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PETIANO: RELAÇÃO E 

CRESCIMENTO PESSOAL 
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 “Petiano: Relação e Crescimento 

Pessoal” aconteceu no dia 31 de março de 2018 e se 

iniciou às 13:15. Inicialmente, Jéssica Pereira Duarte 

(UFOP), a moderadora do grupo de discussão, se 

apresentou e relatou como surgiu o tema de discussão. 

O tema surgiu através de uma imersão feita pelo grupo 

PET-Civil UFOP e que nessa imersão foi notado que a 

transformação social vai além da atuação do petiano 

na sociedade. A primeira transformação social que 

existe é a do petiano dentro do grupo PET, após esse 

nível surge os outros níveis que abrangem os outros 

grupos de discussão. Jéssica ressaltou a importância de 

cada membro do PET para a transformação social, pois 

dentro da primeira esfera, o petiano em si, nós somos 

os protagonistas da transformação social. Jéssica 

relatou sua experiência inicial dentro do grupo, as 

quais se destacaram: insegurança, sentimento de 

incapacidade e a percepção do impacto que o nome 

PET tem. Jéssica então faz a pergunta para os 

presentes: “Quando vocês perceberam o impacto que 

o nome PET tem?” 

Como primeira resposta, Joicy Menta Lima 

(UNESP Ilha Solteira), relatou que sua experiência 

dentro do grupo PET foi semelhante à de Jéssica, pois 

ela não entendeu os motivos aos quais levaram ela a 

ser escolhida para participar do grupo. Para ela, um 

acontecimento marcante e que a fez perceber sua 

capacidade de atuação no grupo foi quando seu grupo 

PET votou nela para ser presidente do grupo. 

Inicialmente ela não acreditou no ocorrido. Após algum 

tempo, seu grupo decidiu que não teria mais 

presidente no grupo. Outra atividade ressaltada por 

Joicy foram as avaliações do tipo feedback em que 

todos puderam aprender com os resultados obtidos, 

inclusive notou-se como os membros do PET 

interferiam na vida uns dos outros.  

Após a fala de Joicy, Marina Naomi Furukawa 

(UEM) relatou que parte do processo seletivo envolve 

insegurança. O primeiro momento em que ela 

percebeu o impactou do nome PET, foi quando 

começou a surgir nela o rótulo de petiana, pois havia 

uma cobrança muito forte por desempenho e pressão 

na faculdade por parte dos professores. O segundo 

momento relatado por ela foi sua participação no IV 

CONPET em Fortaleza, pois durante esse congresso ela 

conheceu melhor seu grupo PET. A partir daí, eles 

começaram a olhar mais uns para os outros, foram 

entendendo as inseguranças de cada um e ajudando 

uns aos outros. 

Giovana Facchini (UFRGS) relatou que tentou a 

vaga para participar do PET e ficou em excedente no 

processo seletivo. Pouco tempo depois ela foi chamada 

para compor o grupo e inicialmente hesitou em 

participar. Hoje, ela estagia e percebeu que em seu 

estágio faz muitas coisas as quais aprendeu com o PET.  

Vitor Hugo Vieira Brandolim (UEM) percebeu 

que fazia parte do grupo quando ele começou a notar 

que as pessoas não pertencentes ao grupo olhavam ele 

de forma diferente. Além disso, quando isso ocorreu, 

ele se viu no lugar dessas pessoas, pois refletiu que 

essas mesmas pessoas que olhavam para ele como 

petiano era ele olhando para os petianos antes de 

entrar para o grupo. De acordo com ele, o momento 

em que ele mais curtiu de fazer parte do PET até agora 

foi o V CONPET Civil. 

Após a fala de Vitor Hugo, David Silva Borba 

Cordeiro (UFPR) acredita que não tem noção do tanto 

que o PET impactou na vida dele. Ele relatou que foi 

sozinho cursar a graduação e que foi um tempo 

complicado para sua vida, inclusive ele quase entrou 

em depressão, pois ficava muito tempo solitário. Um 

dos motivos que o fez entrar no PET foi justamente ter 

companhia. Nessa fase de não querer ficar sozinho, ele 

chegou a fazer nove matérias simultaneamente. David 

também relatou que o processo seletivo do PET Civil da 

UFPR envolve uma preparação com os petianos já no 
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grupo durante um mês e 20 horas semanais antes do 

processo seletivo. Sendo assim, quando ele foi 

aprovado, ficou sobrecarregado com as 9 matérias e as 

20 horas semanais do programa. No início de sua 

participação no programa ele foi desenvolvendo os 

projetos, crescendo com o grupo e criando laços fortes. 

Seu balanço por ter participado do programa foi de que 

superou suas expectativas e impactou sua vida. Além 

disso, David é grato ao PET por tê-lo permitido dialogar 

confortavelmente com os seus pais, pois antes de 

entrar para o grupo ele não se sentia aberto para 

conversar com os seus pais e familiares. 

Thiago Antunes de Figueiredo (CEFET Curvelo) 

relatou que ingressou no CEFET Curvelo entre 17 e 18 

anos. Ele considera a importância do CEFET ter ido para 

uma cidade do interior, mas expõe que o CEFET Curvelo 

é dependente do CEFET de Belo Horizonte, pois existe 

uma hierarquia muito grande entre eles. Além disso, 

seu PET é carente em pesquisas, extensão e não é 

subordinado diretamente ao MEC. Thiago ressaltou 

também que conseguiu passar em um processo para 

fazer mobilidade na UFRGS, mas por problemas de 

saúde esse fato não foi concretizado. Em relação ao seu 

processo de admissão o PET, ele conta que quando 

tentou a vaga no PET tinham 10 vagas disponíveis e ele 

passou em décimo lugar. Entrou como voluntário e 

praticamente “pagava” para ficar no programa. Seu 

primeiro projeto de extensão foi prestar serviços de 

engenharia para a comunidade carente. Ele foi se 

desmotivando, pois gastava muito dinheiro para 

participar do programa e trabalhava tanto quanto os 

outros membros do grupo, porém não recebia para 

isso. O momento em que ele percebeu a capacidade 

que o PET CEFET Curvelo tinha foi quando no INTERPET, 

seu PET foi aprovado com 92,5% e seu PET passou 

outros grupos PET que eles consideravam os melhores 

de sua região. Sendo assim, eles começaram a ter 

autoconfiança. Thiago também relatou sua 

participação no IV CONPET Civil. De acordo com ele, a 

frase que mais o marcou nesse congresso foi quando o 

tutor do PET Civil da UFC falou que ele estava diante da 

elite pensante de Engenheiros Civis. Por último, Thiago 

considerou que às vezes temos que abrir mão de outras 

atividades para participarmos de um evento.  

Jéssica concluiu a primeira parte da discussão 

dizendo que a partir do momento que entramos no 

grupo, inicia-se o período de adaptação. Além disso, ela 

considera que quando entramos no PET inserimos 

cargas dentro da nossa rotina e que essa é a fase em 

que nós mais duvidamos de nossa capacidade, devido 

às cargas excessivas. Jéssica complementa que a partir 

do momento que representamos um grupo, devemos 

ter uma postura e que também é um peso muito 

grande. Após a conclusão da primeira parte do grupo 

de discussão, Jéssica perguntou como foi o período de 

adaptação dentro do PET e como foi o começo da 

trajetória de cada um dentro do grupo. 

Matheus Soares Keller (UNESP Ilha Solteira) 

percebeu que os petianos egressos eram pessoas 

acima da média e que também eram pessoas bem-

sucedidas fora da vida acadêmica. Além disso, ele 

demorou para entender quando ele estava crescendo 

dentro do grupo.  

Após a fala de Matheus, Carlos Antenor 

Consoni Neto (UNESP Ilha Solteira) relatou sua 

adaptação no grupo, ele disse que inicialmente temos 

muito medo de encarar os desafios do grupo. Antes de 

entrar para o grupo ele sempre achou a galera do PET 

muito competente. Inicialmente nas reuniões ele 

sentia dificuldade de falar, já atualmente, ele considera 

que até fala demasiadamente. Outro fato abordado 

por ele, foi que ele se sentia inseguro em pegar novas 

atividades no grupo. 

Já Gustavo Travalini Rosolem (UFSCar) resumiu 

sua trajetória dentro do PET. Inicialmente ele não tinha 

noção do que era o grupo e não sabia quais atividades 

o grupo realizava. Tentou o processo seletivo, entrou e 

participava das reuniões, entretanto, durante o 

período de adaptação não se sentia parte do grupo, 

pois os membros do PET eram vistos como uma elite 

no curso, ele estava inseguro e sem confiança por não 

saber se seria igual aos petianos. Um pouco mais tarde, 

ele começou a se envolver mais nas atividades e 

conversar com as pessoas. Dessa forma, ele nem 

percebeu qual foi o ponto em que ele se sentiu parte 

do grupo. De acordo com ele, seu maior crescimento 

ocorreu quando eles faziam feedbacks internos e se 
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percebia que o aprendizado estava sendo vivenciado 

toda a vez que falavam do PET. Outro ponto 

importante ressaltado por Gustavo, foi que os 

membros do PET se cobravam e se organizavam para 

entregar algo para o grupo e não esperavam nada em 

troca. Para ele, a frase mais marcante que ele ouviu 

sobre o PET foi quando o tutor de seu grupo disse que 

o produto do PET é o petiano. Ele disse que quando 

entramos no grupo esperamos de fato crescer com o 

grupo, criamos responsabilidades e percebemos que 

devemos agir dessa forma em todas as situações de 

nossa vida. Por fim, ele complementa que seu grupo é 

muito dinâmico, ganha e distribui os benefícios entre o 

grupo, e com isso, ele fica grato em ver as pessoas que 

entraram no PET se desenvolvendo e crescendo.  

Sarah Kirchmaier Fayer (UFJF) conta que após 

ter passado no processo seletivo do grupo, 

inicialmente era contida nas reuniões e quase não 

expressava suas ideias. Assim como a maioria dos 

petianos recém ingressos, ela teve o pensamento 

inicial de que não daria conta de exercer as atividades 

do grupo e que não seria igual aos petianos mais 

velhos. Além disso, outros sentimentos como 

pensamento de desistência a dominou inicialmente. 

Para ela, sua percepção de crescimento pessoal dentro 

do grupo se deu quando ela conversou com um petiano 

que havia participado de sua seleção e ele lhe disse que 

naquela seleção ela tinha sido destaque. A partir desse 

momento ela começou e ter mais segurança e sentiu 

que daria conta das atividades. 

Jéssica fez uma pergunta para os presentes: 

“como nós que somos mais velhos conseguimos passar 

as informações do grupo para os mais novos, isto é, 

como mobilizar os petianos mais velhos para dar 

suporte aos mais novos?” Após a pergunta, Jéssica deu 

exemplo da comissão Acolhe PET, criada recentemente 

no grupo PET-Civil UFOP para dar suporte aos recém-

ingressos no grupo, mostrar como as atividades 

funcionam e dar uma maior segurança para o aluno 

ingressante. Jéssica ressaltou que uma das funções da 

comissão é trabalhar as individualidades de cada 

membro recém-ingresso no grupo e que os petianos 

responsáveis por “cuidar” dos mais novos, devem se 

atentar para não impedir que os mais novos tenham as 

suas individualidades modificadas, com isso o grupo 

cresce de forma diferente. Sendo assim, vem o 

questionamento: “como acolher os petianos recém-

ingressos sem moldar? E como vocês veem a questão 

da relação entre os mais velhos e mais novos?” 

Isabela de Queiroz Zago (UNESP Ilha Solteira) 

relatou que está a um mês no PET e que está gostando 

da fase de adaptação no grupo apesar do medo e 

insegurança. Além disso ela se diz feliz e que está com 

amigos para ajudá-la. Anteriormente, ela já tinha 

passado por outros processos seletivos como por 

exemplo de Empresa Júnior, mas depois de não 

conseguir passar tentou o PET e passou. Após entrar no 

grupo, viu que ele tinha muito a ver com ela. 

Marina Naomi Furukawa (UEM) relatou sobre 

o seu período de adaptação no PET e disse já ter 

participado de Empresa Júnior. O que ela destaca no 

PET é a ausência de hierarquia e dessa forma os 

petianos mais novos têm a mesma voz do que os 

petianos mais velhos. O que a fez se sentir parte do 

grupo foi ser elogiada por pessoas mais velhas pelo seu 

trabalho e características, ela complementou que essas 

atitudes fazem toda a diferença, inclusive os feedbacks. 

Thaís Boff Brauner (UFRGS) disse que não 

sentiu muita dificuldade ao entrar no PET, pois corria 

atrás das atividades e os mais velhos sempre a ajudava. 

Apesar disso, ela considera que existem pessoas com 

diferentes personalidades, e que há algumas que 

esperam se adaptar antes de agir no grupo. Em relação 

à questão de cobrança, ela indica que os petianos mais 

velhos devem atribuir tarefas e cobrança aos petianos 

mais novos ensinando-os a fazer mais coisas. Ela 

comenta que um erro frequente dos petianos mais 

velhos é julgar os petianos mais novos de não fazerem 

nada, sendo que na verdade os petianos mais velhos 

não instruíram as pessoas mais novas para realizar as 

tarefas do grupo. Além disso, outro erro frequente que 

os petianos mais velhos cometem é selecionar os novos 

petianos e não dar suporte aos recém-ingressos devido 

às pessoas mais velhas do próprio grupo estarem 

realizando muitas atividades e não terem tempo de se 

dedicarem aos mais novos. 
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Vitor Hugo Vieira Brandolim (UEM) acredita 

que o PET promoveu sua melhora profissional e o 

momento em que ele sentiu que fazia parte do grupo 

foi quando ele percebeu que estava fazendo muitas 

atividades. Em relação ao acolhimento dos novos 

petianos, ele considera que é importante se aproximar 

do petiano novo e tentar fazê-lo se sentir à vontade, 

confortável com o grupo. Além disso, estimular o 

petiano recém-ingresso a ir em um congresso o motiva.  

David Silva Borba Cordeiro (UFPR) acredita que 

nós, petianos, não somos diferentes dos outros alunos 

da graduação e não somos privilegiados por fazer parte 

do PET. Ele considera que os petianos são iguais aos 

demais alunos da graduação que estão envolvidos em 

outros projetos, como por exemplo Empresa Júnior e 

Centros Acadêmicos. David compartilha a experiência 

dos membros de seu PET: no início as pessoas eram 

muito boas em realizar atividades, mas não tinham 

tempo para se dedicarem a outras atividades e 

momentos de lazer, como consequência, choravam e 

estavam sobrecarregadas. Após o grupo de renovar, 

eles decidiram fazer menos atividades e chegaram à 

seguinte conclusão: não adianta se responsabilizar por 

muitas atividades e não ter tempo para si. David ainda 

complementa que em sua universidade há muitos 

casos de depressão e suicídio. Por fim, em relação ao 

processo de acolhimento dos petianos mais novos, ele 

mencionou o programa existente no seu PET chamado 

“Apadrinhamento”, em que durante o processo 

seletivo, o acompanhamento é feito por fases e o 

petiano mais velho é responsável por orientar os mais 

novos.  

Jéssica finalizou a segunda parte da discussão 

dizendo que as vezes nós estamos empenhados em 

fazer algo melhor e como consequência ficamos 

sobrecarregados. Muitas vezes falamos para as 

pessoas de fora que estamos bem, mas no fundo não 

estamos. Além disso, Jéssica diz ter aprendido que no 

ambiente de trabalho devemos ser únicos, mas nunca 

indispensáveis. Isso significa que não podemos pensar 

que o PET não funcionará sem a nossa presença e que 

devemos ter a consciência de que ao sairmos, quando 

retornarmos, veremos que as pessoas do grupo deram 

conta de realizar as atividades do grupo sem a nossa 

presença. Em relação a motivação, comentada por 

diversos presentes no grupo de discussão, ela acredita 

que as pessoas devem trabalhar para serem motivadas 

e que as pessoas que tiveram algum crescimento sendo 

pagas, não crescem tanto quanto aquelas que 

trabalharam somente por motivação, isso significa que 

com motivação podemos crescer mais. Por fim, ela 

relata que é possível incentivar as pessoas a 

trabalharem com motivação dando exemplo do seu 

grupo: PET Civil UFOP. Em uma troca de gestão no seu 

grupo, os novos integrantes da gestão começaram a 

levar dinâmicas antes das reuniões semanais do grupo 

para que os integrantes pudessem trabalhar cada 

problema que os afligiam. O resultado foi que os 

integrantes do grupo passaram a se sentir felizes de 

estarem ali, ao contrário dos feedbacks iniciais em que 

eles relataram sentirem-se sobrecarregados. Jéssica 

então fez outra pergunta aos presentes: “como 

podemos trabalhar a motivação dentro do grupo PET?”  

Gustavo Travalini Rosolem (UFSCar) disse que 

no seu PET havia um programa de apadrinhamento 

para acompanhar os petianos mais novos. Além disso, 

foi implantado em seu grupo o acompanhamento de 

membro a membro, em que uns acompanhavam os 

outros, ajudando para colaborar com o grupo. Em 

relação a entrada no grupo PET, ele lembrou que 

quando entramos no grupo não sabemos de que se 

trata o PET e que participar de eventos e congressos 

ajuda a entender melhor o grupo. A partir desse 

momento, começamos a trazer para dentro de nós o 

que é ser petiano e qual o nosso papel. Em relação a 

motivação ele considera que incentivar os integrantes 

do grupo a irem em eventos, nem que seja retirando 

uma parcela da verba de custeio, é essencial para a 

motivação, pois ao retornarmos de um evento 

voltamos com mais energia e ideias. Em relação ao 

acompanhamento dos recém-ingressos no grupo, ele 

conta que o processo seletivo deles é feito para que as 

pessoas entrem quando o grupo não estiver 

sobrecarregado, para que os mais novos não se sintam 

deslocados. Além disso, os recém-ingressos entraram 

em um período onde estava acontecendo integração e 

planejamento das atividades do PET. Inclusive a 
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reunião de planejamento foi feita em uma chácara 

durante em dois dias, para que a integração e 

descontração fossem mais expressivas. Por fim, ele 

conclui que quando trabalhamos em um grupo repleto 

de amigos e colegas, não temos uma cobrança 

excessiva.  

Carlos Antenor Consoni Neto (UNESP Ilha 

Solteira) acredita que o incentivo aos petianos mais 

novos a irem para congressos, é uma das dicas para a 

motivação do grupo. Ele relata que foi no IV CONPET 

Civil e que depois do congresso ele teve mais 

motivação. Carlos, comentou que discorda da visão de 

David, pois ele considera que só de sairmos da nossa 

zona de conforto e fazermos atividades aos quais não 

estamos habituados, somos diferenciados. Ainda em 

relação a questão do que fazer para manter o PET 

motivado, ele considera que a união presente no grupo 

faz com que ao vermos um integrante sobrecarregado, 

fazemos mais pelo grupo para aliviar a carga do outro 

membro. Em relação à melhoraria da experiência dos 

petianos mais novos, ele comenta que o perfil dos 

integrantes do seu PET varia muito. Há petianos que 

dão muito foco a graduação e há outros que querem 

participar da parte de gestão e empreendedorismo, e 

que é fundamental respeitar o perfil de cada integrante 

do grupo e saber diferenciar o pensamento dos outros.  

Thiago Antunes de Figueiredo (CEFET Curvelo) 

relata que em seu PET só as tutoras participam dos 

processos seletivos, ele gostaria que lá os petianos 

também participassem da seleção e por isso pediu 

ajuda, depois do grupo de discussão, aos outros 

petianos para saber como é feito o processo seletivo 

nos outros grupos. Em relação à motivação, ele 

também acredita que os congressos são extremamente 

propícios para isso, pois quem vai em um congresso 

sempre quer ir em outros e leva novas ideias para o seu 

grupo. Ele diz que os grupos de discussão são bem 

difíceis de ter em outros eventos e que esse é um dos 

diferenciais do CONPET. Além disso, ele complementa 

que tem como meta participar de outros grupos 

estudantis durante a sua trajetória acadêmica. Como 

ensinamentos que ele deseja passar para os novos 

petianos, ele acredita que a resiliência é a principal 

lição e que os membros do seu grupo PET devem ter a 

liberdade de propor atividades de engenharia em seu 

grupo, pois quem criou o PET Curvelo foi uma 

arquiteta. Entretanto, ele vê benefícios nas atividades 

realizadas pelo seu PET sendo guiado por uma 

arquiteta, pois, as pesquisas feitas tendo um olhar 

humano aumentaram. Por fim, ele revelou o medo que 

tem do seu PET acabar depois que ele sair, pois as 

pessoas do seu grupo não são motivadas. 

Joicy Menta Lima (UNESP Ilha Solteira) fez um 

relato pessoal sobre o seu PET. Ela conta que a questão 

de adaptação e convivência com os mais velhos foi 

interessante. Ela atribui seu crescimento no PET às 

pessoas, pois elas tinham a preocupação em promover 

esse crescimento. Além disso, Joicy destaca as reuniões 

que seu grupo fez para mostrar como eles se 

organizavam. Ela também expõe que é muito 

necessário o PET ter uma visão de RH do grupo e que é 

muito difícil os petianos mais e novos se adaptarem até 

se consolidarem. Após essa adaptação, vem as relações 

interpessoais fortes. Em relação aos congressos, Joicy 

acredita que eles permitem a interação e o 

conhecimento dos membros do PET, promovendo um 

autoconhecimento do grupo. Por fim, ela acha que 

conhecer o grupo, ter feedback, conhecer os petianos 

mais novos e motivar os mais velhos é a chave para o 

sucesso do grupo. Em relação a realização de imersões, 

ela acha superinteressante, pois durante elas o PET não 

é somente visto como um ambiente de trabalho e sim 

como um ambiente em que as pessoas se preocupam 

umas com as outras.  

David Silva Borba Cordeiro (UFPR) se 

manifestou em relação a opinião de Carlos Antenor 

Consoni Neto (UNESP Ilha Solteira), pois ele acredita 

que os estudantes das outras entidades estudantis 

também saem da sua zona de conforto, por isso ele 

ainda acredita que não somos diferenciados por fazer 

parte do PET. David relatou o modo como seu PET se 

organiza, lá o grupo se divide por departamento. Em 

relação a motivação, ele acredita que os principais 

pontos atrelados a ela é ter senso de empatia, sempre 

nos colocarmos no lugar do outro antes de falarmos e 

ter uma boa convivência com os demais membros do 
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grupo. David também relatou sua experiência ao 

participar de um congresso em Brasília. Em relação ao 

seu PET, ele nos contou que lá havia uma caixa para 

que fossem feitos elogios para os membros do grupo, 

dessa forma, as pessoas sentiam-se reconhecidas por 

realizar seu trabalho. Além disso, seu PET trabalhou em 

projetos de gestão de pessoas, com o intuito de ter um 

feedback para motivar essas pessoas. Outro exemplo 

dado por David, foi a organização de dinâmicas para 

que o grupo tivesse noção do que as pessoas estavam 

sentido sem expor ninguém. Como exemplo, ele relata 

que foi feita uma dinâmica em que eles se sentaram em 

roda e escreveram o que cada um não gostava que as 

pessoas dissessem para si. A queixa mais relatada pelos 

membros foi: “quando as pessoas conferem uma 

capacidade a mim, pois não me sinto merecedor da 

posição em que estou”. Muitas pessoas se culpavam 

por isso. Além disso, uma outra pessoa citou um caso 

de depressão. David, relata que ao final da dinâmica fez 

um discurso para impedir que a pessoa com sintomas 

de depressão saísse mal da dinâmica. Ele apontou para 

cada um dos presentes na sala e disse frases 

motivacionais. Ao final de sua palavra, todos estavam 

chorando e se abraçando. Após isso, ele sentiu que 

aquele dia havia sido diferente. Como conclusão, ele 

disse que as pessoas devem compreender o ambiente 

em que eles estão inseridos e ter a sensibilidade para 

perceber o que as pessoas estão passando. 

Jéssica concluiu a terceira parte do grupo de 

discussão dizendo que nós temos vários sentimentos 

como insegurança, medo e felicidade, mas sempre 

devemos estar motivados, pois somos pessoas e 

pessoas crescem, caem, têm depressão, problemas e 

estresse. Ela ainda complementa que ter sensibilidade 

nem sempre é fácil e que temos responsabilidade 

coletiva, inclusive essa questão da responsabilidade 

está escrita no Manual de Orientações Básicas do 

Programa de Educação Tutorial (MOB). Além disso, 

Jéssica complementou dizendo que precisamos ter a 

consciência de que não temos que dar conta de tudo e 

que saber pedir ajuda e ajudar o próximo são essenciais 

para o equilíbrio do grupo. Assim sendo, Jéssica levanta 

o seguinte questionamento: “como nós, membros do 

PET, podemos levar isso para a frente? Isso deve se 

tornar prioridade dentro de nós? E como podemos 

levar isso para fora do grupo? Onde entra o bem-estar 

físico e emocional? O que fazer quando há uma 

inquietação? Devemos conversar com as soluções?” 

Antes de passar a palavra para os presentes, Jéssica 

citou a experiencia do PET Civil UFOP com o ECOAR, 

criado para discutir temas que não são abordados na 

universidade envolvendo a parte emocional dos 

alunos, como por exemplo ansiedade e a relação entre 

professor e aluno. Os encontros contam com a 

presença de um profissional do tema abordado, ela 

acredita que o PET tem essa obrigação social e que 

devemos buscar uma solução juntos.  

Thaís Boff Brauner (UFRGS) acredita que temos 

que estar consolidados dentro do nosso próprio grupo 

PET antes de agirmos fora do grupo e que devemos 

priorizar inicialmente em focar o que fazemos dentro 

do PET. Assim como na UFOP, ela revela que questões 

pessoais e emocionais não são vistas em sua 

universidade e que não se pode negligenciar isso 

dentro do grupo. Além disso, ela relata uma 

experiência de avaliação dentro do seu grupo, que 

inclui desde o que os outros membros achavam de seu 

trabalho até em como os membros se alimentavam, 

como dormiam e se realizavam atividades físicas. 

Segundo ela, o que o grupo PET trás de diferente 

dentro da universidade é a reflexão. Assim como David, 

ela revela ter tido uma melhora nas relações com 

amigos e familiares após participar do PET. Em relação 

ao melhor conhecimento dos membros do seu grupo, 

ela nos contou a experiência das avaliações feitas com 

os membros: os feedbacks. Uma importante avaliação 

feita por eles foi a Avaliação 360, em que eles 

convidaram profissionais de Psicologia para norteá-los, 

pois eles têm consciência de que não têm preparação 

para lidar com os problemas emocionais. Ela também 

contou que quando há uma pessoa desmotivada e 

improdutiva no grupo, eles se sentem chateados com 

isso, pois não sabem se a pessoa pode estar passando 

por algum problema fora da universidade e que eles 

devem ter responsabilidade para lidar com essa 

situação. Através desses questionamentos eles 

trouxeram palestras sobre saúde mental e suicídio. 

Além disso, ela concluiu dizendo que é muito 
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importante prestar atenção no comportamento das 

pessoas e conversar com elas ao percebermos que não 

estão bem. Por fim, ela acredita que partindo de um 

indivíduo e aprimorando-o, chegamos em uma 

sociedade melhor estruturada.  

Giovana Facchini (UFRGS) relatou que se viu 

crescendo gradualmente dentro do PET e que partiu de 

um estágio onde ela estava agregando conhecimento 

para si e para o PET simultaneamente, até que 

percebeu que ao final ela estava agregando muito ao 

PET e pouco para si. Com isso, ela conclui que devemos 

aprender a reconhecer quando o PET não está fazendo 

bem para nós, ou seja, quando agregamos mais ao 

grupo do que o grupo agrega para nós. 

Tatiana de Menezes (UNESP Ilha Solteira) disse 

que para solucionarmos os problemas do grupo 

devemos inicialmente ver o problema de dentro para 

fora do grupo. Ela relembrou do programa de 

acolhimento dos petianos mais novos que existe em 

seu grupo PET e que as pessoas devem enxergar umas 

às outras começando pelas características mais 

básicas. Ela acredita que devemos nos mostrar sempre 

abertos para os petianos mais novos, mas nunca 

devemos forçar uma aproximação. Por fim, ela conclui 

que antes de tentarmos modificar ou criticar outras 

pessoas, devemos olhar para nós. Sendo assim, o grupo 

PET deve olhar para dentro de si antes de se mostrar 

para o lado externo e impactar a sociedade.  

Carlos Antenor Consoni Neto (UNESP Ilha 

Solteira) relatou a experiência de presidência dentro 

de seu PET. Após esse período, eles foram percebendo 

que havia soluções melhores para gerir o grupo do que 

a presença de um presidente. Atualmente, eles estão 

organizados em comissões e acreditam que essa forma 

está melhor do que anteriormente. Dentre as 

atividades realizadas por seu grupo, a atividade que ele 

mais gostou foi a atividade de feedback. Dentro dessa 

atividade, havia um formulário para se fazer a avaliação 

de cada membro do grupo. De acordo com ele, a parte 

de fazer comentários foi a mais delicada, pois havia 

espaço para críticas. Ao final era apresentado uma 

comparação entre a média de notas dos membros do 

grupo e a nota de cada membro separadamente de 

cada critério. Através do feedback eles puderam 

descobrir várias coisas sobre si que não sabiam 

anteriormente. Ele relatou que dentro dessa atividade 

havia uma parte em que cada membro pediu desculpas 

por ter feito algo que desagradou o grupo e fazer 

elogios uns aos outros. Por fim, ele reconheceu as 

atividades de integração realizadas pelo grupo auxiliam 

nos feedbacks.  

Joicy Menta Lima (UNESP Ilha Solteira) deixou 

claro que nessas atividades relatadas por Carlos, eles 

não fizeram o papel de psicólogos, uma vez que não 

tem preparo para isso. Para finalizar, ela disse que o 

feedback negativo foi feito pelo próprio membro 

falando de si e que os outros membros falaram o que 

cada pessoa fez de contribuição para o grupo. 

Thiago Antunes de Figueiredo (CEFET Curvelo) 

relatou sua experiência de fazer atividades de oratória 

em roda de conversa dentro da sua universidade. Eles 

convidaram um cientista político e um especialista em 

oratória. Promoveram esse evento para toda a 

universidade e só tiveram quinze participantes, sendo 

doze dos presentes petianos. Ele concluiu a partir disso 

que as pessoas da área de exatas (engenharia) têm a 

tendência de olhar para as atividades de humanas com 

desdém e que muitas soluções para problemas são 

encontradas em mesas redondas. De acordo com ele, 

outra ferramenta importante para promover o 

equilíbrio do grupo seria o exemplo. Ele se considera 

um vencedor e desde pequeno diz que foi obrigado a 

ver o lado bom de tudo. Além disso, Thiago fez um 

relato pessoal para exemplificar o que ele quer dizer 

em relação ao exemplo de membros do grupo PET. Em 

2016, ele foi diagnosticado com câncer ósseo, apesar 

do tratamento e desafios conseguiu conciliar todas as 

atividades do PET e da universidade. Depois disso, 

acredita que se tornou mais maduro para lidar com as 

responsabilidades. Outro relato feito por Thiago foi a 

respeito de seu pai, que se candidatou para as eleições 

como prefeito e perdeu a eleição. Thiago contou que 

foram momentos difíceis, pois seu pai ficou 

endividado. Algum tempo depois do ocorrido, seu pai 

veio a falecer e mesmo assim, dois dias depois, ele 

estava de volta ao PET e na universidade, mostrando a 



 
GRUPO DE DISCUSSÃO 01 Petiano: Relação e Crescimento Pessoal 
 
 

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 

sua força de vontade e determinação. Thiago termina 

a sua fala com uma frase do físico teórico e cosmólogo 

britânico Stephen Hawking: “Não importa quanto a 

vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode 

fazer, e triunfar. Enquanto há vida, há esperança.” 

[Palmas]. 

Jéssica concluiu o grupo de discussão dizendo 

que infelizmente o tempo para a atividade havia se 

encerrado. Ela fez um balanço sobre a discussão 

dizendo ter sido maravilhosa e que as pessoas 

envolvidas na conversa são incríveis. Jéssica espera que 

a discussão tenha mudado algo na vida dos 

participantes e que eles possam levar as 

transformações ali discutidas além daquela sala. Por 

fim, Jéssica cita uma frase que a marcou quando ela 

entrou no PET-Civil UFOP, do antigo tutor do grupo 

Jaime Florencio Martins: “No PET, você cresce o tanto 

que você quiser”. [Palmas]. 

A discussão se findou às 15:02. 

 

OPINIÃO DO ESCRIVÃO: 

Durante toda a discussão que circundou o 

tema “Petiano: Relação e Crescimento Pessoal”, foi 

notório os relatos de todos os participantes 

relacionados à obtenção de características e 

qualidades pessoais com o grupo PET. As dificuldades 

encontradas pelos membros no período de adaptação 

também foram relatadas por grande parte dos 

presentes. Além disso, outros relatos de maior 

destaque estavam relacionados aos problemas 

emocionais e psicológicos que não só os membros do 

PET passam, como também estudantes de graduação 

em geral. 

A discussão atingiu seu propósito de 

compartilhar ideias e experiências pessoais advindas 

da participação dos presentes dentro dos diferentes 

grupos PET. Conforme evidenciado, a transformação 

que os integrantes do grupo passam ao longo do 

período de inserção no grupo são expressivas. Ao longo 

desse tempo, através dos relatos pessoais, vimos 

insegurança e medo darem origem à autoconfiança e 

responsabilidade. Essa transformação de sentimentos, 

de acordo com os relatos, se inicia quando os petianos 

recém-ingressos são acolhidos, instruídos, motivados e 

reconhecidos pelas atividades realizadas no grupo.    

Em relação aos problemas emocionais e 

psicológicos, o grupo de discussão atribuiu grande 

parte dessa dificuldade à sobrecarga gerada com as 

atividades, advindas do empenho que cada integrante 

as realiza. Alguns grupos PET relataram ter reduzido as 

atividades realizadas por seus integrantes para 

diminuir esse tipo de problema no grupo. Discutiu-se 

também como a motivação pode ser estabelecida no 

grupo, uma vez que ela auxilia no bem-estar, satisfação 

e produtividade de seus membros. Através do 

intercâmbio de ideias, os grupos PET propuseram 

atividades como dinâmicas, imersões, avaliações do 

tipo feedback e participações em congressos, como o 

CONPET para promover o estímulo e a motivação de 

seus integrantes. 

Por fim, a discussão foi proveitosa por nos 

revelar como pessoas possuidoras de limitações, 

dificuldades, superações, conquistas e por 

compartilhar como os problemas de caráter pessoal 

são abordados e tratados nos diferentes grupos PET 

presentes para o bom equilíbrio e desempenho dessa 

organização.  
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PETIANOS PRESENTES:

1. Moderadora: Jéssica Pereira Duarte – PET Civil 

UFOP 

2. Escrivão: Igor Vinícius Silva Paiva – PET Civil UFOP 

3. Bruno Penchel Salgado – PET Civil UFJF 

4. Sarah Kirchmaier Fayer – PET Civil UFJF 

5. Marina Naomi Furukawa – PET Civil UEM 

6. João Pedro Nunes da Silva Mosin – PET Civil UNESP 

Ilha Solteira 

7. Carlos Antenor Consoni Neto – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

8. Vitor Hugo Vieira Brandolim – PET Civil UEM 

9. Matheus Soares Keller – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

10. Isabela de Queiroz Zago – PET Civil UNESP Ilha 

Solteira 

11. Tatiana de Menezes – PET Civil UNESP Ilha Solteira 

12. Joicy Menta Lima – PET Civil UNESP Ilha Solteira 

13. Giovana Facchini – PET Civil UFRGS 

14. Thaís Boff Brauner – PET Civil UFRGS 

15. Thiago Antunes de Figueiredo – PET Civil CEFET 

Curvelo 

16. David Silva Borba Cordeiro – PET Civil UFPR 

17. Gustavo Travalini Rosolem – PET Civil UFSCar 

18. Guilherme Pineda P. Redini Martins – PET Civil 

UFSCar 

 


