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A PONTE ENTRE A 

UNIVERSIDADE E A 

COMUNIDADE 
31 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13:10. 

Durante o V Congresso Nacional dos Grupos 

PET de Engenharia Civil, o grupo de discussão que 

abordou o tema “A ponte entre a Universidade e a 

Comunidade” aconteceu no dia 31 de março de 2018 e 

se deu início às 13:10. A questão inicial de debate 

concerniu na seguinte pergunta: “O que cada PET faz 

para a comunidade?”, estipulada pelo moderador 

Leonardo. Em seguida, o moderador Chrystian deu o 

exemplo que o PET Civil UFOP realiza na sua 

universidade: um curso pré-Enem, dedicado à 

comunidade carente da região de Ouro Preto. 

Como primeira resposta, Henrique do PET Civil 

UFC relatou como funciona o projeto “Pró ExaCTa”, 

realizado na sua universidade em conjunto com outros 

grupos PET. O principal objetivo é dar aula de Química, 

Física, Matemática e, atualmente, Redação para alunos 

do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio. O foco não é o 

Enem, apesar dos alunos serem beneficiados nesse 

contexto. Inclusive, já existem pessoas que 

participaram desse projeto e, agora, estão estudando 

Engenharia Civil na respectiva universidade. E, em 

complemento à fala de Henrique, Joelia, do PET Civil 

UFC, comentou sobre o déficit no ensino nas escolas 

públicas. Além disso, Joelia disse que o InterPET (uma 

organização de todos os grupos PET da UFC) consegue 

enxergar a necessidade de ampliar esse ensino para as 

áreas de humanas. 

A palavra foi dada para Vitória do PET Civil 

UNESP, a qual comentou sobre o projeto “Geninho”. 

Um projeto desenvolvido por todos os grupos PET da 

sua universidade que resume-se em expor 

praticamente as aulas lecionadas pelos professores nas 

escolas públicas na região de Ilha Solteira. Vitória 

também relatou do desinteresse dos alunos pelas aulas 

teóricas ofertadas normalmente em salas de aula. Daí 

surge a oportunidade de realizar esse projeto. O 

“Talude” é um projeto que ainda está em processo de 

criação pelo PET Civil da Universidade Estadual 

Paulista. Trata-se basicamente de um concurso de 

talude e tem por objetivo levar algo do curso de 

Engenharia Civil para os alunos que ainda não 

chegaram na universidade. 

Breno do PET Civil CEFET campus Curvelo 

mostrou que a parte de extensão é muito forte no seu 

grupo. O exemplo dado é uma referência na 

universidade a qual ele pertence. Trata-se do 

atendimento oferecido à comunidade da região que 

tem salários inferiores a 3 salários mínimos (aqueles 

que tem um salário superior, são indicados a procurar 

a empresa júnior de Engenharia Civil da sua 

instituição). Os atendimentos vão desde análise de 

patologias na edificação às propostas de reformas 

construtivas. Reforçando o comentário de Breno, 

Ângela egressa do mesmo grupo PET, relatou da 

reforma que estão efetuando em uma escola pública 

da região e, além disso, comentou sobre o não 

conhecimento da população perante o que é 

necessário para obras civis e complementou 

mostrando a oportunidade que os petianos tem de 

aplicar o conhecimento antes de formar. Uma troca 

muito forte e muito simples. 

Matheus do PET Civil UEM comentou sobre o 

UNIPET (uma organização de todos os grupos PET de 

sua universidade). Esse grupo planeja eventos em 

praças e escolas – conhecidos como “PET na praça” e 

“PET na escola”, respectivamente. O “PET na praça” 

baseia-se resumidamente em uma exposição, aos 

moldes de uma feira de exposição, abordando alguma 

área do curso. Já o “PET na escola” é um projeto em 

que os grupos PET da Universidade Estadual de 

Maringá se reúnem para apresentar aspectos do curso 

para alunos de alguma escola. Foi citado a dificuldade 

que esses projetos estão enfrentado na situação atual. 

Há muito desinteresse e pouco público atingido. 

Matheus citou outro projeto desenvolvido unicamente 

pelo seu grupo: “Civil nas escola”. Ele concerne na 

apresentação do PET e do curso de Engenharia Civil 

para alunos que estão no Ensino Médio. Ressalta-se 
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que essa apresentação envolve a explanação de pontos 

atrativos de uma universidade para alunos do Ensino 

Médio, tais como festas, convivência e ensino. O 

objetivo principal desse trabalho é convencer e obter 

um maior número de inscrições de alunos do Ensino 

Médio da região de Maringá para cursar a Engenharia 

Civil na UEM. Foi dito que houveram pessoas que estão 

atualmente no curso de Engenharia Civil devido ao 

“Civil nas escolas”. Matheus também foi comentou 

sobre outro projeto que o seu PET está relacionado. 

Trata-se de um projeto importante de revitalização de 

uma edificação da cidade que foi interditada pelos 

bombeiros. 

Após isso, Ângela do PET Civil CEFET campus 

Curvelo detalhou sobre o grupo de extensão NOS. Ele 

foi criado antes do PET Civil da sua unidade existir. É 

composto por 15 pessoas mais o grupo do seu PET. E 

seu trabalho segue a seguinte lógica: cadastro de 

famílias, análise feito por um assistente social, cada 

turma fica responsável por uma família, execução da 

atividade. As atividades variam entre projeto de 

reforma, ampliação, regularização prediria etc. 

Procura-se sempre buscar todas as alternativas 

construtivas que sejam sustentáveis e baratas. Mas 

ressalta-se que a parte de execução de projetos não é 

de responsabilidade do seu grupo. Nesse momento, 

Ângela ainda reforçou que, apesar de ser uma petiana 

egressa, não abandonou esse projeto de extensão 

fazendo atendimentos. E, ainda sobre esse grupo PET, 

Breno relatou que seu grupo busca implementar suas 

pesquisas na extensão. Um caso dado como exemplo 

foi sobre uma pesquisa desenvolvida com base em 

tintas ecológicas e que, posteriormente, foi aplicada 

como extensão na semana de mostra de profissões. 

Os petianos Diego e Gabriella do PET Civil da 

Universidade Federal de São Carlos comentaram sobre 

três projetos de extensão desenvolvidos pelo seu 

grupo. O primeiro é o “Engenheiro Sangue Bom”, pelo 

qual o grupo reúne pessoas para fazer doação de 

sangue no hospital da cidade. O segundo é o “Trote 

Solidário” que resume-se em acabar com a cultura do 

trote tradicional de São Carlos e promover serviço 

social ligado, principalmente, à Engenharia Civil 

(pintura, resinagem, jardinagem etc.). Esse ano, foi 

focado em, além de fazer o serviço social, explicar para 

quem estava participando do “trote” os processos 

adotados no serviço. Fazendo esse projeto, foi visto 

que a comunidade local está notando que os alunos se 

importam com ela assim como os alunos entendem e 

ganham contato com a comunidade da região. O 

terceiro projeto é o “Transforma Civil”. Um projeto que 

é desenvolvido com instituições de caridade em que se 

faz construções ou reformas. São elaborados projetos, 

orçamentos, arrecadações de dinheiro, execução do 

projeto e, caso necessário, contratação de terceiros. 

Como exemplo, Gabriella citou o jardim sensorial que 

foi construído em uma escola em São Carlos para 

crianças carentes. Todo esses trabalhos são focados 

em levar a universidade para a comunidade. A mídia da 

UFSCar contribui muito para com esses projetos, 

divulgado sempre os projetos desenvolvidos. 

Já Daiana, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, contou que tem em seu grupo PET dois 

projetos de extensão. O maior deles é o 

“Solidariedade”. Um projeto que reinsere os 

carroceiros que perderam seu trabalho por uma lei que 

proíbe carroças na cidade do Rio Grande do Sul. O 

projeto surgiu com o propósito de colocá-los na 

fabricação de blocos com rejeito de demolição. Toda a 

renda advinda desse serviço é destinada para os 

trabalhadores, antigos carroceiros. Porém, agora o 

grupo PET Civil da UFRGS enfrenta desafios, porque, 

além de fabricar, é preciso estabelecer o comércio dos 

blocos. Outro ponto levantado foi a respeito do 

momento em que o grupo deve deixar de assistir os 

trabalhadores e deixá-los serem responsáveis por si 

mesmos, pois o projeto é de extensão e não de 

assistencialismo. 

“UFRGS para todos” é outro projeto que o PET 

Civil UFRGS desenvolve. Os alunos do grupo PET vão 

em algumas escolas da rede pública, apresentam a 

universidade e faz um acompanhamento intenso. 

Porém, o que é visto pelo grupo é que esses alunos de 

escolas públicas encontram dificuldades, pois, mesmo 

que a universidade federal é ofertada de graça para a 
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comunidade, eles precisam de uma renda para o seu 

sustento. 

Nesse momento foi levantada uma questão 

coletiva tratando-se da raridade dos projetos de 

extensão dedicados exclusivamente à Engenharia Civil. 

Sendo assim, a petiana Vitória da UNESP de Ilha 

Solteira relatou essa dificuldade enfrentada em seu 

PET, pois as ideias de projetos relacionados ao curso 

são poucas e, além disso, muitos desse projetos já são 

desenvolvidos por outras entidades da universidade. 

Henrique da Universidade Federal do Ceará 

relatou sobre o “Portas Abertas” em que o grupo do 

seu PET realiza uma mostra da universidade para os 

alunos do Ensino Médio. São mostrados os 

laboratórios, onde fazem alguns ensaios. Em uma das 

edições do “Portas Abertas”, houve o caso de uma 

petiana ter participado como aluna, quando estudava 

no Ensino Médio. 

Joelia, do mesmo grupo PET de Henrique, 

completou a fala com um relato pessoal. Ela esteve na 

primeira edição do “Portas Abertas” com sua turma 

que cursava técnico em Edificações querendo 

conhecer o campus. E o evento corroborou para que 

ela fizesse o curso de Engenharia Civil. Da turma que 

ela estava, apenas Joelia tomou o caminho de fazer 

esse curso. 

Thainá, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, apresentou duas atividades desenvolvidas pelo 

seu grupo PET Civil. Um deles é sobre uma competição 

de pontes realizada com alunos do 9º ano nas escolas 

públicas. Os alunos, inicialmente, não mostram 

interesse. Mas, o PET Civil da UFJF utiliza de alguns 

artifícios para tornar a competição mais atrativa. 

Quando é citado que haverá lanche, por exemplo, os 

alunos já se animam. E a aluna Gabriela, do mesmo 

grupo PET, completou dizendo que às vezes a comida 

ofertada pelas escolas públicas é a única refeição que 

eles têm no dia. E esse projeto tem o diferencial de 

levar a universidade para a escola e a escola para a 

universidade, pois o prêmio é visitar a UFJF, onde os 

alunos tem contato com um universo completamente 

diferente. Além de tudo isso, Thainá demostrou que a 

extensão não dá um retorno financeiro ou individual. O 

retorno é coletivo, pois se desenvolve a empatia e 

qualquer outra coisa relacionado à coletividade. 

Joelia, da UFC, comentou sobre outra atividade 

realizada pelo seu grupo PET Civil em parceria com o 

Movimento InterPET (uma organização de todos os 

grupos PET de sua universidade). Um projeto no qual 

leva algumas atividade para escolas do 2º grau. Porém, 

eles enfrentam o desfaio de não ter extensões voltadas 

ao curso, porque extensões resumidas em palestras 

não agradam tanto o público alvo bem como não é 

visto algo do curso praticável, diferente de outros 

grupos, como o do curso de Medicina, que apresentam 

bonecos, e o curso de Química, que fazem o uso de 

máquinas de refrigerante para a apresentação do 

curso. Outra atividade desenvolvida pelo seu grupo é o 

campeonato de torre de macarrão. Outro ponto 

percebido por Joelia foi  que os grupos PET da 

região mais ao sul/sudeste do Brasil fazem projetos 

que envolvem muita prática e execução. Emendando a 

esse ponto levantando, Joelia indagou sobre as 

questões financeiras dos projetos. 

Gabriella do PET Civil da UFSCar respondeu 

essa pergunta citando os seus principais 

patrocinadores que são imobiliárias e lanchonetes. 

Aquelas empresas que tem um forte contato com 

universitários e demostram muito interesse em 

patrocinar. Além disso, Gabriella mostrou sua 

inconformação sobre a dificuldade com a aplicação 

direta que o curso de Engenharia Civil tem, dado que é 

um curso tão presente na comunidade. 

Gabriela, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, relatou sua vivência em discussões ligadas à 

extensão e reafirmou da dificuldade de achar projetos 

de extensão ligados ao curso. Porém Gabriela falou que 

todos devem apoiar os projetos que os grupos PET Civil 

desenvolvem mas que não são ligados diretamente ao 

curso, porque complementa cada um dos integrantes 

como cidadãos. Gabriela explicou sobre a visão ampla 

que os integrantes dos grupos PET tem, adquirida dos 

núcleos, projetos de extensão, cursinhos para o ensino 

médio etc. E, aos petianos, que não podem participar 

de certos projetos de extensão, ela sugeriu que ao 



 
GRUPO DE DISCUSSÃO 04: A Ponte entre a Universidade e a 
Comunidade 
 

V Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia Civil 
PET Engenharia Civil UFOP 

Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto | Morro do Cruzeiro 
Ouro Preto - MG | CEP 35400-000 

vconpetcivil@gmail.com | (31) 3559-1516 

menos colaborassem na divulgação dos projetos, 

porque isso faz muita diferença. 

Matheus, do PET Civil da Universidade de 

Estadual de Maringá, comentou sobre um artificio 

utilizado pelo seu grupo para que a mostra de 

profissões fosse algo mais atrativo. Eles utilizam o Kit 

Mola para fazer uma estrutura mais chamativa 

possível. 

Vitória do PET Civil UNESP levantou mais uma 

ideia. O seu PET procura desenvolver projetos voltados 

à sustentabilidade. Mas o preço caro das tecnologias 

sustentáveis dos projetos é um impasse. E, como uma 

solução para o problema do “PET na praça” que 

Matheus da UEM relatou, Vitória sugeriu que o projeto 

fosse desenvolvido dentro da universidade, para que 

houvesse um maior público. 

Já Thianá, da UFJF, sugeriu, para o PET Civil da 

UFRGS, truncar a necessidade de vender tijolos com a 

necessidade do uso de blocos para os projetos de 

construção e reforma, fazendo assim atos 

colaborativos. 

Breno, do PET Civil CEFET de Curvelo, relatou 

que sua realidade é um pouco diferente. Enquanto os 

outros grupos PET Civil enfrentam dificuldade para 

conseguir achar projetos de extensão, o seu PET 

encontra uma fila de espera na prefeitura de projetos 

para elaborar. O desafio do seu grupo é outro. Um 

desafio que alguns dos outros grupos PET não tem: 

recursos financeiros para executar os projetos. 

A petiana Gabriella da UFSCar voltou ao 

assunto do porquê ser tão difícil achar projetos de 

extensão dedicados ao curso de Engenharia Civil, pois 

algumas questões são tão praticáveis, como pintar uma 

parede, mas que mesmo assim não são muitas vezes 

empregadas com facilidade em um projeto de 

extensão. Gabriella citou outro exemplo. Relatou sobre 

um canal na plataforma YouTube em que uma menina, 

filha de pedreiro, aborda a redução de desperdício na 

construção civil. Gabriella também relatou que aulas 

de slides não são interessantes nem para os próprios 

petianos, quiçá para um projeto de extensão. 

Atividades como visitas técnicas são atrativas, porque 

o público tem contato direto e prático com o assunto. 

A estudante Joelia, da UFC, expressou seu 

consentimento de que falta prática no curso de 

graduação de Engenharia Civil, o que o torna até 

mesmo desmotivador. E um curso extremamente 

teórico causa um receio, por parte do grupo PET Civil 

dela, de tentar novos tipos de projetos de extensão, 

apesar de que, ao ver de Joelia, é preciso ao menos 

tentar, do que já desistir de antemão. 

Daí esse assunto também participou da fala de 

Gabriella, do PET Civil da UFSCar, pois, segundo seu 

relato, é preciso sair da zona de conforto. Gabriela 

comentou também sobre a seguinte questão: a 

extensão não é bem vista academicamente, mas a 

pesquisa sim. Com isso, Gabriella propôs levar a 

pesquisa para a comunidade, ou seja juntar a área da 

pesquisa com a extensão, pois ao seu ver a pesquisa 

não tem uso, quando fica no próprio laboratório em 

que foi desenvolvida. 

A estudante Vitória, da UNESP, concordou com 

o que a Gabriella disse e reafirmou que não se deve 

fazer pesquisa somente pela pesquisa. É preciso 

estendê-la para a comunidade, saindo da zona de 

conforto, se preciso. 

Um ponto notado pelo Diego, integrante do 

PET Civil da UFSCar é que professores mais antigos 

tendem a não mudar de atitude, muito menos quando 

é proposto a eles um projeto de extensão. Já os 

professores novos são motivados e, na maioria das 

vezes, estão dispostos para fazer uma pesquisa e 

estender para a comunidade, por meio de um projeto 

de extensão.   

Outra experiência relatada pela estudante 

Gabriella, do mesmo PET de Diego, é um evento em 

que os estudantes apresentam as Iniciações Cientificas 

que estão realizando. Mostrando as pesquisas que o 

grupo trabalha, faz com que o professor se aproxime e 

tenha contato com as atividades do PET, pois os 

professores começam a demonstrar interesse. Outro 

fato citado por Gabriella é que vale a pena ganhar 

contato com os professores, entrar nos projetos e 
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também demostrar interesse de estar desenvolvendo 

a pesquisa. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, 

Gabriela, da UFJF, concorda que há essa deficiência dos 

professores perante a extensão. Mas é preciso mostrar 

propostas mais concretas e o próprio interesse em si 

por parte do aluno de quer realizar um projeto. Estudar 

mais sobre a extensão é algo fundamental, incluindo 

nisso participar de congressos voltados à extensão. E, 

como exemplo de professores que gostam de projetos 

de extensão, Gabriela citou o tutor de seu PET. Ele 

próprio tem vários projetos para a comunidade. 

Chegando ao final da discussão, Lorena, da 

Universidade de Brasília, disse que seu PET ainda tem 

muito o que aprender sobre extensão. Há sempre 

dificuldades que seu PET esbarra mas que aos poucos 

vão sendo resolvidas. Como exemplo, Lorena citou 

sobre o concurso de pontes que seu grupo realiza. 

Inicialmente ele acontecia em escolas particulares 

devido às questões financeiras que era de 

responsabilidade das escolas. Mas, atualmente, o 

concurso está sendo desenvolvido em escolas públicas.  

Outra questão abordada por Lorena reside no fato de 

que o seu grupo criou uma revista pra divulgar as 

pesquisas realizadas na sua universidade. E com isso, a 

UnB chega à extensão por meio da pesquisa, pois 

muitos professores tem o interesse em ter seu trabalho 

publicado nessa revista.  

Patrícia, do grupo PET da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, levantou a possiblidade 

de unir o ensino, pesquisa e extensão. Os três pilares 

do PET. Os quais, segundo ela não há razão de distingui-

los. 

Ao fim, o moderador Leonardo, do PET Civil 

UFOP, fez um fechamento de toda a discussão fazendo 

um resumo de tudo que foi falado durante esse 

momento. 

A discussão se deu ao fim às 15:03. 

 

 

OPINIÃO DO ESCRIVÃO: 

Durante toda a discussão que circundou o 

tema “A Ponte entre a Universidade e Comunidade”, 

foi muito notório que é preciso evoluir os projetos 

voltados à comunidade assim como a sociedade se 

evolui diariamente. Projetos que antigamente surtiam 

efeitos, atualmente, podem estar ultrapassados.  

Portanto é preciso estar sempre criando e 

aprimorando os projetos de extensão já existente. 

Outra observação feita é em relação ao apego 

que muitos grupos PET tem com os projetos que 

desenvolvem. Isso, por um lado é muito bom, pois o 

grupo sempre se sente motivado para desenvolve-lo, 

porém isso pode impossibilitar a criação de novos 

projetos bem como o aprimoramento dos já existentes, 

para que possa alcançar mais efetivamente a 

sociedade. 

Além disso, foi perceptível que projetos de 

extensão que abordam a atualidade tem mais vez de 

serem bem sucedidos. Entre essas questões, 

destacam-se a sustentabilidade e a diminuição do 

desperdício na construção civil. 

Integrar o ensino, pesquisa e extensão em um 

só trabalho foi outro ponto que foi muito observado 

durante a discussão. São três áreas que podem se 

relacionar muito bem e facilitar os processos de 

conhecimento, aprendizagem e comunicação de todos 

os grupos relacionados ao projeto (comunidade, 

universidade e PET). 

E, a respeito da questão financeira dos projetos 

de extensão, foi exposta uma gama de patrocinadores, 

não observada anteriormente. Empreendimentos que 

têm um contato direto com os universitários, como, 

por exemplo, lanchonetes, imobiliárias, restaurantes, 

são empresas que tem muito potencial em patrocinar 

um projeto de extensão. 

Algumas outras questões como a relação entre 

o professor e aluno bem como a ética do engenheiro 

civil foram cogitadas pelos integrantes da roda, porém 

são assuntos de outros grupos de discussão do V 

Congresso Nacional dos Grupos PET de Engenharia 
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Civil, os quais o autor desse texto sugere a leitura 

dessas atas como complementar. 

Mas se visualizarmos o professor como uma 

ponte entre a Universidade e a Comunidade, podemos 

estar tratando esse assunto nessa discussão. Isso foi 

feito. Foi observado que existem professores 

motivados e que podem apoiar um projeto de 

extensão, basta saber identifica-los, por meio de um 

seminário, por exemplo, e apresentar propostas mais 

concretas juntamente com uma demonstração de 

empenho e competência.  

Por fim, é importante ressaltar as palavras que 

mais se destacaram na   discussão desse tema. Elas são: 

motivação; economia; conhecer a comunidade; 

integrar ensino com pesquisa e com extensão; 

responsabilidade social; coletividade; parceria.

 

PETIANOS PRESENTES:

1. Moderador 1: Leonardo Amaro Neves – PET Civil 

UFOP 

2. Moderador 2: Chrystian Cleiderson Ventura – PET 

Civil UFOP 

3. Escrivão: Vítor Freitas Mendes – PET Civil UFOP 

4. Luiza Gabriela Vasconcelos Alves – PET Civil UFOP 

5. Thaina Faria Oliveira – PET Civil UFJF 

6. Gabriela Guimarães Gouvêa de Oliveira – PET Civil 

UFJF 

7. Patrícia Lemanski Barbosa – PET Civil UTFPR 

8. Raquel de Oliveira Collet – PET Civil UEM 

9. Matheus Schoenberg – PET Civil UEM 

10. Vitória Alves Figueiredo – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

11. Breno Fernandes Pimentel – PET Civil CEFET 

campus Curvelo 

12. Ângela Silveira Santos – PET Civil CEFET campus 

Curvelo 

13. Daiana Della Vecchia Magnus – PET Civil UFRGS 

14. Natália de Oliveira Gindri – PET Civil UFRGS 

15. Denis Daniel de Lima Souza – PET Civil UFPR 

16. Joelia Silva Cavalcante – PET Civil UFC 

17. Antonio Henrique Azevedo Carneiro – PET Civil UFC 

18. Lorena Garcia Carneiro – PET Civil UnB 

19. Diego Augusto Padilha – PET Civil UFSCar 

20. Gabriella Oliveira Baracho – PET Civil UFSCar

 


