos objetivos, procedimentos, atividades, avaliação e benefícios. 
Atualmente o Programa PET/MEC conta com 842 grupos, distribuídos entre 121 instituições de ensino superior, sendo 36 
grupos em IES privadas (4%), um em IES municipal, 132 em estaduais (16%) e 673 em federais (80%). (Fonte: Cenapet). 

Lamentavelmente, desde 
2012, quando foi lançado 
o último edital para 
credenciamento de novos 
grupos, o MEC não tem mais 
aberto a possibilidade de 
ampliação do Programa

Fonte: https://cenapet.wordpress.com/cenapet/apresentacaohistorico


Repercussão dos PETs em nossa instituição Por Soraia Tonon da luz, Pró-Reitora de Ensino da Udesc

Mais investimento aos PETs Udesc

A experiência na gestão institucional do PET juntamente com o CLAA nes-
ses dois anos à frente da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação tem sido uma 
experiência gratificante na medida que se pode constatar como o programa 
se diferencia de outras experiências acadêmicas, consolidando um processo 
formativo integrado com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Projeto Pedagógico dos Cursos de 
Graduação envolvidos e as demandas da sociedade. 

Os grupos de alunos são organizados em torno de diversos projetos e 
ações em temas acadêmicos prioritários regidos com maestria por nossas 
tutoras com contribuição de professores voluntários de nossa instituição. Os 
grupos estabelecem ambientes reflexivos, críticos, dinâmicos e sociais pro-
tagonizando um ensino de graduação articulado onde o processo de apren-
dizagem que se manifesta como uma autêntica formação para a cidadania 
envolvendo o ensino, a extensão e a pesquisa favorecendo a aquisição de ha-

bilidades e competências em níveis efetivos e vivenciais.
Para os alunos, mais do que uma bolsa acadêmica à semelhança de outras que 

são oferecidas observa-se uma experiência para além dos bancos acadêmicos 
com o envolvimento do grupo com a comunidade universitária protagonizando 
liderança profissional e social. A inserção dos egressos petianos em programas 
de mestrado e doutorado e no mercado de trabalho legitimam o programa em 
nossa Instituição. 

Sem dúvida a presença de um grupo PET vinculado a um curso de graduação 
é uma ferramenta para a melhoria da qualidade do curso, no combate à evasão, e 
como vetores da organização e sistematização da tão sonhada indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão.

A luta para abertura de novos editais PETs pela Secretaria de Educação Supe-
rior (SESU) do Ministério da Educação deve ser incentivada pelas IES em todo o 
território nacional.

O MEC/SESU estabelece um orçamento anual de R$ 4,8 mil reais de custeio para 
cada grupo PET. Em face a grande repercussão no âmbito do ensino, pesquisa e ex-
tensão, e a quantidade de projetos e ações vinculadas aos grupos, em 2018 a Udesc 

implementou o aporte anual que era de R$ 20 mil reais para R$ 30 mil reais por gru-
po, totalizando R$ 90 mil reais para que discentes e docentes possam realizar com 
ainda mais excelência todas as atividades propostas no planejamento.



Grupo PET Engenharia Elétrica 
Localizado em Joinville, maior cidade de Santa Catarina e com grande concentração industrial, o 
Grupo PET Engenharia Elétrica realiza diversas ações voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão 
na área de desenvolvimento tecnológico. Desde sua criação, em 1994, desenvolveu mais de 50 
ações e contou com a participação de mais de 100 integrantes discentes e 5 diferentes tutores. 
Atualmente, a tutora responsável pelo Grupo PET é a professora Mariana Santos Matos Cavalva.

INFORMAçõES GERAIS
Site: www.pet.joinville.udesc.br
Facebook: /peteel.udesc 
Instagram: @peteel.udesc
Email: pet.udesc@gmail.com
Telefone: (47) 3481-7943

O que é o PET Engenharia Elétrica?
O PET Engenharia Elétrica busca proporcionar o fortalecimento do ensino 

superior, fomentar o desenvolvimento tecnológico e atuar como interlocutor 
entre a universidade e a sociedade, por meio da indissociabilidade da tríade 
universitária e das habilidades de engenharia, pautadas na educação tuto-
rial. Além disso, o grupo incentiva a ascensão da sociedade, universidade e 
comunidade PETiana, bem como, oportuniza a formação ampla, cidadã e de 
qualidade dos integrantes. 

Atualmente, o grupo é formado por 15 discentes da segunda à sétima fase 
do curso de Engenharia Elétrica da Udesc Joinville e por uma tutora docente do 
mesmo curso. Estão em andamento nove projetos, nos quais são desenvolvidas 
atividades de ensino e extensão. Ainda, cada PETiano realiza atividades de pes-
quisa individuais sob a orientação de um docente do CCT da Udesc. Em  2017, as 
atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia Elétrica envolveram  mais de 50 
universitários (entre alunos e professores) e atingiram mais de 1,6 mil pessoas. 



Projetos de Ensino
Os projetos de ensino do PET Engenharia Elétrica surgem 

como uma forma de qualificar a graduação em áreas com 
prioridades pedagógicas, atuando diretamente na demanda 
dos professores, alunos e colaboradores do CCT/Udesc. Atu-
almente estão  em andamento 5 projetos. São eles:

I (heart) Engenharia: Busca a melhoria do cur-
so de Engenharia Elétrica da Udesc por meio de 
apoio aos laboratórios e à estrutura da universi-
dade, além de realizar  atividades com calouros 
do curso. 

laboratório Cooperativo (labcoop): Espaço 
com recursos físicos diversos, tais como compu-
tadores, osciloscópios e fontes. O laboratório serve como su-
porte para realização de atividades da graduação e é coorde-
nado pelo I Heart Engenharia.

Grupo Estudantil de Soluções em Sistemas Em-
barcados (Gesse): Tem como objetivo desenvolver 
tecnologias pautadas nas tendências modernas de 
Indústria 4.0, domótica, IoT e sociedade 5.0, ofere-
cendo aos integrantes desenvolvimento técnico e 
habilidades de engenharia.

Algoritmo e linguagem de programação com 
Arduino (Alpha): Ministra cursos de programa-
ção em Arduino, inclusive como complemento de 
disciplina regular do curso de engenharia elétrica 
do CCT/Udesc. Tem o intuito de diminuir a evasão do curso 
e contribuir com a melhoria do conhecimento de programa-
ção dos discentes. 

Fórmula: Tem por objetivo o desenvolvimento 
de um veículo elétrico de corrida do tipo Fórmu-
la baseado na competição universitária chamada 
Fórmula SAE, promovida pela SAE Internacional 
(Society of Automotive Engineers).

Projetos de Extensão
Os projetos de extensão do PET visam aproximar a socie-

dade da universidade, por meio da disseminação do conhe-
cimento, a fim de suprir demandas sociais que porventura 
existam, bem como permitir a experiência extraclasse aos 
membros envolvidos. Atualmente, encontram-se em anda-
mento 4 projetos, são eles:

Alcance: Busca levantar e atender demandas 
de grupos em vulnerabilidade social, de modo 
a colocar em prática os conhecimentos adqui-
ridos na graduação em Engenharia Elétrica en-
quanto fornece auxílio à comunidade.

Alpha: Busca levar aos estudantes externos 
da IES o universo da programação através 
de cursos sobre a plataforma Arduino, visan-
do aguçar a curiosidade pela área de progra-
mação, estimular o desejo pelo ensino superior e pro-
mover contato direto com a plataforma Arduino e seus 
módulos didáticos.

EfiCiência: O EfiCiência busca trabalhar com 
a conscientização sobre questões ambien-
tais, tais como a sustentabilidade e eficiência 
energética. Além da preocupação ambiental, 
há outras duas vertentes principais relacionadas aos co-
nhecimentos de  eletrotécnica e questões sociais, como 
a decisão de carreira profissional. Tais atividades são reali-
zadas em escolas, institutos e organizações diversas.

Ciclo de Treinamentos (CdT): Este projeto 
visa difundir conhecimentos de softwares e 
hardwares através de minicursos ministrados 
por acadêmicos e profissionais que possuem 
domínio sobre temas de engenharia. Os minicursos são 
abertos à comunidade, oportunizando o conhecimento 
extracurricular aos diversos públicos. 

Pesquisa
Cada PETiano realiza ativi-

dades de pesquisa aos moldes 
da Iniciação Científica, de forma 
que, como um todo, as pesqui-
sas abrangem grande diversi-
dade de áreas do curso, como 
programação, automação e 
robótica, energias renováveis, 
eletrônica de potência, contro-
le, entre outros. As pesquisas 
são orientadas por docentes 
do curso. Constantemente, as 
atividades realizadas por cada 
discente são relatadas ao grupo, 
de forma a apresentar os avan-
ços e dificuldades encontradas, 
podendo assim, superá-las me-
diante ajuda dos demais inte-
grantes. Os resultados obtidos 
nas pesquisas possibilitam pu-
blicações constantes em even-
tos e revistas científicas.



“Falar sobre o PET Engenharia Elétrica da Udesc é falar 
sobre uma etapa muito importante da minha graduação 
e da minha vida. O PET ajudou na minha formação como 
profissional e como cidadão, ampliando a minha visão de 
mundo, dando um sentido de que o profissional de engenharia 
tem muito o que contribuir com a sociedade. Por ser um grupo 
que naturalmente desenvolve diferentes tipos de atividades, 
em diferentes frentes, como ensino, pesquisa, extensão, 
além das atividades mais administrativas, pude aprender 
muito, desenvolvendo tanto conhecimentos técnicos (nas 
áreas que escolhi nos projetos de pesquisa que participei) 
quanto conhecimentos gerenciais e habilidades úteis em 
relações interpessoais.  Sempre me senti muito bem ao poder 
contribuir com o curso de graduação (como nos projetos de 
ensino) e com estudantes do ensino fundamental e médio 
e a comunidade em geral (como nos projetos de extensão). 
Por tudo isso levo o PET como a maior experiência que tive ao 
longo da minha graduação.”

Depoimento de egresso do PET Engenharia Elétrica

Felipe Guilherme Stein
Pesquisador de hardware da 
Embraco
Engenheiro Eletricista formado 
pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc)
Atuou no grupo PET Engenharia 
Elétrica Udesc de 2009 a 2012



Grupo PET Zootecnia
Localizado em Chapecó/SC, região brasileira notadamente vocacionada à produção animal 
e, com estrutura fundiária peculiar, o Grupo PET Zootecnia realiza ações voltadas ao ensino, 
à pesquisa e à extensão na área de Produção Animal. Além disso, as atividades do grupo 
voltam-se a ações sociais que desenvolvem senso de cidadania em seus integrantes e na 
comunidade acadêmica como um todo. 

INFORMAçõES GERAIS
Site: udesc.br/ceo/petzoo
Facebook: @PetZootecniaUDESC
Instagram: @petzootecniaudesc
Email: petzoo.ceo@udesc.br
Telefone: (49) 2049-9553

O que é o PET Zootecnia?
O grupo PET Zootecnia da Udesc foi criado em dezembro de 2010, com 

projeto de autoria do Prof. Dr. Diovani Paiano. Teve como tutores, o Prof. Dr. 
Edir Oliveira da Fonseca e, atualmente a Profa. Dra. Maria Luísa A. Nunes Zotti, 
com colaboração do Prof. Dr. Diogo de Alcantara Lopes, que possui portaria 
interna para exercer atividades de apoio ao grupo. Desde sua criação, o grupo 
investe esforços para atingir os três pilares da Universidade – Ensino, pesquisa 

e extensão de maneira indissociável. Assim, os projetos de pesquisa são idea-
lizados a partir de demandas locais e com potencial de melhorar a qualidade 
de vida das comunidades rurais, ações de extensão que disponibilizam sabe-
res importantes a este público e, além disso, ações de ensino que potenciali-
zam os futuros zootecnistas a serem atores da promoção do desenvolvimento 
rural sustentável.



Ensino

Projeto de apoio às disciplinas de Matemática 
e Estatística: elaboração de apostilas e realização 
de aulas de apoio e nivelamento, como forma de 
melhorar o aproveitamento dos estudantes, além 
de demonstrar a aplicabilidade dos conteúdos 
nas atribuições do zootecnista.

Projeto de apoio à Vivência Agropecuária: 
Condução de oficinas para auxiliar na redação 
de relatórios técnicos, coleta, tabulação de da-
dos e apresentação de informações coletadas 
durante a etapa a campo da disciplina Vivência 
em Agropecuária.

Acolhimento e fixação do Calouro da Zootec-
nia Udesc: Ações que envolvem elaboração do 
Manual do Calouro, que aborda aspectos do co-
tidiano universitário, bem como, depoimentos de 
egressos do Curso, projeto que está em sua tercei-
ra edição. A entrega dos manuais ocorre ao final 
de uma visita técnica em propriedade da região, 
priorizando que o acompanhamento técnico da 
visita seja conduzido por um egresso do curso. 

Apresenta PET: Todos os PETianos realizam pelo 
menos um seminário técnico e um cultural por ano, 
o que contribui para desenvolver habilidades téc-
nicas, conhecimentos culturais, além de oratória.

Extensão
“De onde vem?”: Conscientização de crianças sobre a origem 
dos produtos de origem animal:  envolve teatros e oficinas vol-
tadas às crianças, cujos temas giram em torno dos produtos de 
origem animal, com a figura do “ senhor zootecnista” nos rotei-
ros. Este projeto tem como impacto divulgar a atividade pro-
fissional, bem como mostrar às crianças, de maneira lúdica, as 
diferentes etapas da cadeia de produção do leite e do ovo.

Atividades de desenvolvimento da responsabilidade so-
cial e cidadania dos PETianos e CINEPET: ações em entida-
des sociais de forma a auxiliar públicos vulneráveis específi-
cos. Estas campanhas têm sido vinculadas ao Projeto CINEPET, 
ciclo de apresentações de curtas-metragens e documentários 
que tratam de temas polêmicos e de formação cidadã. 

Colaboração em projetos de extensão orientados por 
docentes do Departamento de Zootecnia

Fórum de egressos do Curso de Zootecnia: Realização 
de uma edição anual do encontro, que reúne profissionais 
da Zootecnia graduados na Udesc, em palestra seguida 
por mesa redonda sobre atuação profissional, possibilida-
des de trabalho, etc. 

Divulgação do Curso de Zootecnia: o Grupo realiza cons-
tantes palestras a estudantes de ensino médio, com a apre-
sentação das áreas de atuação do Zootecnista, estrutura do 
Curso da Udesc, possibilidades de acesso à Universidade, 
bolsas acadêmicas, etc.

Pesquisa
Intenções do estudante de Zootecnia 
de origem rural e de sua família sobre 
atuação profissional futura: esta é uma 
pesquisa coletiva do grupo, que abrange 
os estudantes do Curso de Zootecnia, com 
resultados importantes para a discussão 
sobre êxodo rural e melhoria das condi-
ções técnicas da propriedade de porte 
familiar. Além disso, os resultados levanta-
dos serão ferramentas importantes para o 
Curso de Zootecnia da Udesc rever o perfil 
profissional ensejado e seu projeto peda-
gógico de curso.

Colaboração em projetos de pesquisa 
orientados por docentes do Departa-
mento de Zootecnia: participação em pro-
jetos de pesquisa orientados por docentes 
do Curso de Zootecnia, vinculados a dife-
rentes grupos de pesquisa e laboratórios.

Percepção e atuação profissional dos 
egressos do Curso de Zootecnia: apli-
cação contínua da pesquisa voltada aos 
egressos do Curso, o que possibilita conhe-
cer a inserção profissional no mercado de 
trabalho, áreas prioritárias, percepção de 
deficiências curriculares, etc. 

Projetos em vigência
No planejamento anual, o grupo tem cada vez mais atingido o objetivo da indissociabilidade entre os pila-
res da tríade PETiana (ensino, pesquisa e extensão) e, para tal, adota ferramentas pautadas em planejamen-
to  estratégico, o que desenvolve nos PETianos habilidades diferenciadas em gestão. Apresentamos alguns 
dos nossos projetos em vigência:



“Sou natural da cidade de Ji-Paraná, em 
Roraima, e me graduei em Zootecnia pela 
Udesc em 2015. Conclui o Mestrado no Pro-
grama de Pós-Graduação em Zootecnia da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 
Jaboticabal, São Paulo, e atualmente sou 
doutorando nessa mesma instituição. Atuo 
na área de Biometeorologia Animal. Fui bol-
sista do Programa de Educação Tutorial (PET) 
de 2012 a 2015, período que adquiri muita 
experiência, principalmente em relação ao 
trabalho em equipe e percebi a importância 
da proatividade dos integrantes de um grupo. 
Mas, talvez o meu maior aprendizado tenha 
sido com relação à hierarquia que, mesmo 
em momentos de discordância, geram apren-
dizado. Ao meu ver, um bom profissional não 
se faz somente de conhecimento e experiên-
cia técnica, mas sim pela junção dessas ca-
racterísticas com uma série de outras, como 
responsabilidade, comprometimento, proa-
tividade, capacidade de trabalhar em grupo, 
lidar com situações estressantes, capacidade 
de resolver problemas, características muito 
focadas no Programa de Educação Tutorial.”

Depoimento de egresso do PET Zootecnia

Patrick André Castro
Zootecnista formado pela 
Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc)



Grupo PET Geografia
Localizado em Florianópolis (SC), capital do estado, conhecida nacionalmente pelas mais 
diversas praias, turismo e tecnologia, o grupo PET Geografia é composto, atualmente, por 
17 bolsistas e uma tutora responsável pelo grupo, a professora Vera Lucia Nehls Dias.

INFORMAçõES GERAIS
Site: www.faed.udesc.br/pet
Facebook: petgeografiaudesc
Instagram: @petgeoudesc
Email: petgeopress@gmail.com
Telefone: (48) 3664-8557

O que é o PET Geografia?
O Grupo PET Geografia foi criado em 1994 e, em seus 24 anos de existên-

cia, sete tutores conduziram as atividades do grupo. Suas ações são pauta-
das na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão apresentando uma 
enorme produtividade neste âmbito.



Ensino

No ensino estão sendo executados 
sete projetos: 

Trilhas e Trilhos: Saída de campo com 
a graduação a fim de conhecer in loco 
ambientes para aplicar e desenvolver 
conhecimentos obtidos em sala de aula; 

Formando Ideias: Apresentação de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
de egressos do curso de Geografia; 

Palavra de Mestre: Apresentação de 
dissertação de mestrado de assuntos 
pertinentes à Geografia; 

Aula Inaugural: Aula de abertura do 
semestre para o curso de Geografia;

Barfraseando: Discussão de temas da 
Geografia em ambientes informais; 

Descontruíndo Situações-Proble-
ma: Promoção de palestras com te-
mas relacionados à diversidade e plu-
ralidade social; 

Prata da Casa: Apresentação da tese 
de doutorado de um professor do cur-
so de Geografia. 

Extensão
Na extensão estão sendo realizados nove projetos: 

PETGeo Guia: Rreconhecimento e mapeamento de 
trilhas do município de Florianópolis;

CinePET GeoTube: Canal de divulgação dos proje-
tos do PET Geografia através de vídeos e produção 
de material didático;

Educação Ambiental: Promoção de atividades re-
lacionadas à conscientização ambiental; 

Vestibular Solidário: Preparação e aplicação de 
aulas/aulões em cursos pré vestibular comunitários; 

Cartografia para Crianças: Alfabetização carto-
gráfica;

Geografia como Profissão: Possibilidades das pro-
fissões de bacharel e licenciado em Geografia para 
turmas de ensino médio; 

PET Convida: Promoção de palestras e eventos 
com temas transversais, previstas no currículo 
dos cursos; 

Portas Abertas: Recepção de escolas da educação 
básica no espaço acadêmico; 

Memórias Geográficas: Realização de atividades 
envolvendo conteúdo geográfico com idosos.

Pesquisa
Em relação à pesquisa, além das pesquisas individuais 
(com temas distintos ligados a Geografia feitos por duplas, 
trios ou individualmente), o grupo possui uma pesquisa 
coletiva em desenvolvimento cujo tema é: “A Complexida-
de Ambiental de Florianópolis: entre as leis ambientais e o 
crescimento - desafios à sustentabilidade”. Como resulta-
dos das pesquisas o grupo possui três livros publicados e 
um em etapa de finalização:

Conhecendo Erval Velho: Dinâmica e Perspectivas 
(2011); 

Cadernos do Observatório Geográfico da Grande Flo-
rianópolis do PET Geografia Udesc (Volume 1) (2011); 

Cadernos do Observatório Geográfico da Grande Flo-
rianópolis do PET Geografia Udesc (Volume 2) (2013) 

Governador Celso Ramos: Dinâmicas e Perspectivas 
(2017 - no prelo)

Projetos em vigência
Para o biênio 2018-2019, diversos projetos 
fazem parte do cronograma do grupo no 
âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão.



“Meu nome é Juliana, sou bacharel em Geografia 
pela Udesc, ingressei em agosto de 2005 e colei grau 
em fevereiro de 2010. Ter entrado no PET logo no 
segundo semestre da graduação foi muito importante 
para definir a relação com a Udesc, tenho certeza que 
a maneira como eu vivenciei a universidade em todas 
as suas facetas, boas e ruins, foi muito mais profunda 
por conta do programa. Quanto a parte prática e as 
habilidades instrumentais que adquiri, posso citar 
a capacidade de conciliar mais de um projeto ao 
mesmo tempo, lidar com os processos burocráticos das 
instituições públicas, escrever projetos para captação 
de recursos e organização de eventos, negociação, 
desenvolvimento de liderança e uma das mais importantes: aprender a trabalhar e 
produzir em equipe. Ser parte de uma equipe é um aspecto muito importante na 
minha vida profissional e sou muito grata por ter aprendido e internalizado essa 
habilidade antes de iniciar minha carreira. Já na parte acadêmica, o PET também 
teve uma contribuição inestimável, tanto pelo aprofundamento das leituras, que 
era parte obrigatória no programa através da pesquisa, mas principalmente por 
oferecer um espaço seguro de aprendizado e debate. O acesso e convívio com 
alunos em fases mais adiantadas do curso facilitaram muito o auxílio em questões 
tanto acadêmicas como na socialização. Sou analista ambiental no Ibama e realizei 
durante seis anos as análises socioeconômicas das avaliações de impacto ambiental 
em projetos de rodovia e ferrovia com ênfase na região norte do país, como a BR-230/
PA (Transamazônica), a BR-163/MT/PA, BR-156/AP, a BR-319/AM/RO e algumas no sul, 
como a BR-101/PR/SC, a BR-470/SC e a Travessia do Morro dos Cavalos. Atualmente 
trabalho na Coordenação de Manejo da Biodiversidade e atuo juntos ao Centros de 
Triagem de Animais Silvestres com enfoque no cadastramento de áreas de soltura 
para animais apreendidos ou entregues que são reabilitados pelo IBAMA.”

Juliana Baretta
Analista Ambiental da Embrapa 
Geógrafa formada pela 
Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc)
Atuou no grupo PET Geografia 
entre 2005 e 2008

Depoimento de egressa do PET Geografia



Programa PET Saúde

O PET-Saúde é gerido pelo Ministério da Saúde, em conjunto com as Secreta-
rias Municipais e/ou Estaduais de Saúde, enquanto o PET é gerido pela Secretaria 
de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação, e, na Udesc, vinculado à 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. O pressuposto do PET-Saúde é a educação 
pelo trabalho e o norteador de seus eixos de atuação é o conceito da Educação 
Permanente em Saúde, apresentando-se de forma transversal a ambos.

O PET-Saúde busca incentivar a interação ativa dos estudantes e professo-
res dos cursos de graduação em saúde com os profissionais dos serviços e com 
a população, ou seja, induzir que a escola integre, durante todo o processo de 
ensino-aprendizagem, a orientação teórica com as práticas de atenção nos servi-
ços públicos de saúde, em sintonia com as reais necessidades da população. Além 
de atividades periódicas nos cenários de práticas da rede pública de serviços de 
saúde, todos os integrantes dos projetos PET-Saúde desenvolvem pesquisas em 
temas prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS). Para tanto, o programa 
apoia projetos de aprendizagem tutorial, por meio da iniciação ao trabalho e for-
mação de estudantes de graduação em áreas estratégicas do SUS. Os estudantes 
recebem bolsas e são orientados por um professor (tutor), desenvolvendo traba-

lhos em parceria com profissionais das secretarias de saúde (preceptores). Estes 
grupos são formados a partir de projetos selecionados em editais nacionais, com 
duração de dois anos. 

As áreas temáticas abarcadas pelo PET-Saúde até 2018 foram: 1) Saúde da 
Família (PET-Saúde/SF); 2) Vigilância em Saúde (PET-Saúde/VS); 3) Redes de Aten-
ção à Saúde (PET-Saúde/Redes) e 4) Graduação na área da saúde para o SUS (PET-
-Saúde/GraduaSUS). 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Florianópolis, a 
Udesc teve contemplados 4 projetos nas 3 últimas áreas temáticas desde 2013, 
envolvendo estudantes de graduação em Educação Física e Fisioterapia, tutora-
dos por professores também desses cursos. Entre 2013 e 2015 foram desenvolvi-
dos 3 projetos: 

1) Perfil epidemiológico das injúrias não intencionais domésticas e de lazer 
no município de Florianópolis; 

2) Perfil epidemiológico de mulheres com câncer de mama e ginecológico 
residentes em Florianópolis; e 

3) Redes de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência.

Lançado em 2009, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-
Saúde) é uma estratégia governamental de integração entre as Instituições 
de Educação Superior (IES), a comunidade e os serviços públicos de saúde, 
especificamente, o que o diferencia do Programa de Educação Tutorial (PET). 



Desde 2016 até o presente ano, está sendo desenvolvido o projeto PET-Saúde/
GraduaSUS, do qual participam, além do curso de Fisioterapia da Udesc, mais qua-
tro cursos da área da saúde da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC): Nu-
trição, Enfermagem, Odontologia e Medicina. O objetivo do projeto é qualificar a 
integração ensino-serviço-comunidade de forma articulada entre a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) e as Instituições de Ensino Superior (IES), por meio do diag-
nóstico da situação atual dos cursos quanto aos seus respectivos projetos peda-
gógicos e aos processos de integração ensino-serviço-comunidade nos territórios. 

Para tanto, cada curso está desenvolvendo como produto um Manual de Pre-
ceptoria, o qual descreve em detalhes as atividades realizadas pelas IES nos Cen-
tros de Saúde de Florianópolis, identificando os atores responsáveis por cada uma 
delas. Além disso, pretende-se pactuar o Contrato Organizativo de Ação Pública 
Ensino-Saúde (COAPES), que visa fortalecer a integração entre ensino, serviços e 

comunidade ao colocar todos os atores para discutir juntos a organização dos ce-
nários de prática de determinada região, assumindo responsabilidades mútuas. 

Na Udesc, além da elaboração do Manual de Preceptoria do curso de Fisiotera-
pia, em conjunto com os profissionais fisioterapeutas da SMS, foram desenvolvidas 
atividades como a discussão do Projeto Pedagógico do curso à luz das Diretrizes 
Curriculares Nacionais, que estão em processo de reformulação. Esta atividade en-
volveu rodas de conversa com os discentes e docentes do curso e tem fomentado 
espaços de reflexão e troca de saberes sobre a formação do fisioterapeuta. 

Os docentes e as bolsistas dos PET-Saúde/GraduaSUS também participaram 
de um estudo a respeito do conteúdo das disciplinas que apresentam maior possi-
bilidade de integração ensino-serviço-comunidade e que compõem um eixo lon-
gitudinal do curso. Esse estudo tem possibilitado a revisão da prática pedagógica 
destas disciplinas, com reflexo na organização do próprio curso.

“Meu nome é Camilla. Sou bacharel em Fisioterapia pela Udesc, onde estudei 
de 2010 a 2015. Entrei no PET/Redes PcD em 2013, após passar por uma experiência 
em um projeto de extensão em que eram feitas visitas domiciliares a pacientes em 
conjunto com o fisioterapeuta e o agente comunitário do Centro de Saúde. Além 
do conhecimento da atuação do fisioterapeuta, o PET ajudou muito com a vivência 
com outros profissionais que fazem parte da equipe do Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família (NASF). Aprendi a participar ativamente do dia-a-dia de uma Unidade de 
Saúde e a participar de reuniões e realizar trabalhos em equipe. Toda essa atuação 
ajudou muito na minha formação e a direcionar o caminho profissional que segui, 
já que hoje atuo na Atenção Primária em dois municípios.”

Depoimento de egressa do PET Saúde

Camilla Corrêa Garcia
Fisioterapeuta formada pela Universidade 
do Estado de Santa Catarina (Udesc)
Fisioterapeuta das prefeituras de Dona 
Emma e de Rio do Sul, ambas em SC

Programa PET Saúde
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