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PETIANO: O AGENTE 

TRANSFORMADOR QUE 

A SOCIEDADE MERECE E 

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

No V Congresso Nacional dos Grupos PET de 

Engenharia Civil, o grupo de discussão que abordou o 

tema “Petiano: O agente transformador que a 

sociedade merece e precisa” aconteceu no dia 31 de 

março de 2018 e se deu início às 13:10.  

O petiano Jefferson, do PET Civil UFOP e como 

moderador, introduz o tema do GD, demonstrando a 

sua importância e a questão da contribuição do 

engenheiro civil na sociedade, propondo ideias e 

questionamentos de como o assunto pode ser tratado.  

Renan, PET Civil UFC, iniciou sua fala 

posicionando-se sobre a importância da vivencia e as 

situações em que a universidade acaba confundindo os 

temas ensino, pesquisa e extensão. Segundo ele, a 

universidade não tem um contato mínimo com a 

sociedade, mostrando a falta de aplicação desses três 

pilares e a integração entre eles. Renan completa sua 

fala mostrando que há a falta do incentivo financeiro, 

pois apesar dos pesquisadores irem atrás de recursos, 

não há ajuda monetária do governo, já que as 

pesquisas demoram bastante tempo, impossibilitando, 

na maioria das vezes, dar continuidade à pesquisa.  

Anielle, do PET Civil da UFRGS, continuando a 

discursão, inicia sua fala sobre demonstrando a 

questão de estarmos em uma universidade pública, e 

por isso deve-se pensar em realizar uma contribuição, 

uma contrapartida para a sociedade, que é a que mais 

necessita de apoio. Ela demonstra a questão das 

atividades de extensão serem transformadoras. Ela 

conclui informando sobre a importância da extensão, a 

relevância de se levar apoio à comunidade e a tristeza 

que pode ser gerada pelos projetos que não deram 

certo. 

Jefferson, UFOP, retoma a palavra, 

demonstrando e corroborando com a fala da Anielle, 

pedindo para que os participantes falassem um pouco 

da falta dessa falta de amparo do governo quanto às 

atividades de extensão. Cita como exemplo, o cursinho 

feito na UFOP em parceria com todos os PETs. 

Talita, do PET Civil da UFJF, fala sobre a questão 

do julgamento que se tem sobre as entidades 

superiores, mas demonstra os problemas das próprias 

pessoas não cobrarem um posicionamento ou atitude. 

Ela afirma que os alunos podem prestar suporte, 

porém não o realizam. Segundo ela, muito mais do que 

cobrar, deve-se mudar as próprias atitudes e isso fará 

com que uma hora as reivindicações pretendidas 

cheguem às entidades superiores. Ela conclui citando 

como exemplo de extensão, a realização de concursos 

de papel em escolas públicas e a presença de um 

centro observatório para a comunidade. 

Nathália, do PET Civil da UTFPR, realça a 

questão da aptidão das pessoas para a realização das 

atividades de extensão, que não estão presentes em 

todos. Demostra a dificuldade que ela vivenciava na 

sua universidade, os trabalhos em que ela e seu PET 

realizam incentivando pessoas de escolas públicas a 

realizarem o ENEM, tendo como diferencial neste 

projeto, o fato de todos os petianos participarem. 

Renata, do PET Civil da UFC, inicia sua fala 

citando como exemplo a desapropriação ocorrida na 

UFC para implantação da Universidade, local onde 

ainda tem-se a presença de antigos moradores. Devido 

a isso a universidade assumiu perante a sociedade local 

uma imagem de intrusa, em que nada foi oferecido em 

troca a ela. Renata ainda demonstra a importância do 

retorno do PET para a sociedade, em que isso deve 

ocorrer de forma correta. Ela cita a pontualidade das 

ações presentes hoje em sua universidade, afirmando 

que o PET deve surgir como um programa que deve 

suprir os problemas presentes, mas que ele acaba 

encontrando dificuldades, pois há muitas atividades de 
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ensino e pesquisa e poucas na área de extensão. Ela 

cita a presença do cursinho presente em sua 

universidade para área de exatas, além do projeto AGIR 

- Ação dos Grupos Interpets Reunidos – onde os PETs 

se reúnem com o intuito de irem em escolas e ajudá-

las no que for necessário.  

Laura, do PET Civil da UFJF, complementando 

posicionamento anteriores, leva o problema para a 

questão do petiano, que muitas não toma iniciativa 

sobre as questões sociais e da extensão. Ela comenta 

sobre a realidade presente nessas escolas em relação 

ao desejo dos alunos se de informar sobre como é feita 

a entrada na universidade e também como são os 

cursos. Laura completa sua fala afirmando que o PET 

deve realizar atividades de extensão e que, 

atualmente, vê-se pouca a contribuição do PET para a 

sociedade. 

Camila, do PET Civil da UFRR, fala sobre o 

projeto de se levar ensino às escolas, onde tutor realiza 

o primeiro contato e os petianos entram com palestras, 

demonstrando como os alunos podem entrar na 

universidade. Segundo ela, isso pode despertar 

interesse dos alunos pelo estudo, em que eles, a partir 

disso, poderão mudar a realidade das suas próprias 

famílias.  

Ana Flávia, do PET Civil da UFSCar, pede a 

palavra, informando que o pessoal da periferia, muitas 

vezes, não sabe que a universidade é gratuita e que o 

seu PET, através de alguns projetos, consegue mostrar 

para eles como é o funcionamento da universidade. Ela 

demonstra a importância de se falar isso para a 

sociedade. O PET é o principal agente que deve integrar 

a universidade e a comunidade. Outro trabalho citado 

por ela, é o de extensão Trote solidário, onde 

participantes de seu PET vão à intuições ajudando no 

que eles necessitam.  

Lívia, do PET Civil UFOP, comenta sobre a sua 

experiência com o projeto de extensão SEPTICA, 

presente em seu PET. Ela informa que um professor 

procurou o seu PET oferecendo um projeto de 

extensão, onde tinha-se o objetivo de se recuperar a 

balneabilidade da cachoeira de Brumado – MG, região 

onde se tem a presença de bastantes casos de 

esquistossomose. Realizou-se várias atividades com a 

comunidades antes da implementação do projeto, 

porém quando chegou na etapa de repasse da verba 

para a realização dos trabalhos, teve-se a fato da verba 

ficar travada na própria universidade. Devido a isso, os 

trabalhos ficaram comprometidos e a sociedade à 

espera de um posicionamento.  

Anielle, do PET Civil da UFRGS, fala sobre um 

projeto parecido com o de trabalho de 

acompanhamento dos alunos de escola pública, 

conforme dito por alguns petianos anteriormente, em 

que se realiza o acompanhamento das etapas do 

vestibular. Outro projeto citado por ela é o em que se 

capacitou catadores para se tornarem trabalhadores 

formais, sendo um projeto de extensão grande. Ela cita 

que as comunidades devem ser parte das ações, não 

sendo como no programa Minha Casa Minha Vida, em 

que as pessoas não têm participação no projeto, não 

há a opinião. Ela afirma que para ser considerado 

extensão, deve-se haver uma transformação. 

Álvaro, do PET Civil da UnB, cita a dificuldade 

do seu PET com atividades de extensão, porém ele 

demonstra o desejo que eles têm em dar um retorno 

para a sociedade. Ele afirma que a UNB começou a 

abrir vários grupos de extensão, tentando mudar a 

realidade da cidade de Brasília. Cita também um grupo 

que vem ajudando a cidade, porém a universidade e 

alunos não enxergam a demanda exigida. Ele 

complementa mostrando que há uma necessidade de 

todos os alunos participarem, todos devem têm agir 

como agentes transformadores. 

Nathália, do PET Civil da UTFPR, diz que a 

maioria dos alunos não fazem nada além do que é 

exigido na universidade e que depois se arrependem 

disso. Não é necessário estar no PET para que um aluno 

realize algum projeto ou atividade de extensão. Ela 

afirma que o PET poderia servir de incentivador para a 

realização dessas atividades por parte dos alunos. 
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Laura, do PET Civil da UFJF, cita a palestra 

ocorrida durante o evento, afirmando de que não 

adianta estudar e tirar nota boa, se nada é realizado 

para a sociedade. Fala sobre a semana de engenharia 

em sua universidade, onde é realizado uma mesa 

redonda mostrando e incentivando a entrada nas 

entidades acadêmicas. Ela complementa afirmando 

que os alunos devem fazer a mais, devem participar de 

atividades de formação complementar, principalmente 

extensão.  

Renan, PET Civil UFC, dando continuidade, fala 

sobre a questão da pesquisa e do ensino. Ele afirma 

que o PET tem que procurar trabalhar lado social, 

realizar palestras que incentivem o trabalho para a 

sociedade. O PET não deve apenas se prender apenas 

à questão da extensão, mas deve focar também em 

pesquisas com cunho social ou alguma atividade com o 

objetivo de suprir uma demanda da sociedade.  

Leonardo, do PET Civil da UFSCar, comenta 

sobre um projeto de sua universidade que foi bem 

eficiente, o Gcivil, que se trata da reunião de todos os 

grupos de extensão. Nele, semanalmente são feitas 

reuniões, onde é incentivo a participação e união entre 

todos os grupos de sua universidade, mostrando que 

isso pode ajudar no crescimento dos projetos. Ele 

afirma que o seu PET acaba dando apoio às outras 

instituições pela quantidade de grupos já existentes 

realizando atividades de extensão. 

Jefferson, do PET Civil UFOP, retomando a 

moderação da GD, cita a questão das esferas 

institucionais, dos professores, dos alunos e da 

dificuldade dos alunos em aderirem a projetos de 

extensão. Ele afirma que as pessoas não enxergam o 

lado social, pois não o conhecem. Ele demostra a 

necessidade de se incentivar as ideias sociais, em que 

isso é gratificante e faz com que o PET cresça.   

Renan e Jefferson debatem sobre a morte de 

atividades, quando petianos que tomaram a iniciativa 

de algumas atividades saem do pet. Eles afirmam que 

nesse caso é necessário criar medidas e soluções para 

que não se percam as informações e que as atividades 

se mantenham. 

Jefferson retoma a sua fala informando sobre 

o que foi feito no PET Civil UFOP para manter as 

informações de atividades anteriores, de forma que 

elas não morram. Ele cita a implementação do ciclo 

PDCA no seu PET, a formação de comissões para a 

realização das atividades, demonstrando que isso 

aumentou de forma significativa a produtividade do 

seu grupo. Outra coisa citada por ela é a questão de se 

manter o contato com petianos formados, mantendo-

se uma “rede PET” para a troca de experiências. 

Ana Flávia, do PET Civil da UFSCar, fala sobre 

projeto TransformaCIV, em que ela cita as atividades e 

os diversos pedidos que surgiram após o primeiro 

contato com as instituições. Ela complementa 

mostrando o crescimento de demanda que seu grupo 

está tendo com isso.  

Leonardo, do PET Civil da UFSCar, informa do 

marketing sobre um dos projetos no qual participou. 

Ele afirma que as pessoas, a partir disso, começaram a 

procurar seu PET, que passou com isso a ter mais 

visibilidade.  

Jonatas, do PET Civil da UFC, pede a palavra, 

colocando em pauta o problema que as questões de 

ações sociais não dão muito destaque à currículos. Ele 

fala também sobre a importância do primeiro contato 

com a sociedade, sobre as outras atividades que 

surgem a partir disso e no interesse que é criado nas 

pessoas. 

Fechando a discursão, Jefferson, agradece a 

todos e conclui realizando um resumo sobre as coisas 

mais importantes citadas durante a GD.  

A discussão se findou às 14:58. 
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OPINIÃO DO ESCRIVÃO: 

Durante toda a discussão que circundou o 

tema “Petiano: O agente transformador que a 

sociedade merece e precisa”, foi bastante visível a 

necessidade de mais projetos voltados à comunidade. 

Foram debatidas as questões envolvendo as raízes do 

problema, onde uma parcela de culpa foi atribuída ao 

governo e outra aos próprios alunos, que às vezes 

poderiam realizar mais do que estão atualmente 

fazendo. 

Além disso, foi possível observar como os 

projetos de extensões são importantes para a 

sociedade e como eles podem mudar 

significativamente a realidade ou situação de algumas 

pessoas ou instituições. Isso acaba trazendo benefícios 

para ambas as partes: a sociedade, que tem uma 

necessidade suprida, e os petianos, que, como dito por 

muitos, têm a satisfação e a gratificação de verem os 

resultados de suas ações, além do grande crescimento 

pessoal alcançado. 

Outra observação que pode ser feita é em 

relação à expansão das ações de extensão para outros 

alunos que não sejam membros do PET. Isso é um 

assunto que muitos concordaram e que se mostrou 

eficiente em algumas instituições. Algumas delas 

chegavam a apresentar grupos destinados 

exclusivamente à prática da extensão, englobando 

alunos de diversas esferas, cursos e períodos. Isso 

certamente é algo que poderia ser aplicado a todas as 

universidades e que contribuiria bastante para o 

fortalecimento dos projetos. 

Por fim, é importante ressaltar que o lado 

social deve fazer parte da formação do engenheiro, 

pois de nada adiantaria o conhecimento técnico se ele 

não estiver ligado à questão da responsabilidade social. 

Ou seja, a universidade estaria apenas funcionando 

como uma repassadora de conhecimentos e  não como 

uma formadora de cidadãos.
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