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DESCONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM PET 
31 DE MARÇO DE 2018, ÀS 13:15. 

Durante o V Congresso Nacional dos Grupos 

PET de Engenharia Civil, o grupo de discussão que 

abordou o tema "Desconstrução da Imagem PET" 

aconteceu no dia 31 de março de 2018 e se deu início 

às 13:10.  

Inicialmente, a moderadora Karine fez uma 

breve explicação sobre o tema do V CONPET Civil e 

sobre o tema do grupo de discussão. Para introduzir o 

assunto, Karine falou sobre a subjetividade da Imagem 

PET, que pode variar de acordo com o grupo PET e a 

universidade e, para exemplificar, foi falado que na 

UFOP muitos alunos desconhecem as atividades 

executadas pelo grupo. Diéssica (CEFET Curvelo) iniciou 

explicando que a imagem do grupo PET na sua 

faculdade é semelhante à visão do grupo na UFOP. 

Muitos alunos não têm conhecimento sobre as 

atividades do grupo e supõe que o PET realiza apenas 

pesquisas. Com o objetivo de mudar essa visão, o grupo 

faz atividades com os estudantes, como cinemas 

comentados e mesas abertas. Luana (UEM) falou que a 

visão do grupo PET entre os professores é boa, sendo 

os alunos conhecidos por serem dedicados ao curso. 

Entretanto, muitos estudantes da universidade não 

conhecem as atividades do grupo. Para difundir o 

conhecimento do grupo PET na comunidade, são 

realizadas visitas em escolas públicas para falar sobre 

as atividades do grupo. Fernanda (UFPR) explicou que 

na sua universidade muitos estudantes não sabem o 

que o grupo faz. Para difundir as atividades do grupo 

são realizadas apresentações na semana dos calouros 

e nas salas de aula de cada departamento. Além disso, 

os integrantes do grupo levam o kit mola nas salas de 

aula e permitem o empréstimo do kit para os alunos. 

Quanto ao marketing nas redes sociais, são realizadas 

publicações no instagram, no facebook e no blog do 

grupo duas vezes por semana. 

Henrique (UFRGS) explicou que o grupo PET 

tem uma visão elitizada na faculdade. Para fazer a 

aproximação com os alunos é realizada uma 

competição com o kit mola uma vez por ano, sendo os 

kits disponibilizados para empréstimo. Além disso, 

também é realizada uma aproximação com outras 

entidades acadêmicas na faculdade. Para divulgar o 

grupo são realizadas postagens em redes sociais e para 

fazer uma aproximação com os calouros é realizado o 

PAC (Programa de Acompanhamento ao Calouro), que 

faz o apadrinhamento de calouros. Para fazer a 

aproximação com os outros alunos Adriele (UFJF) disse 

que o grupo vai nas matrículas e em aulas de 

Introdução em Engenharia Civil para apresentar o PET 

Civil aos calouros. Para fazer a proximidade com os 

veteranos são realizados concursos, como o Concurso 

de Pontes de Papel e o Concurso Mola, além de aulões. 

Adriele falou da importância de formular uma 

explicação do grupo para os estudantes, tornando-o 

atrativo e estimulando a participação no processo 

seletivo. Mariah (UNESP - Ilha Solteira) disse que são 

realizadas apresentações nas aulas de Introdução à 

Engenharia Civil para divulgar o grupo. Disse também 

que aproximadamente três anos atrás o grupo não era 

conhecido na faculdade. Entretanto surgiram projetos, 

como o Projeto Irmão (programa de apadrinhamento 

de calouros) que promoveu uma grande aproximação 

do PET com os calouros e foram promovidas melhoras 

no Marketing através de publicações no facebook, 

como curiosidades da Engenharia Civil, entre outras. 

Amanda (UNESP Ilha Solteira) falou do Projeto 

Irmão e explicou que dentro do projeto existe o PET 

Solidário, que juntamente com calouros reúne 

mantimentos para a doar à entidades, como a APAE. 

Karine retomou a palavra e disse que na UFOP a visão 

do PET entre a maioria do professores é boa, por serem 

alunos, em geral, com notas boas. Entretanto, entre os 

estudantes a imagem passada é de um grupo mais 

fechado e com coeficiente alto. Diéssica (CEFET 

Curvelo) perguntou como fazer para crescer o 

Marketing dentro do PET, pois em seu grupo muitas 

pessoas acabam esquecendo de fazer as postagens e o 

Marketing é pouco desenvolvido. Fernanda (UFPR) 

falou que em seu grupo existe um departamento 
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responsável pelas publicações do grupo no Facebook e 

Instagram e por todas as divulgações do grupo. Luana 

(UEM) disse que, em relação ao alto coeficiente do 

grupo, muitos calouros têm receio de não conseguir 

manter o coeficiente alto e por isso não se inscrevem 

no processo seletivo. 

Adriele (UFJF) levantou a discussão de que na 

área acadêmica grupos PET representam menos 

pontos do que outras atividades, como iniciação 

científica. Além disso, no mercado de trabalho a 

maioria das pessoas não conhecem o grupo, devendo 

haver maior divulgação do grupo na sociedade, 

inclusive entre nossos próprios familiares.  

Mariah (UNESP Ilha Solteira), respondendo a 

pergunta de Diéssica, falou que seu grupo é dividido 

em diversas comissões, entre eles o Marketing, que é 

responsável por fazer todas as publicações e por passar 

em salas de aula para fazer a divulgação do grupo. 

Amanda (UNESP Ilha Solteira) falou da importância de 

realizar um feedback da seleção. O feedback é 

realizado através de uma reunião com os participantes 

do processo, sem realizar uma divulgação oficial para 

não comprometer o grupo. Mariah (UNESP - Ilha 

Solteira) concorda com Luana (UEM), dizendo que os 

calouros têm medo de não conseguir manter o 

coeficiente, atrapalhando o processo seletivo. 

Henrique (UFRGS) falou que o feedback do processo 

seletivo é passado por e-mail, com a ajuda de grupos 

do curso de psicologia da faculdade. Além disso, para 

ajudar a divulgar o grupo na faculdade, Henrique falou 

que é necessário criar um espaço no site da faculdade. 

Lorena (UFPR) perguntou onde fica a sala do 

grupo PET da UNESP Ilha Solteira, pois a sala na sua 

faculdade é muito pequena e fica inacessível ao 

restante dos alunos, afastando-os do grupo. Amanda 

(UNESP Ilha Solteira) respondeu que sua sala fica no 

departamento de engenharia civil, mas também é 

muito pequena, não tendo espaço para reuniões 

grandes, e que muitos estudantes não sabem que o 

grupo tem uma sala. Diéssica (CEFET Curvelo) disse que 

seu grupo PET realiza projetos para a comunidade 

carente da cidade. Entretanto, muitos projetos não são 

executados por falta de recurso, fazendo com que o 

grupo tenha menor visibilidade do que a Empresa 

Junior, por exemplo. Quanto ao processo seletivo, no 

seu grupo são realizados relatos de petianos formados 

e há a pretensão de fazer vídeos de divulgação. Thiago 

(UFRR) disse que ao chegar na faculdade teve contato 

imediato com o grupo, entretanto teve receio de não 

conseguir manter o coeficiente e de não conseguir dar 

aulas. Depois de entrar no PET, Thiago percebeu a 

necessidade de aproximar o grupo do restante dos 

alunos. Para isso são realizadas aulas de pré-cálculo 

para calouros, além de realizar eventos e visitas 

técnicas. Thiago perguntou como é realizada a seleção 

no PET UNESP Ilha Solteira e explicou que em seu grupo 

apenas os professores participam da seleção. 

Amanda (UNESP Ilha Solteira) respondeu que a 

seleção é organizada apenas pelos petianos e pela 

tutora, sendo que apenas um professor participa da 

etapa de entrevista. Entre as etapas estão uma 

apresentação oral de três minutos, dinâmica, 

entrevista, formulário online e uma sabatina, que 

consiste em aplicar um desafio, como formular 

atividades para o PET e depois fazer perguntas sobre 

elas. Gabriela (UFC) explicou que para estreitar os laços 

entre os petianos e os calouros são realizadas várias 

atividades com os calouros, que acabam culminando 

no processo seletivo. Uma das atividades realizadas 

consiste em reunir todos os pets de engenharia, 

durante uma manhã, e oferecer aulas de cálculo, física 

e outras aulas do ciclo básico. Durante a tarde são 

realizadas palestras explicando o que é cada curso, com 

atividades de integração, visita na faculdade e coffee 

break. Para o processo seletivo são feitas diversas 

apresentações sobre o tema do processo seletivo 

(Projeto Tutorias). 

Brenda (UFC) explicou que antes de fazer o 

processo seletivo também teve preocupações em 

manter o coeficiente alto, entretanto sua vontade de 

tentar atividades novas fez com que ela participasse do 

processo. Brenda falou também que no processo 

seletivo do seu grupo a pró-atividade tem um peso 

maior do que as notas. Sobre a divulgação do grupo, 

muitos estudantes desconhecem suas atividades e 

para mudar essa visão são realizadas diversas 
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postagens falando sobre projetos do PET e sobre os 

petianos. Também são abertas monitorias para ajudar 

os calouros em matérias como estatística. Sobre o 

Marketing, o grupo aprendeu a utilizar softwares, 

como o Illustrator, com os próprios petianos. Sobre o 

processo seletivo, Brenda falou da necessidade de 

realizar o feedback para proporcionar o crescimento 

pessoal. Henrique (UFRGS) falou que as inscrições de 

cursos e do processo seletivo do PET são realizadas 

direto na sala do grupo, proporcionando a 

aproximação dos alunos ao grupo. No processo 

seletivo foi iniciado um projeto de acompanhamento 

para apresentar as atividades do grupo aos possíveis 

participantes do processo, onde esses passam um 

tempo observando as atividades e realizar um projeto. 

Além disso, durante o processo é realizada uma 

entrevista com três petianos e três professores. 

Henrique perguntou ao grupo qual a adesão dos 

calouros nas atividade, pois na UFRGS a adesão é 

pequena. 

Júlia (UFSCar) falou que a imagem do PET com 

os veteranos é muito difícil de mudar e por isso seu 

grupo foca em divulgar o grupo para os calouros. Para 

isso, depois da matrícula, é realizada uma gincana com 

os calouros e alguns veteranos com atividades como 

uma competição de selfie, onde os calouros têm que 

encontrar professores pelo campus e tirar selfies, e um 

quiz com torta na cara. É realizado também um trote 

solidário, aulas de pré-cálculo, geometria analítica e 

outras matérias do ciclo básico e aulas que ajudam a 

formular respostas durante as provas. Uma atividade 

de integração realizada envolvendo a engenharia civil 

é fazer pequenas reformas, como a impermeabilização 

de uma sala. Quanto a adesão nas atividades, Júlia 

disse que a adesão é grande na UFSCar. Para evitar 

conflitos de horários com outras entidades 

acadêmicas, existe uma união de todos os grupos da 

universidade para fazer um calendário conjunto das 

atividades. Quanto ao Marketing foram aumentadas as 

publicações do grupo, principalmente no Facebook. 

Além disso, existe uma troca de conhecimento entre os 

petianos para ensinar softwares, como o SAP. Mariah 

(UNESP Ilha Solteira) falou que para aumentar a adesão 

nas atividades com os calouros, o grupo envia 

formulários para eles assim que sai a lista de chamada 

e para os veteranos que serão os padrinhos no Projeto 

Irmão. Além disso, é realizada uma reunião de 

integração entre calouros e veteranos e é criado um 

grupo no Whatsapp. 

Para aumentar a satisfação no Projeto Irmão o 

projeto foi reformulado. Inicialmente, os veteranos 

que iriam apadrinhar cada calouro eram escolhidos 

pelo grupo e após a reformulação cada calouro escolhe 

o seu padrinho. Mariah falou também que para evitar 

conflito de horário com as festas da primeira semana, 

o projeto passou a ser na segunda semana de aula. 

Amanda (UNESP Ilha Solteira) falou que para aumentar 

o número de padrinhos no Projeto Irmão o grupo 

tentou incluir horas complementares na atividade. 

Como as atividades do projeto não eram relacionadas 

à engenharia civil, o grupo não conseguiu incluir. 

Amanda perguntou para Júlia como seu grupo fez a 

capacitação no SAP2000. Júlia (UFSCar) respondeu que 

inicialmente seu tutor deu uma aula para capacitar os 

alunos no SAP2000. Já a capacitação em outros 

programas é feita a partir de aulas oferecidas pela 

empresa junior e é paga pelo grupo. O dinheiro para 

pagar o curso é obtido da verba de custeio ou da 

caixinha do PET, que é retirado de uma porcentagem 

da bolsa. Amanda (UNESP Ilha Solteira) perguntou para 

Júlia como é realizada a preparação para a atividade de 

integração envolvendo a engenharia civil. Júlia 

(UFSCar) respondeu que é feito um estudo sobre o que 

é necessário fazer para realizar os trabalhos e depois 

são utilizados recursos da caixinha do pet, com ajuda 

da faculdade para transporte. 

Karine finalizou o grupo de discussões falando 

da importância do Marketing para a divulgação do 

grupo e da necessidade de mostrar para os calouros as 

atividades do grupo. Foi sugerido utilizar, inicialmente, 

o Corel Draw e depois usar o Photoshop ou o 

Illustrator. Foi sugerido também utilizar o Adobe Color. 

A discussão se deu ao fim às 15:00. 
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PETIANOS PRESENTES:

1. Moderadora : Karine Franco Basto – PET Civil UFOP 

2. Escrivã: Brenda Mara Marques – PET Civil UFOP 

3. Adriele de Almeida Valle – PET Civil UFJF 

4. Isaque de Souza Silva – PET Civil UFJF 

5. Júlia Maria Carmona Vendramim – PET Civil UFSCar 

6. Luana Manchenho – PET Civil UEM 

7. Amanda Botelho Cardoso – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

8. Mariah Schroden Rodrigues da Cunha – PET Civil 

UNESP Ilha Solteira 

9. Thiago Bessa Ramos – PET Civil UFRR 

10. Henrique de Mello Cabral – PET Civil UFRGS 

11. Lorena Belén Sánchez Clavijo – PET Civil UFPR 

12. Diessica Barbosa Saraiva – PET Civil CEFET Curvelo 

13. Fernanda Gomes Goes – PET Civil UFPR 

14. Gabriela Martins de Oliveira – PET Civil UFC 

15. Brenda Arielly Mendonça Rodrigues – PET Civil UFC 

 

 

 

 


