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Nesta segunda edição do Catálogo PET Udesc, você poderá conferir relatos 
de experiências de alguns projetos dos nossos três PETs institucionais.  Es-
tas ações aqui destacadas são um pequeno recorte do potencial dos nossos 

PETS e de seus grandes feitos realizados para a qualificação do ensino, da pesquisa 
e extensão em nossa Instituição. Não deixamos de incluir também, os relatos dos 
nossos egressos, pois evidenciam a riqueza no aprendizado e na formação daqueles 
que passaram por esses programas. 

Esses relatos, nos impulsionam a cada vez mais apoiarmos os grupos PETs pela 
grande relevância social e repercussão em nosso Estado e representação em nos-
so País. A experiência na gestão institucional do PET, juntamente com o CLAA, à 
frente da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação têm sido um aprendizado contínuo 
e inovador quando podemos verdadeiramente vivenciar a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. Dar maior visibilidade e apoio institucional aos nossos 
PETs é uma das metas contidas no Plano de Gestão 2016-2010: Articulação Ensino-
-Pesquisa-Extensão.

Prof.ª Dr.ª Soraia Cristina Tonon da Luz 
Pró-reitora de Ensino

Conheça alguns projetos 
dos Grupos PETS da Udesc

EDITORIAL



Grupo PET Engenharia Elétrica 
O PET Engenharia Elétrica está localizado no Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), da Udesc em 
Joinville, considerada a maior cidade do estado e com uma grande concentração industrial. O 
grupo tem como foco realizar ações voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão com base no de-
senvolvimento tecnológico, social e sustentável. Criado em 1994, o PET Engenharia Elétrica está 
completando seus 25 anos com um leque de mais de 100 ações realizadas e tendo contado com 
a participação de mais de 100 integrantes discentes e 5 diferentes tutores.

O que é o PET Engenharia Elétrica?
O PET Engenharia Elétrica é um grupo que busca fortalecer o ensino supe-

rior e o desenvolvimento tecnocientífico, ser interlocutor entre a universidade 
e a sociedade e atuar a favor da pluralidade, por meio das habilidades de enge-
nharia, orientadas pela educação tutorial e indissociabilidade da tríade univer-
sitária. Com isso, o grupo almeja ser reconhecido como agente da ascensão da 
sociedade, universidade e comunidade PETiana, bem como responsável pela 
formação ampla, cidadã e de qualidade dos integrantes. 

Atualmente, o grupo é formado por 15 discentes, da terceira à nona fase 
do curso de Engenharia Elétrica da Udesc Joinville, e por um tutor docente 

do mesmo curso. Os membros desenvolvem atividades dentro de 8 projetos 
de ensino e extensão, visando atingir tanto pessoas do ambiente universitá-
rio quanto a comunidade externa. Além disso, os PETianos realizam ativida-
des de pesquisa, individuais ou em equipe, sob a orientação de docentes da 
Udesc Joinville.

Segundo dados coletados pelo PET Engenharia Elétrica, no ano de 2018 
as atividades desenvolvidas pelo grupo no âmbito da tríade obtiveram um 
alcance direto superior a quatro mil pessoas, atingindo desde a comunidade 
acadêmica até grupos sociais de cidades vizinhas.

INFORMAÇÕES GERAIS
Site: udesc.br/cct/peteletrica
Facebook: /peteel.udesc 
Instagram: @peteel.udesc
Email: pet.udesc@gmail.com
Telefone: (47) 3481-7943

Desenvolvimento científico e tecnológico
No grupo atual, cada PETiano realiza atividades de pesquisa aos moldes da Iniciação 

Científica, de forma que, como um todo, as pesquisas abrangem grande diversidade de 
áreas do curso, como programação, controle, energias renováveis, eletrônica de potên-
cia, automação e diversas outras.

A metodologia de atuação na pesquisa é normalmente iniciada pela análise do 
estado da arte do tema de interesse, identificando suas demandas e lacunas e fami-
liarizando-se sua base teórica e ferramentas. No decorrer da pesquisa, os PETianos ge-
ram contribuições teóricas e/ou práticas desenvolvendo softwares, simulações, expe-
rimentos e construção de protótipos. Além disso, alguns PETianos ainda fazem visitas 
de campo, para conhecer e acompanhar a demanda do projeto de pesquisa que está 
sendo realizado, muitas vezes conectando a pesquisa à extensão através da aplicação 
direta dos resultados.

As atividades realizadas por cada discente são periodicamente relatadas ao grupo, 
de forma a apresentar os avanços e dificuldades encontradas, permitindo assim superá-
-las mediante a colaboração dos 
demais integrantes. Além disso, os 
PETianos acabam tendo contato 
com os mais diversos laboratórios e 
trabalham em conjunto com os pós-
-graduandos do CCT.

Nas etapas finais da pesquisa, 
os PETianos são incentivados a es-
crever artigos relatando seus resul-
tados e contribuições. Estes artigos 
eventualmente são publicados em 
conferências e periódicos de temá-
tica pertinente, no Seminário de 
Iniciação Científica (SIC) da Udesc e 
também em eventos PET, tanto re-
gionais quanto nacionais.

Em 2018 ocorreu o 28º SIC da Udesc, onde os PETianos apresentaram para acadêmi-
cos, avaliadores e para a comunidade 5 resumos expandidos dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos no PET. Além disso, os integrantes publicaram em importantes eventos 
de abrangência nacional, como o Encontro Nacional dos Grupos do PET (Enapet), o Con-
gresso Brasileiro de Automática (CBA), o Congresso Brasileiro de Aplicações de Vácuo na 
Indústria e na Ciência (CBrAVIC), dentre outros.

Grupo PET Engenharia Elétrica da Udesc em 2019.1



Projetos de ensino: E-Force, Gesse, I Heart Engenharia, LabCoop e Alpha 
Devido à responsabilidade do grupo PET Engenharia Elétrica da Udesc em 

melhorar a qualidade do ensino de sua instituição, diversas atividades são pla-
nejadas com foco na ascensão da Universidade. Essas atividades são divididas 
em projetos de ensino e cada um destes atua em uma parte específica da edu-
cação dentro da IES. Atualmente, existem 5 projetos de ensino vinculados ao 
PET Engenharia Elétrica: Alpha, E-Force, Gesse, I Heart Engenharia e LabCoop.

O projeto Algoritmos e Linguagem de Programação com Ar-
duino (Alpha) desenvolve tanto atividades de ensino quanto de 
extensão. O projeto Alpha atua na graduação em parceria com dis-
ciplinas de programação e surgiu pela deficiência do curso nesta 

importante área. As atividades são planejadas juntamente com os professores 
da matéria de interesse e envolvem a aplicação prática dos conhecimentos te-
óricos, visando o aprendizado e a motivação dos alunos.

O E-Force é uma equipe de Fórmula SAE que visa a construção 
de um carro no estilo fórmula elétrico, desde seu projeto até sua 
montagem final. Na elaboração do projeto a equipe complemen-
ta o conhecimento adquirido nas salas de aula e adquirindo na 

prática uma experiência da vida de engenheiro que é esperada no mercado 
de trabalho.

O Grupo de Soluções em Sistemas Embarcados (Gesse) surgiu a 
partir de uma demanda identificada em nosso curso, a área de siste-
mas embarcados. Tem como objetivo desenvolver tecnologias mo-
dernas como as ligadas à IoT, Indústria 4.0 e domótica. Assim, o Ges-

se proporciona aos discentes da engenharia elétrica, desenvolvimento pessoal 
nesta área e, ainda, soluciona problemas do centro e da comunidade em geral 
por meio de sistemas embarcados.

O projeto I Heart Engenharia existe para atuar diretamente na de-
manda dos professores, alunos e colaboradores da graduação para 
eliminar pontos deficitários ou falhos dos cursos de engenharia 
em geral. O projeto gerencia ações realizadas pelo PET Engenharia 

Elétrica, como atividades com ingressantes da Engenharia Elétrica, o projeto 
LabCoop e a atuação nas Semanas Acadêmicas. 

O Laboratório Cooperativo (LabCoop) busca atuar não somente 
com laboratórios pertencentes ao currículo disciplinar, mas tam-

bém em estabelecer um ambiente com infraestrutura mínima para sanar defi-
ciências geradas a partir do fomento de desenvolvimento de novos projetos/
protótipos, maximizando o aprendizado prático dos discentes envolvidos.

As melhorias alcançadas no ano de 2018 para a universidade foram muitas, 
como: atividades com ingressantes da universidade, para facilitar a imersão no 
ambiente universitário; desenvolvimento e instalação de um silenciômetro na 
biblioteca da universidade; criação de equipamentos e roteiros para experiên-
cias em laboratório; aulas de programação básica para os novos ingressantes 
da universidade; entre outras atividades. 

   

Ações de extensão: Alcance, CdT, Eficiência e Alpha 
A extensão realizada pelo PET Engenharia Elétrica tem como base o progra-

ma Incluir com Ciência e Tecnologia (IC&T), criado em 2012, que integra o 
Edital nº 02/2017 do Programa de Apoio à Extensão (PAEX) da Udesc, no 
qual alcançou pontuação máxima e a primeira colocação dentre os 229 
programas de extensão participantes da Udesc. O programa IC&T se adapta 
com o passar dos anos e sua estrutura atual, válida para os anos de 2018 
e 2019, é composta por 4 projetos: Alcance, Algoritmos e Linguagem de 
Programação em Arduino (Alpha), Ciclo de Treinamentos (CdT) e EfiCiência.

O programa IC&T tem como público-alvo principal as comunidades 
em situação de vulnerabilidade social. Esse grupo inclui escolas públicas de 
ensino fundamental e médio, fundações municipais e assistências sociais. 
Cada projeto é habilitado para atuar em determinadas instituições, de for-
ma que o programa se faça presente em diversos setores da sociedade.

A essência de cada projeto é descrita resumidamente a seguir. O Al-
cance visa levantar e atender demandas de sociedades vulneráveis atra-
vés da engenharia. O Alpha ensina e estimula os alunos do ensino fun-
damental e médio através de atividades práticas de programação. O CdT 
oferece minicursos sobre as mais diversas ferramentas e conhecimentos das 

engenharias. O EfiCiência trabalha na conscientização sobre sustentabilidade 
e eficiência energética.

Os projetos são abertos para a participação de outros discentes do curso 
e, em alguns casos, para todos os cursos do CCT, possibilitando o acolhimen-
to de estudantes além dos vinculados ao Programa de Educação Tutorial. 
Atualmente, a ação Incluir com Ciência e Tecnologia conta com a participa-
ção de cerca de 40 discentes e docentes, entre PETianos, bolsistas e voluntá-
rios de extensão e professores coordenadores de diferentes departamentos.

Através das atividades realizadas, é evidente o envolvimento e o impacto 
causado na sociedade. O principal indicador disso são jovens que participaram 
das atividades e posteriormente ingressaram na universidade. O impacto se 
estende ao desenvolvimento e à vida da comunidade acadêmica pelo envol-
vimento em atividades externas à sala de aula, que possibilitam a participação 
em causas sociais cotidianas. Como consequência tem-se o desenvolvimento 
de pensamento crítico e pessoal, formando cidadãos atuantes e conscientes 
do poder transformador e das responsabilidades envolvidas.

Em 2018, a ação aplicou atividades que tiveram como objetivo a inclu-
são e o desenvolvimento tecnológico, sustentável e social de todos os públicos 
atingidos. Foram ministradas aulas sobre ciências gerais, softwares diversos, 
lógica e diferentes tecnologias. Além disso, foram feitas visitas em comunida-
des vulneráveis a fim de fazer levantamento de demandas para a aplicação de 
soluções com base nos conhecimentos de engenharia.



Depoimento de egressa do PET Engenharia Elétrica

Fernanda Mendes de Morais
EES Hardware Manager na 
Whirlpool Latin America. 
Fernanda é engenheira 
eletricista com mais de 9 
anos de experiência nas 
áreas de gerenciamento de 
projetos e desenvolvimento 
de produtos nas indústrias de 
eletrodomésticos, apoiados por 
uma sólida formação acadêmica. 
Ingressou no PET na segunda 
fase da graduação em 2004, 
e permaneceu no grupo até a 
conclusão do curso em 2008, 
vivenciando assim uma vasta e 
impactante experiência.

“Não consigo pensar ou falar da minha graduação sem citar o PET. Ingressei no grupo no segundo semestre 
da graduação, então minha formação foi completamente associada a essas atividades extracurriculares. 
Tive a oportunidade de trabalhar juntamente com professores de diferentes experiências e competências e, 
projeto a projeto, conseguia visualizar muito melhor minhas habilidades e os pontos de desenvolvimento. A 
convivência em grupo, com agendas, regras, mas também muita autonomia, só vieram a somar esse misto de 
desenvolvimento técnico e “soft skills” como gerenciamento de projetos, gerenciamento da rotina, trabalho 
em equipe, etc. Além do desenvolvimento pessoal, ver o resultado dos projetos retornando à comunidade 
regional ou mesmo acadêmica, torna o processo de aprendizagem ainda mais gratificante. Realmente, acredito 
na tríade Pesquisa, Ensino e Extensão como a base de uma formação completa e diferenciada e sem dúvidas 
aconselharia essa experiência para todo graduando.”

Grupo PET Zootecnia
O Grupo PET Zootecnia da Udesc localiza-se em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, região 
vocacionada à produção animal e, com estrutura fundiária voltada à Agricultura e pecuária 
familiar. Além de atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão na área de produção ani-
mal sustentável, o grupo executa regularmente ações sociais que visam desenvolver 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 é composto por 12 discentes 
bolsistas, dois voluntários, uma tutora e um 
cotutor que, coletivamente, buscam atingir 
os três pilares da Universidade – ensino, pes-
quisa e extensão, de maneira indissociável 
por meio de atividades que integram o gru-
po com a comunidade acadêmica. Os proje-
tos são realizados com base nas demandas 
da comunidade e, a maioria das ações do 
grupo, contam com a parceria de docentes 
do Curso de Zootecnia, chefia de Departa-
mento e Direção do Centro.

Grupo PET Zootecnia 
da Udesc em 2019.1



Pesquisa e fórum de egressos da Zootecnia
O projeto de pesquisa “Percepção e atuação profissional dos egressos da Zootecnia 

Udesc” e a ação de ensino “Realização anual do Fórum de egressos” atendem à necessidade 
de aumentar a interação entre discentes, docentes e egressos do Curso de Zootecnia, com 
vistas a contribuir para adequação curricular do Curso e facilitar a ocupação profissional do 
Zootecnista da Udesc. 

O levantamento de informações sobre a percepção e atuação do Zootecnista da Udesc 
é realizado constantemente, e já mostrou que, dos respondentes (45% dos egressos), 85% 
estão atuando na área de Zootecnia (dados atualizados em 2018). Outra questão levantada 
foi a grande atuação nas áreas de Bovinocultura de leite e Nutrição Animal, principalmente.   

A partir de 2017 deu-se início à realização anual do Fórum de egressos da Zootecnia 
Udesc. Nas duas edições já realizadas, foram apresentados os dados obtidos durante a pes-
quisa dos egressos, bem como realizada discussão com os egressos, que puderam  relatar 
presencialmente suas dificuldades e desafios no mercado de trabalho. Durante o segundo 
Fórum, realizado em 2018 deu-se início à homenagem de 10 anos de formatura no Curso de 
Zootecnia da Udesc, cerimônia que será anualmente realizada, sempre dentro das progra-
mações do Fórum de Egressos. 

O principal impacto desta ação tem sido a maior conscientização e preparo dos acadê-
micos que participam do Fórum, que têm a possibilidade de interagirem com os egressos do 
Curso. Além disso, os profissionais graduados pela Udesc podem retornar à Universidade, 
reencontrar colegas e professores, e socializarem suas experiências profissionais.

Divulgação do curso da 
Udesc e das áreas de 
atuação do zootecnista

Esta ação tem como objetivo promover 
maior visibilidade do Curso de Zootecnia e da 
Udesc junto à comunidade e com isso, aumentar 
a inserção do profissional zootecnista na cadeia 
de produção animal de Chapecó e região. Possui 
impacto direto na relação candidato-vaga dos 
vestibulares e na disseminação da profissão que 
tem como característica melhorar a produtivida-
de e qualidade das cadeias de produtos de ori-
gem animal. 

Além da divulgação em escolas de ensino mé-
dio e técnico agropecuárias, tem-se dado maior 
foco às feiras agropecuárias e feiras de profissões. 
Nestes espaços, principalmente, está sendo reali-
zado o jogo “Mitos e Verdades da Produção Ani-
mal” como forma de realizar dinâmica com os jo-
vens, motivando-os a conhecer as peculiaridades 
da profissão e estimulando-os a cursar Zootecnia 
na Udesc. 

Durante as atividades de divulgação do cur-
so, no ano de 2018, o público-alvo atingido foi de 
aproximadamente 2.705 jovens, destes 2.345 fo-
ram atingidos por meio da divulgação em feiras e 
360 em escolas da região. 

Durante a visita às escolas constatou-se que 
93% dos participantes pretendiam cursar ensino 
superior, apenas 45% conheciam a Udesc e 35% 
não conheciam o Curso de Zootecnia. Desta for-
ma, estes resultados reforçam a importância de 
ações como estas para a divulgação da Udesc, da 
profissão e do curso de Zootecnia.

Recepção, acolhimento e fixação dos calouros
Este projeto de ensino teve início em 2017, a partir da identificação da evasão acadêmica, 

e no primeiro semestre de 2019 foi composta por cinco ações. 
Ação 1 - Apresentação do Grupo PET e demais entidades estudantis. 
Ação 2 - Manual do calouro de Zootecnia: elaborado pelo Grupo PET, possui informações 

relevantes do curso e suas estruturas, depoimentos de egressos e demais informações relevan-
tes para nortear os calouros. 

Ação 3 - Visita aos laboratórios: realizada para que os calouros conheçam instalações, roti-
nas e atividades realizadas nos laboratórios e setores da Zootecnia. 

Ação 4 - Visita Técnica à propriedade rural: é realizada para aproximar o calouro com a 
vivência do campo, sempre com a participação de um egresso do curso, que apresenta a pro-
priedade, considerada modelo na região. 

Ação 5 - Visita à Fazenda Experimental (FECEO): realizada para que os calouros possam 
conhecer a fazenda, projetos estruturais em construção, experimentos em andamento, etc.. 
Dentro da Ação 5 também é realizado o trote cidadão que, em 2019 foi voltados ao plantio de 
árvores em pontos estratégicos da FECEO. 

A execução deste projeto proporciona aos PETianos desenvolvimento de habilidades fun-
damentais para sua formação. Já para os calouros, proporciona a rápida inserção em diversas 
atividades, como laboratórios, projetos ou grupos, a exemplo o Grupo PET, o que lhe garante 
melhor acolhimento e impactos positivos na redução dos índices de evasão escolar. 

Egressos participantes do 2º Fórum de Egressos 
da Zootecnia da Udesc, realizado em 2018

Ao fundo: Roda de conversa 
realizada durante visita técnica 
realizada com os calouros em 
propriedade modelo da região. 
Ao lado: Visita orientada dos 
calouros ao Laboratório de 
Aquacultura do Curso de Zootecnia.

Palestra de divulgação das áreas de atuação 
da Zootecnia em escola da região de Chapecó

Atuação dos 
PETianos 
na Feira de 
Profissões 
da Udesc



Apresentações técnicas e culturais de incentivo à participação e 
conscientização da comunidade acadêmica da Zootecnia Udesc

Atividades extracurriculares, em conjunto com as disci-
plinas cursadas e o conhecimento teórico advindo da sala de 
aula, são fatores fundamentais ao incentivo à formação dis-
cente nas universidades públicas. Este é um projeto do PET 
Zootecnia que possui duas vertentes: O CinePET e o Apresen-
taPET. No CinePET são realizados eventos com a projeção de 
curtas-metragens ou documentários, com enfoque em assun-
tos de cunho social, cultural ou técnico. 

A proposta é que as temáticas levantem análise crítica 
sobre diferentes questões por parte dos envolvidos, PETia-
nos e comunidade acadêmica como um todo. Nas ocasiões, 
é notório o potencial da proposta em desenvolver senso de 
cidadania nos envolvidos. Após execução do curta-metragem 
ou documentário inicia-se uma discussão relacionada ao tema 
apresentado, em algumas situações com a participação de 
profissionais habilitados em mediar as discussões. 

Outra característica do CinePET é realizar ações sociais 
como arrecadação de brinquedos, alimentos e roupas. Já fo-
ram realizadas seis edições do CinePET, com a participação de 

Depoimento de egresso do PET Zootecnia

Chrystian Jassanã Cazarotto
Zootecnista formado pela 
Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Udesc)

138 pessoas, dentre acadêmicos, professores, 
técnicos e membros da comunidade externa. 
Os temas abordados no ano de 2019 foram 
“Inclusão e acessibilidade”, realizado em par-
ceria com o Conselho Municipal dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência de Pinhalzinho – 
SC (COMDE) e “Comportamento e Bem-estar 
equino”, realizado em parceria com o Grupo 
de Ambiência e Bem-estar Animal (GABA). 

No ApresentaPET ocorrem apresenta-
ções de seminários de temas técnicos e cul-
turais, ocasião em que é possível concentrar 
esforços em estudos avançados sobre temas 
diversos, ligados ou não à Produção Animal, 
desenvolver senso crítico e científico entre os 
PETianos e os participantes, bem como apri-
morar técnicas de oratória. Em 2019 conta-
mos com a presença de 60 ouvintes, além dos 
PETianos, em 6 apresentações. 

Contribuíram para o sucesso do projeto, 
11 profissionais que atuaram como banca 
avaliadora, entre professores e mestrandos 
do Programa de pós-graduação em Zootec-
nia da Udesc, o que permitiu 
avaliar e acrescentar conheci-
mentos nos seminários. 

Os participantes também 
realizam avaliações, em for-
mulário próprio, com pontu-
ações de 1 a 5 para critérios 
que podem auxiliar o PETia-
no a melhorar suas apresen-
tações futuras.

Ao entrar na graduação em 2011, percebi que queria mais 
que apenas passar as manhãs e tardes em uma sala de aula, 
assistindo às disciplinas obrigatórias que a matriz curricular da 
Zootecnia oferecia. Então, nas primeiras semanas de aula tive a 
oportunidade de ser apresentado ao Grupo PET, gostei e resolvi 
ir atrás para conhecer mais. No 2º semestre realizei o processo 
seletivo, me tornei um PETiano e, daí em diante, comecei a me 
envolver cada vez mais em atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão, com maior foco nas atividades realizadas no Laborató-
rio de Parasitologia Animal. 

Muitas eram as atividades que tínhamos a cumprir, mas 
sempre predominava o trabalho em equipe e a parceria. Rea-
lizamos campanhas que marcaram muito minha vida, uma de-
las foi o pedágio solidário, em parceria com a APAE, uma das 
experiências ímpares, pois foi nesse momento que eu aprendi 
o sentido e a importância da solidariedade. Muitos foram os 
projetos voltado à Zootecnia, como por exemplo, os cursos de 

GPS e mapeamento de pastagens, auxílio em projetos de pesquisas que envolviam nutrição e sa-
nidade animal, etc. Também realizamos inúmeras viagens, interação com outros grupos PET, em 
diferentes regiões do Brasil. Ao ser PETiano eu aprendi não só a conduzir projetos de pesquisa, 
extensão e ensino, aprendi a ser mais humano, a importância de ter responsabilidades na vida, 
saber que você é capaz de tudo. 

Antes de terminar a graduação, tive a ideia de montar meu próprio negócio. Sem-
pre fui apaixonado pela área de ovinocultura e, algo que antes era um sonho, tornou-
-se realidade quando resolvi arriscar e montar uma empresa de assessoria zootécnica 
na área de produção de ovinos. Hoje, nossa empresa atende alguns produtores dos 
estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, com trabalhos nas áreas de 
manejo geral e nutrição do rebanho; exames parasitológicos de fezes; planejamentos 
e implantações de projetos; confirmação de prenhez por ultrassonografia e estratégias 
para produção e comercialização. 



Grupo PET Geografia
Atuando principalmente na área da Geografia, o PET GEO da Udesc se organiza com pro-
jetos de Ensino, Pesquisa e Extensão de modo que haja maior proveito, pela sociedade e 
pelos estudantes, dos conhecimentos construídos na universidade. Através de oficinas, 
mini-cursos, participação em cursinhos pré-vestibular comunitários, desvendando trilhas, 
entre outros projetos de extensão ou; promovendo palestras, mesas redondas e seminá-
rios, em consonância com as pesquisas, nosso grupo, em cooperação, busca fazer o me-
lhor para que a sociedade sinta o reflexo do ensino superior público e gratuito. Neste ano 
o PET GEO está completando 25 anos de existência desenvolvendo nove projetos de ex-
tensão, oito projetos de Ensino e seis projetos de Pesquisa. Nas próximas páginas o leitor 
encontrará alguns exemplos destes projetos.

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

O Projeto de Extensão Educação Ambiental executado em 2018 foi realizado na Escola Where Tupã Dja. 
Foram realizadas quatro oficinas com o tema lixo e degradação ambiental. A última oficina promoveu uma 
saída de campo para o projeto Tamar, na Barra da Lagoa, e para o Parque Municipal da Lagoa do Peri, no 
bairro Morro das Pedras, no sul da ilha. As turmas participantes eram variadas e houve a inclusão de pais e 
indivíduos atuantes na comunidade. As aulas tinham o objetivo de refletir, do macro ao micro, as causas, os 
problemas e as soluções da poluição que infringe nosso planeta. No terceiro encontro foi realizada oficina 
de reciclagem e reutilização de garrafas pet e caixas de leite transformadas em brinquedos e utensílios. A 
experiência foi especial tanto para os bolsistas quanto para a turma, que apresentou um retorno positivo.

Trajetórias e experiências em educação ambiental

Geografia como profissão
Este projeto é resultado de uma pesquisa que investigou as razões de vários alunos se inscreverem no 

vestibular, serem aprovados e desistirem do curso de Geografia. Nesta pesquisa descobriu-se que parte dos 
vestibulandos tinham a geografia como segunda, terceira e até quarta opção... entre outros motivos por 
acreditarem que o métier do geógrafo se limitava à docência. Assim, resolveu-se criar uma pequena oficina 
com o objetivo de conscientizar os alunos do ensino médio sobre as potencialidades de mercado de traba-
lho dos geógrafos licenciados e bacharéis. A apresentação do projeto é realizada por integrantes do PET, 
que expõem a profissão do geógrafo para os estudantes de escolas públicas e particulares.

Trilhas e trilhos
O projeto Trilhas e Trilhos foi pensado pelos discentes do PET Geografia da Udesc para contribuir 

com as saídas de campo oferecidas pelo curso de graduação da Geografia. Para formar bons geógrafos, 
tanto na licenciatura, quanto no bacharelado, as saídas de campo são importantes ferramentas na conso-
lidação dos conhecimentos adquiridos em aula e para ampliação de horizontes, formando profissionais 
ainda mais capacitados. “São oportunidades que nós jamais teríamos dentro da graduação”, como afirma 
a estudante Bella Kern, participante do projeto em 2018. Alguns destinos que já fizeram parte da rota do 
projeto Trilhas e Trilhos, foram o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (Petar), em São Paulo (em 2016); 
Itatiaia, no Rio de Janeiro (em 2017) e; Cabo Polônio, no Uruguai (em 2018). O projeto é de grande impor-
tância para a formação profissional. Além de adquirir conhecimentos específicos acerca do lugar visitado, 
são realizadas exposições, artigos, e desenvolvidas pesquisas com os temas abordados.



Observatório Geográfico da Grande Florianópolis

Projeto de ensino e 
extensão PET Convida

Este projeto tem por finalidade promover eventos públicos acerca 
de temas transversais à Geografia e questões pertinentes para a socie-
dade. Objetivos: Apresentar e discutir temas transversais da ciência Geo-
gráfica em ambientes formais e informais de ensino, que proporcionem 
a integração de grupos de diferentes faixas etárias, origens sociais e es-
pecificidades educativas. Debater temas transversais à Geografia com 
públicos que não tem contato consciente com a ciência. Desenvolver 
maior contato com o ambiente universitário e públicos diversos. Pro-
porcionar debates entre acadêmicos e comunidade geral. Conhecer e 
divulgar o Programa de Educação Tutorial (PET).  Debater temas para a 
comunidade acadêmica e externa. Promover oficinas de temas pouco 
visados na academia, porém com grande relevância social.

Em 2009 tivemos um evento com o cartunista Carlos Latuff, que 
apresentou o tema “Brasil e Palestina: opressão e resistência”. Nesta 
mesa redonda, além do cartunista, estiveram presentes um represen-
tante do Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino e o 
professor Dr. Lucas Ferreira.O evento cumpriu seus objetivos, pois foi 
muito bem avaliado pelo público participante, que lotou o auditório 
Tito Senna, no dia 09 de maio, e aguardou as exposições para fazer 
debate com os expositores com grande entusiasmo.

O Observatório Geográfico da Grande Floria-
nópolis é um projeto guarda-chuva, que engloba 
as pesquisas individuais dos alunos do PET Geo-
grafia e uma pesquisa coletiva. O tema escolhi-
do para a pesquisa coletiva trata das Ocupações 
Urbanas de sem teto da Grande Florianópolis. O 
grupo vem estudando este fenômeno recente, 
que tem se ampliado com enorme velocidade, 
uma vez que estudos apontam que a cidade de 
Florianópolis apresenta cerca de 15% de sua po-
pulação morando em habitações subnormais e/
ou em áreas de risco. 

Os objetivos da pesquisa são: 
1) Conhecer as ocupações urbanas de sem teto 

da Grande Florianópolis; 
2) Traçar o perfil dos moradores; 
3) Identificar as políticas públicas de habitação 

aplicadas; 
4) Mapear as ocupações; 
5) Compreender o fenômeno da ocupação 

frente aos desafios impostos pelo Planejamento e; 
6) Refletir sobre a organização dos movimen-

tos populares pela moradia.
Em 2019 está prevista a revisão bibliográfica, a 

bibliometria e divisão dos objetivos entre os mem-
bros do PET. Em junho foi realizada a pesquisa de 
campo, com aplicação de questionários e entre-
vistas com membros das comunidades envolvidas. 

Em 2020 serão feitas as tabulações dos dados, as 
análises e redação de artigos. 

Os resultados/produtos esperados com a pes-
quisa do PET Geografia vão desde apropriação e 
aplicação de metodologias de pesquisa científica, 
promovendo aprendizados que possam contri-
buir com a elaboração de políticas públicas para 
a sociedade; através da socialização dos resul-
tados, publicações, etc. Como toda pesquisa, se 
quer ampliar o conhecimento acerca da temática 
da habitação urbana de baixa renda, identificar 
os desafios econômicos que produzem tamanha 
desigualdade no Brasil e refletir sobre as possí-
veis soluções.

“Fui PETiano entre 2008 e 2011. O amor à camisa é tanto, que em 2017 
retornei à Faed para fazer o curso de doutorado em Planejamento Territorial e 
Desenvolvimento Socioambiental (PPGPLAN), através do qual fui premiado pelo 
governo canadense com a bolsa Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), 
e atualmente faço estágio doutoral na Memorial University of Newfoundland. 
Estudar fora é um sonho de vida sendo realizado, 
mas nada disso teria sido possível sem os anos de 
vivência no PET. Sem dúvidas, foi o diferencial na 
minha formação, sobretudo enquanto pesquisador.”

Depoimento de egresso do PET Geografia

Emannuel dos Santos Costa
Doutorando em Planejamento Territorial e De-
senvolvimento Socioambiental da Udesc, aluno 
de pós-graduação visitante na Universidade de 
Newfoundland e diretor de Desenvolvimento do 
Instituto de Urbanismo Colaborativo (Courb).

As Ocupações Urbanas 
da Grande Florianópolis. 
Ao fundo: Fabiano 
de Cristo, 2019 (Foto: 
Vitória Imai). À esquerda: 
Nova Esperança, 2019 
(Foto: Vera Lúcia) 

“Brasil e Palestina: opressão e resistência”, 
Carlos Latuff, 2019. Foto: Hanna Roir



Participação em eventos: 
a força da representação 
dos PETs da Udesc

Os InterPETs são encontros locais ou microrregionais que abrangem um núme-
ro menor de grupos. Os primeiros realizados pela Udesc envolveram os grupos da 
Udesc e o PET Biologia da FURB, pois tínhamos um contato entre os tutores e proximi-
dade dos estudantes. Depois de alguns encontros, agregamos também os grupos da 
Ufsc e assim temos feito, sem enumerar os encontros, que tem como objetivo prepa-
rar os eventos regionais e nacional e manter auxílio ao planejamento e execução de 
atividades, bem como troca de ideias e fortalecimento do programa. A Ufsc adotou 
encontros semanais e, pela proximidade, o PET Geografia tem participado deles com 
alunos representando a Udesc. Essa proximidade permitiu que em 2020 os grupos 
apoiem e executem juntos o XXIII SulPET nas dependências da Ufsc.

Os encontros Regionais dos grupos PET são divididos em: 
1) Encontro de Grupos PET da Região Sul (SulPET) –  este gru-

po foi pioneiro na organização regional, teve seu primeiro SulPET 
no ano de 1998, na cidade de Santa Maria/RS e o segundo SulPET 
em Florianópolis, em 1999. Em 2019 este evento comemorou sua 
XXII edição e ocorreu em maio, nas dependências da Universida-
de Federal de Pelotas/RS. 

2) A segunda região do Brasil a fazer encontros regionais foi o 
Sudeste, organizando no ano 2000 o I SudestePET. Não há registro 
do local onde aconteceu o evento. 

3) A região Nordeste sediou o primeiro Encontro Nordestino 
dos Grupos PET (I EnePET) em Maceió, em 2001. 4) As regiões Norte 
e Centro Oeste fizeram seus primeiros encontros no ano de 2014. 

InterPET

Enapet

Sulpet

A região Sul foi pioneira nos encontros nacionais dos 
grupos PET. O primeiro, nomeado Enapet, aconteceu em 
Florianópolis em 1991, depois dele, com um interstício de 
cinco anos, começaram os encontros anuais, sendo realiza-
do o I Enapet na cidade de São Paulo, em 1996; o II Enapet, 
em Belo Horizonte, em 1997; e assim se seguiram até 2019 
com o XXIV Enapet, que aconteceu em julho, na cidade de 
Natal, nas dependências da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

Até hoje a região que mais sediou encontros foi a re-
gião Nordeste com 8 edições, seguida das regiões Sudeste, 
Sul e Norte cada uma com quatro edições, depois a região 
Centro-Oeste com três edições e, por fim, o Distrito Federal com duas edi-
ções; totalizando 25 edições (lembrando que a primeira, em Florianópolis, 
não tinha numeração).

O tema do encontro em 2019 foi “Coesão e União: o PET como instrumento 
de transformação”. Este tema é bastante apropriado para a conjuntura atual, so-
bretudo porque estes eventos se revelaram cada vez mais importantes e garan-

tiram, através de sua organização, a permanência do programa e sua vitalidade.
Nestes encontros são discutidos e aprimorados os objetivos do progra-

ma, são traçadas as metas e todos eles terminam com uma Assembleia Ge-
ral, cuja ata é encaminhada para os órgãos de fomento indicando as modifi-
cações e as demandas dos grupos do país inteiro. Estas oportunidades são, 
também, fundamentais para troca de experiências e integração dos partici-
pantes do programa.

Um deles em conjunto, o primeiro Encontro Centro-
-Oeste e Norte dos Grupos do Programa de Educação 
Tutorial (I ECOPET) em Cuiabá/MT, em abril de 2014 e, 
também, no mesmo ano o primeiro Encontro Norte 
de Grupos PET (I NortePET) em Belém do Pará.

Os encontros regionais, normalmente precedem 
o encontro nacional, e tem como objetivo discutir 
as questões pertinentes regionalmente e levantar 
pontos e questões que devem ser abordados pela 
coletividade dos grupos. São encontros bastante pro-
dutivos e a região Sul tem um protagonismo muito 
importante, não só por ter sido pioneira, mas por ter 
um engajamento e uma participação expressiva.

InterPet, em Joinville, 2019. 
Fotos: Autor Desconhecido

XXII SulPet, Pelotas-RS, 2019. 
Fotos: Autor Desconhecido

XXIII EnaPET, em Campinas (SP), 
2018. Foto: Marcus Vinícius  



A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que 
tem mais de 50 anos de excelência e atuação nas áreas de ensi-
no, pesquisa e extensão, dispõe de uma estrutura multicampi, 
com 12 unidades distribuídas em nove cidades do Estado de 
Santa Catarina, na Região Sul do Brasil, além de dezenas de po-
los de apoio presencial para o ensino a distância, em parceria 
com a Universidade Aberta do Brasil, do Ministério da Educa-
ção (UAB/MEC).

Atualmente, são cerca de 15 mil alunos distribuídos em 58 
cursos de graduação e 48 programas de pós-graduação (mes-
trado e doutorado), oferecidos gratuitamente. Mais de 95% 
dos professores efetivos são mestres e doutores. O ingresso na 
universidade pode ser feito via vestibulares (verão e inverno), 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e editais de transferência. 
Ao todo, são mais de três mil vagas todos os anos, sendo 20% 
para estudantes de escolas públicas e 10% para negros.

A Udesc oferece completa estrutura como bibliotecas e 
laboratórios em todas as suas unidades. A instituição conta 
ainda com outros diferenciais, como o Hospital Veterinário, o 
Laboratório de DNA, a Clínica Escola de Fisioterapia, o Museu 
da Escola Catarinense, a Editora Universitária, o Escritório de 
Direitos Autorais e a Rádio Udesc FM, com emissoras de Floria-
nópolis, Lages e Joinville. 

Vocacionada para o desenvolvimento
A presença em todo o Estado de Santa Catarina, seja com 

unidades presenciais ou polos de apoio para o ensino a distân-
cia, consolidou o modelo vocacionado da Udesc para o perfil 
socioeconômico e cultural das regiões catarinenses. O objetivo 
é fortalecer e contribuir com o desenvolvimento da sociedade.

Os cursos oferecidos são nas áreas de saúde, tecnologia, 
educação, arte e socioeconômicas. Confira nas páginas a se-
guir informações sobre os campus da Udesc e conheça mais 
sobre cada centro da universidade.

A Udesc FLORIANÓPOLIS

Centro de Artes (Ceart)
Cursos de graduação: Artes Visuais (Bachare-
lado e Licenciatura), Design Gráfico (Bachare-
lado), Design Industrial (Bacharelado), Moda 
(Bacharelado), Música (Bacharelado em Piano, 
Violino ou Viola, Violão, Violoncelo), Música (Li-
cenciatura), Teatro (Licenciatura). 

Centro de Ciências da Saúde  
e do Esporte (Cefid)
Cursos de graduação: Educação Física (Ba-
charelado e Licenciatura) e Fisioterapia (Ba-
charelado).

Centro de Ciências Humanas 
e da Educação (Faed)
Cursos de graduação: Biblioteconomia (Ba-
charelado), Geografia (Bacharelado e Licencia-
tura), História (Bacharelado e Licenciatura) e 
Pedagogia (Bacharelado).

Centro de Ciências da Administração 
e Socioeconômicas (Esag)
Cursos de graduação: Administração (Bacha-
relado), Administração Pública (Bacharelado), 
Ciências Econômicas (Bacharelado) e Adminis-
tração Pública em EAD (Bacharelado).

Centro de Educação a Distância (Cead)
Sede em Florianópolis e 35 polos EaD no Estado. 
Cursos de graduação: Pedagogia (Licenciatu-
ra), Informática (Licenciatura) e Ciências Bioló-
gicas (Licenciatura), todos em EAD.

JOINVILLE

Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)
Cursos de graduação: Ciência da Computa-
ção (Bacharelado), Engenharia Civil (Bacha-
relado), Engenharia de Produção e Sistemas 
(Bacharelado), Engenharia Elétrica (Bacharela-
do), Engenharia Mecânica (Bacharelado), Física 
(Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Quí-
mica (Licenciatura) e Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (Tecnólogo).

SÃO BENTO DO SUL

Centro de Educação 
do Planalto Norte (Ceplan)
Cursos de graduação: Engenharia de Produção – Ha-
bilitação Mecânica (Bacharelado) e Sistemas de Infor-
mação (Bacharelado).

CHAPECÓ E PINHALZINHO

Centro de Educação Superior 
do Oeste (CEO)
Cursos de graduação: Enfermagem (Bacharelado), En-
genharia de Alimentos (Bacharelado), Engenharia Quí-
mica (Bacharelado) e Zootecnia (Bacharelado).

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Centro de Educação Superior 
da Foz do Itajaí (Cesfi)
Cursos de graduação: Administração Pública (Bacha-
relado) e Engenharia de Petróleo (Bacharelado).

LAGES

Centro de Ciências 
Agroveterinárias (CAV)
Cursos de graduação: Agronomia (Bacharelado), 
Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado), 
Engenharia Florestal (Bacharelado) e Medicina Ve-
terinária (Bacharelado).

IBIRAMA

Centro de Educação Superior 
do Alto Vale do Itajaí (Ceavi)
Cursos de graduação: Ciências Contábeis (Bachare-
lado), Engenharia de Software (Bacharelado) e Enge-
nharia Civil (Bacharelado).

LAGUNA

Centro de Educação Superior 
da Região Sul (Ceres)
Cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo (Bacha-
relado) e Engenharia de Pesca (Bacharelado) e Ciências 
Biológicas nas opções Biologia Marinha e Biodiversidade.



1 Florianópolis
2 São José
3 Itapema
4 Balneário Camboriú
5 Itajaí
6 Joinville
7 São Bento do Sul
8 Blumenau
9 Indaial
10 Ibirama
11 Pouso Redondo
12 Otacílio Costa
13 Lages
14 Braço do Norte
15 Tubarão
16 Laguna
17 Criciúma
18 Araranguá
19 Praia Grande
20 Campos Novos
21 Caçador
22 Treze Tílias
23 Joaçaba
24 Concórdia
25 Ponte Serrada
26 Chapecó
27 Pinhalzinho
28 Palmitos
29 São Miguel do Oeste
30 Palhoça
31 Canelinha
32 Balneário Piçarras
33 Jaraguá do Sul
34 Quilombo
35 Videira
36 Canoinhas
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[ 26 ]  PET Zootecnia - Chapecó



www.udesc.br | fb.com/udesc | twitter.com/udesc | instagram.com/udesc.oficial


