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1 Introdução

O presente relatório apresenta dados da viagem realizada pelo grupo PET-
Tele da UFF ao III Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais (III UAI
PET), realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), de 18 de
março até 20 de março do corrente ano.

O I UAI PET ocorreu na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em
2007, o II UAI PET ocorreu na Universidade Federal de Lavras (UFLA), em
2009.

Embora seja um encontro de grupos PET de outro estado, algumas razões
motivaram a participação do grupo PET-Tele da UFF no evento: i) tal
participação é incentivada pelo Programa, a fim de fomentar a troca de
experiências, ii) o estado em questão pertence à mesma região geográfica,
o que aproxima os problemas enfrentados, iii) os resultados dos assuntos dis-
cutidos nas reuniões de estado são levados às reuniões regional e nacional.

2 Participantes

Entre atuais membros e egressos do Grupo PET-Tele, ao todo cinco alunos
participaram do evento.
Membros atuais:

• Carlos Eduardo Covas Costa

• Pompilio Guimarães Reis Filho

• Vinicius Corrêa Ferreira

Egressos:

• Jonny Willian Luiz Andrade Corrêa

• Mathyan Motta Beppu

3 Patroćınio

A taxa de inscrição, no valor de R$38,00 para alunos, deu direito à alimen-
tação (café da manhã, almoço e lanche da noite) e ao kit do evento (crachá,
pasta, bloco, caneta e folha de informações. Foi vendida uma camiseta do
evento no valor de R$15,00.
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4 Transportes

Foi disponibilizado um véıculo da UFF, requisitado pela professora Fabiana
Leite (TEM), tutora do grupo PET-MEC, e conduzido pelo motorista Alcinei,
da UFF.

A sáıda realizou-se em 18 de março, sexta-feira, por volta das 08:30, do
campus da Engenharia. O retorno se deu em 20 de março, domingo, por
volta das 15:00, do campus da UFJF. Cada viagem teve uma duração de
aproximadamente 4 horas, incluindo as paradas necessárias, percorrendo, ao
todo, uma distância aproximada de 370km.

O motorista Alcinei teve uma conduta exemplar, tratando a todos de
forma educada, sendo soĺıcito às demandas do grupo e mantendo-se todo o
tempo dispońıvel a qualquer necessidade do grupo.

5 Hospedagem

Os alunos do evento foram hospedados em salas de aulas do campus de
Engenharia da UFJF, em conformidade com o que foi anunciado na inscrição
do evento.

6 Atividades

6.1 Abertura do evento

A abertura do evento se fez através de uma Palestra de Abertura, que con-
tou com a presença de Luiz Claudio Costa, secretário Nacional de Educação
Superior (SESu-MEC), do reitor da UFJF, do pró-reitor de assuntos acadêmi-
cos da UFJF, do presidente do Comitê Local de Acompanhamento (CLA) da
UFJF, dos professores tutores da UFJF, além de todos os alunos inscritos no
evento.

6.2 Apresentação de trabalhos

No ato da inscrição, os grupos participantes submeteram resumos de trabalhos,
os quais passaram por um processo de seleção. Cada grupo selecionado
deveria preparar um pôster, segundo modelo fornecido pelo evento.

A organização disponibilizou um local próprio para a fixação e apresen-
tação do pôster de cada grupo selecionado.
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6.3 Grupos de trabalho e discussão

Foram organizados quatro grupos de trabalho e discussão (GTD), a fim de
definir propostas de ações sobre os temas envolvidos, as quais foram votadas
na reunião plenária final e que deverão ser levadas para as reuniões regional
e nacional:

• GTD 1: “Integração entre os Grupos Pet de Minas Gerais”.

• GTD 2: “A nova portaria do MEC”.

• GTD 3: “Atividades do PET”.

• GTD 4: “Dificuldades vivenciadas pelos Grupos PET”.

6.4 Palestras

Foram realizadas duas palestras:

1. Palestra de Integração - Jacquelline Silva Facco, Secretária Executiva
do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia – NITTEC.

2. Palestra de Abertura: “Qualidade, Relevância, Acesso e Sucesso nas
Formações de Graduação”, Luiz Claudio Costa, secretário Nacional de
Educação Superior (SESu-MEC).

6.5 Mesa Redonda

Foi realizada uma mesa redonda com o tema “Novas diretrizes da Educação
Tutorial, envolvendo principalmente a Pesquisa e Extensão”, com a presença
dos professores Álvaro Ayala, presidente da CENAPET, Lérida Povoleri, Tu-
tora do Pet Economia da UFF, Flávio Takakura, Pró-Reitor de Assuntos
Acadêmicos e do mediador da mesa redonda, o professor Francisco Gomes,
Tutor do PET Engenharia Elétrica da UFJF.

Foram discutidas diferentes maneiras de incrementar a educação técnica
dos cursos com uma educação mais ampla, poĺıtica e humanizada, e o papel
do PET nesta expansão da educação. Além disso, foram levantadas questões
sobre o PET e seu futuro no que se refere à nova portaria, à relação entre os
PETs tradicionais e os PETs Conexão Saberes, e a relação entre os PETs e
os Grupos de Educação Tutorial Institucionais da UFJF (GETs).
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Foi apontada a importância do apoio da graduação para os grupos PET,
bem como da interdisciplinaridade: a integração entre os diferentes grupos
para uma formação mais ampla e completa. A atividade aconteceu no An-
fiteatro do campus da Engenharia da UFJF.

7 Participação do Grupo PET-Tele

O evento teve ińıcio marcado para as 12:00h do dia 18 de março, sexta-
feira, com o cadastramento e abertura do alojamento, no mesmo horário. O
alojamento se realizou nas próprias salas do campus de Engenharia da UFJF.

Chegando a UFJF, as salas foram disponibilizadas, conforme prometido,
e os alunos foram devidamente alojados. Logo após, o grupo PET-Tele efe-
tuou o cadastramento (recebendo o kit do evento). No ińıcio da tarde o grupo
participou da Atividade de Apresentação de Trabalhos. O fim da tarefa, o
grupo seguiu direto para a primeira palestra do evento, a Palestra de Inte-
gação. Já na parte da noite, o grupo seguiu para o campus de Educação
F́ısica da UFJF para tomar banho. Logo após, por volta das 19:00h, houve
o jantar.
Dando prosseguimento à programação, o grupo assistiu à segunda palestra
do evento, a Palestra de Abertura. E para finalizar o dia, o grupo participou
da confraternização, com direto a um Dj e bebidas variadas.

No ińıcio da manhã do dia 19, sábado, após o café da manhã, o grupo
PET-Tele se dividiu em dois, participando de três GTDs. Após o almoço, o
grupo seguiu para a Atividade da Mesa Redonda. Fechando a parte da tarde,
o grupo seguiu para a Atividade da Plenária, se estendendo até as 21:00h.
Após o coffee break o a banho, o grupo seguiu para a BIG BANG FEST,
festa promovida pela organização do evento.

No domingo, dia 20, as 08:00h o grupo foi para o café da manhã e logo
em seguida participou do encerramento do evento. Por fim, o grupo realizou
a viagem de volta. O desembarque foi em Niterói, em frente ao campus de
Engenharia da UFF, de acordo com a preferência da maioria.

Em resumo, acredito que a grupo tenha cumprido a função da viagem,
participando das atividades do evento, interagindo no decorrer das mesmas,
bem como realizando trocas de informações, de idéias e de experiências com
os integrantes dos demais grupos.
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