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PETIANO, RELAÇÃO E 

CRESCIMENTO PESSOAL 

        Entrei no PET, e agora? 

         A experiência de entrar no Grupo PET é 

uma montanha russa de emoções. Desde o início 

do processo seletivo temos objetivos e 

inseguranças. Ao passar pelo processo, sentimos a 

felicidade de participar do grupo e aliado a isso 

percebemos o peso de novas responsabilidades, 

horários e do compromisso de suprir as 

expectativas depositadas em nós - tanto dos 

petianos já pertencentes ao grupo, quanto nossa 

própria expectativa. 

         O período de adaptação, como qualquer 

outro, traz incertezas. Conciliar os estudos com as 

novas atividades, ser mais confiante ao tomar 

decisões, trabalhar em grupo com compreensão e 

ponderamento, entre outros. Tais inseguranças 

podem provocar sentimentos de medo, ansiedade, 

frustração e inexperiência, o que pode levar 

inclusive a ideia de abandonar o grupo e o 

pensamento de incapacidade diante das novas 

tarefas e atividades.          

 Todavia, nossas inseguranças vêm aliadas a 

busca por crescimento e ao desejo de superação. É 

aí que se encontra a essência do petiano: ir além. 

Ser petiano é se esforçar ao máximo para melhorar 

o nosso entorno - o grupo, o curso, a universidade, 

a sociedade - desenvolvendo novas aptidões e 

competências e refletindo em melhoras pessoais. 

          

 

 

Esse processo de crescimento é lento e 

repleto de erros e acertos. A percepção do 

desenvolvimento pessoal nem sempre é imediata. 

Quando entramos no grupo, temos dúvidas sobre 

o que esperamos e buscamos, sobre quais são as 

nossas metas e qual é o marco do nosso 

crescimento pessoal. Muitas vezes, passamos 

tanto tempo empenhados nas atividades 

realizadas que não percebemos nosso progresso e 

além disso há também questões como estresse, 

ansiedade, sobrecarga e o sentimento de falta de 

reconhecimento, que acabam impactando no 

rendimento e motivação. 

         A questão pessoal, lamentavelmente, não 

tem a ênfase que deveria no âmbito universitário e 

sendo nós indivíduos transformadores da 

sociedade, a ausência dessa abordagem afeta 

nossa capacidade de atuação e o nosso emocional.  

 A partir da percepção de que muitos 

assuntos relevantes estavam deixando de ser 

discutidos, surgiu o projeto ECOAR, uma proposta 

desenvolvida pelo PET Engenharia Civil - UFOP com 

o objetivo de discutir assuntos negligenciados na 

universidade em rodas de conversa, moderados 

por profissionais da área - como psicólogos e 

professores. O projeto promove o debate e a 

reflexão dos alunos, dando-lhes oportunidade de 

se expressarem e fazendo com que percebam que 

outros compartilham das mesmas ideias. 

 A relação PET-petiano deve ser uma 

oportunidade de despertar e aprimorar qualidades 

até então desconhecidas, enaltecendo a 

individualidade de cada um e proporcionando, 

além da diversificação do grupo, o SEU crescimento 

pessoal
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DEPOIMENTOS: 

“No PET aprendi a vencer barreiras. Não tinha essa ideia e perspectiva ao entrar no grupo, mas ao 

decorrer de cada atividade desenvolvida, em que era necessário ter uma postura responsável e 

comprometida, fui me sentindo mais apto e confiante durante a realização de minhas tarefas. A ausência de 

hierarquia no grupo nos proporciona uma experiência rica e engrandecedora de respeito às diferenças, ideias 

e opiniões em um grupo tão heterogêneo. O meu crescimento pessoal no grupo se deu de forma gradual e 

consolidada. Gradual pois só consigo perceber o tanto que evolui com o grupo se for olhar lá atrás, quando 

entrei. Consolidada devido aos diferentes desafios e dificuldades que me fizeram sair da zona de conforto e 

saber que sempre podemos fazer um pouco mais, o que marca profundamente as mudanças que efetivaram 

essa conquista. ” 

Igor Vinícius Silva Paiva 

 "Entrei para o grupo PET no final do ano de 2015 e em quase três anos participando do grupo continuo 

crescendo e aprendendo a cada dia. Ao me comprometer com as atividades do grupo desenvolvi habilidades 

como trabalhar em grupo - respeitando as particularidades de cada um - falar em público e ensinar. Além 

disso, aprendi a ter uma visão mais ampla dos questionamentos que envolvem a universidade, os estudantes 

e a sociedade, percebendo a importância do grupo no auxílio de todos. Participar do PET me proporciona um 

grande crescimento pessoal, me ensinando a ter confiança para tomar decisões, a respeitar diferentes 

opiniões e acreditar na minha capacidade! " 

Brenda Mara Marques 

"No PET você cresce o quanto você quiser." 

Essa frase me marcou muito quando ouvi de um dos petianos na minha primeira reunião com o grupo. 

Eu entrei no PET em Maio 2016 e se tem uma coisa que eu posso dizer seguramente é que entrar nesta equipe 

me fez crescer muito, mas muito mesmo. Dentro do PET eu aprendi a encarar desafios, a lidar com situações 

e pessoas surpreendentes e únicas a organizar melhor o meu tempo, aprendi que nem sempre nós 

conseguimos realizar as coisas da forma que havíamos planejado inicialmente, mas que isso nunca é motivo 

para desistir e sim para pensar em novas alternativas e soluções, e nisso eu vi uma das minhas grandes 

melhoras pessoais: A criatividade. Encontrei aqui um grupo sempre aberto a novas ideias e sempre disposto 

a apoiar e a trabalhar em novos projetos.  

No início eu achei que não daria conta de conciliar os estudos e as atividades extracurriculares, mas 

com a ajuda e empenho dos petianos, percebi que não há limitações quando se tem boa vontade, disposição 

e bom humor." 

Jéssica Pereira Duarte 

 


