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Não desenvolvido

Atividade - Treinamento em Gestão de Projetos
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Por conta da pandemia alguns(as) petianos(as) de nosso grupo precisaram se desligar pois foram
absorvidos pelo mercado de trabalho e isso impossibilitou que as atividades do Planejamento 2021
pudessem ser plenamente desenvolvidas. A atividade Treinamento em Gestão de Projetos,
igualmente ao Workshop Ciências Sociais com R, não foi realizada pois os dois petianos responsáveis
por essas atividades se desligaram e por ser um tema específico da área de Humanas nenhum(a)
outro(a) petiano(a) possuía o perfil e condições de assumir em um curto espaço de tempo. Assim,
após intensa discussão no grupo, deliberou-se por não realizar a atividade, empreendendo esforços
para concluir outras atividades em substituição à essa e que não constavam do Planejamento
inicialmente proposto.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 20/04/2021 20/05/2021

Descrição/Justificativa:
A gestão de projetos é um c onjunto de ferramentas que permitem que possamos desenvolver de
forma mais plena alguns dos projetos centrais do grupo PET. Em linhas gerais, com essa
metodologia podemos desenvolver os processos necessários para o planejamento, execução e
controle de projetos, nas áreas de gerenciamento de escopo, tempo, custo, qualidade, recursos,
comunicações, riscos, suprimentos e integração.

Objetivos:
Proporcionar aos petianos noções necessárias à gestão de projetos.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Treinamento online realizado por integrantes da ENACTUS que atuam diretamente com a temática
de gestão de projetos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que através desse treinamento o grupo posso se desenvolver melhor frente as questões de
planejamento e execução dos nossos projetos. Além disso, é importante destacar que tal treinamento
garante que as pessoas certas façam as coisas certas, no momento certo. Assim, a gestão terá maior
embasamento para seguir durante todo o ciclo de vida do projeto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por meio de discussões acerca do aproveitamento do curso para as atividades dos petianos.

Atividade - Workshop Ciências Sociais com R
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Por conta da pandemia alguns(as) petianos(as) de nosso grupo precisaram se desligar pois foram
absorvidos pelo mercado de trabalho e isso impossibilitou que as atividades do Planejamento 2021
pudessem ser plenamente desenvolvidas. Em relação ao Workshop Ciências Sociais com R, os dois
petianos responsáveis pela atividade se desligaram e por ser um tema específico da área de
Humanas nenhum(a) outro(a) petiano(a) possuía o perfil e condições de assumir em um curto espaço
de tempo. Assim, após intensa discussão no grupo, deliberou-se por não realizar a atividade,
empreendendo esforços para concluir outras atividades em substituição à essa e que não constavam
do Planejamento inicialmente proposto.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 11/05/2021 20/05/2021

Descrição/Justificativa:
A proporção de trabalhos publicados em Ciências Sociais que utilizam métodos quantitativos é cada
vez maior, portanto, é essencial que os membros da comunidade acadêmica sejam apresentados a
estas tendências e às ferramentas deste tipo de metodologia.

Objetivos:
O objetivo deste curso é ensinar as ferramentas da linguagem R que é open-source e muito utilizada
pelos cientistas sociais, aplicando-as para responder perguntas feitas pelas Ciências Sociais de modo
que o aluno tenha base para conseguir aprender novas ferramentas da linguagem R sozinho.Esta
linguagem de programação possui acesso aberto, uma grande comunidade de usuários e é voltada
para manipulação de dados. Por conta destas características, é muito utilizada para realizar análise
de dados e largamente adotada por estatísticos e cientistas sociais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Este curso é baseado nas obras Quantitative Social Science: An introduction de Kosuke Imai,
professor de Ciência Política em Harvard e R for Data Science de Hidley Wickham que possuem uma
metodologia mãos à obra, isto é, o aprendizado é composto em grande parte por aulas práticas.
Outra referência é o Curso de R para o PET da Economia da UFF organizado pelo aluno Pedro
Cavalcanti. As aulas serão remotas via zoom com duração de 120 minutos divididas entre a



exposição do conteúdo teórico (30 min), intervalo (15min) e parte prática (75min) e acontecerão às
Terças-feiras e Quintas-feiras com o horário a ser definido. A parte teórica é necessária para revisar
conceitos estatísticos e teóricos que justifiquem a escolha das ferramentas utilizadas na parte
prática. O intervalo é importante para que os alunos se organizem para a parte final da aula. Por fim,
a parte prática consiste em ensinar os alunos a transformar o conhecimento teórico em
conhecimento prático utilizando a linguagem R a partir de exercícios práticos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se difundir o conhecimento de novas tendências de pesquisa na área de Ciências Sociais e de
novas ferramentas que podem ser úteis tanto para a carreira acadêmica quanto para a carreira
profissional dos membros da comunidade acadêmica da UFABC

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será feita a partir da mensuração da taxa de participação dos inscritos, da análise dos
feedbacks a serem submetidos pelos alunos via formulário online e também através da avaliação dos
membros organizadores.

Plenamente desenvolvido

Atividade - Aulões de Redação para alunos do Ensino Médio -
ENEM 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Mesmo com o período de suspensão das atividades presenciais na UFABC nosso grupo PET-CTI
manteve em seu Planejamento as aulas de Redação para todos(as) aqueles(as) interessados(as) em
revisar tópicos importantes dessa atividade. Trata-se de uma atividade contínua em nosso
planejamento. Assim nossos(as) petianos(as) gravaram XXXXX aulas e disponibilizaram em nosso
canal no Youtube (https://www.youtube.com/c/PETCTIUFABC/videos) e nesses os(as) alunos(as)
puderam esclarecer dúvidas pelo chat além de grupos de whatsapp que foram criados. Todos(as)
os(as) participantes enviaram Redações sobre diversos temas propostos , sendo que as mesmas
foram corrigidas e devolvidas com um feedback por nossos(as) petianos(as) e onde os principais
erros eram comentados na aula seguinte. A modalidade remota permitiu que um número muito
maior de interessados(as) pudesse participar e o feedback que tivemos foi muito recompensador.
Avaliamos a atividade como plenamente desenvolvida e mesmo em modo remoto conseguimos
auxiliar muitos(as) estudantes que já se encontravam em ansiedade não apenas pelo exame em si
mas principalmente pelo estado emocional imposto pela pandemia. Observamos que o contato entre
todos(as) os(as) participantes fortaleceu não apenas o aprendizado como também a troca de
experiências pessoais nesse importante momento no qual as saúdes física, mental e emocional
devem ser preservadas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/10/2021 30/11/2021

Descrição/Justificativa:
Curso destinado a alunos dos 2o e 3o anos do Ensino Médio, realizado com uma aula semanal (total
9 aulas)e ministrado por todos os alunos do grupo PET. Sabe-se, por um lado, que as provas de



vestibular e o ENEM valorizam a produção textual e a vida acadêmica e profissional valoriza a
escrita competente e objetiva; por outro, com base no Concurso de Redação que o grupo realizou em
2014, infelizmente muitos alunos possuem dificuldades em estabelecer coesão e domínio da escrita,
seja por falta de leitura ou por prática com a produção textual. Assim, surge a necessidade de
auxiliar alunos do ensino médio no acesso à informação, na organização de ideias e na
argumentação. Por conseguinte, contribuiremos também para o contato da Universidade com a
comunidade externa.

Objetivos:
Serão abordados coesão textual, exemplos de argumentação (relação de causa e efeito; análise
crítica; com referência literária, histórica, por exemplificação; citação filosófica; referência de fatos
da atualidade), tópicos atuais de gramática (crase, casos elementares de concordância
verbonominal, regência e colocação pronominal, ortografia) e exemplos de redações e temas
relevantes (altruísmo, consumismo, ciênciatecnologia-inovação, intolerância, obsessão pela
aparência, leitura) e redações nota 10 de vestibulares conceituados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O curso será divulgado eletronicamente (Facebook, blog e portal institucional), por panfletagem e
presencialmente em escolas próximas da Universidade. A cada semana, dois petianos serão
responsáveis pela elaboração do material e também por ministrar a aula correspondente; um
cronograma de temas abordados serão definidos antes do início do curso pelo grupo. Todos os
petianos deverão revezar-se nesse trabalho. As datas de aula deverão ser marcadas de acordo com
os calendários acadêmicos das escolas públicas (semestral, com eventuais correções) e o da UFABC
(quadrimestral).No total serão 6 aulas com duração de 4 horas cada, sendo uma aula presencial por
semana, mais 3 aulas presenciais com duração de 4 horas para realização de simulados bem como
plantóes de dúvidas via rede social. No caso das atividades presenciais continuarem suspensas, o
grupo irá gravar video-aulas com os temas e disponibilizarão no nosso canal no Youtube, além da
criação de grupos de whatsapp para tutoria dos alunos e correção das redações.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O domínio e a produção da linguagem argumentativa são ferramentas importantes para o sucesso
acadêmico e profissional. O Curso de Redação beneficiará escolas da comunidade local e potenciais
futuros alunos da própria Universidade, o que fortalecerá os cursos de graduação no
desenvolvimento de seu conteúdo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de alunos interessados (link para inscrição será disponibilizado e amplamente divulgado),
número de escolas públicas representadas, evolução da redação dos alunos ao longo dos meses de
curso, avaliação pelos próprios alunos de como o curso contribui para seus estudos diversos, e
posterior consolidação dos resultados pelo grupo com potencial apoio de professores da
Universidade.

Atividade - PET por dentro da UFABC
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Essa foi sem dúvida uma das atividades que mais impressionou os(as) petianos(as) pois o grupo pode
conhecer a fundo muitos(as) docentes que apenas conheciam na sala de aula sem se dar conta do



papel enquanto Gestão e Governança, bem como Técnicos(as) Administrativos(as). Assim, em 2021
foram realizadas 14 entrevistas com nomes da gestão da UFABC como Reitor, Pró-Reitor, Pró-
Reitores(as) de Graduação, Pesquisa, Planejamento, além dos 3 Diretores dos Centros (CMCC, CECS
e CCNH). Foi muito interessante conhecer a história de vida e da academia de pessoas tão
comprometidas com a UFABC, o que muito impressionou positivamente os(as) petianos(as) e
engajou muitas discussões positivas em nossas reuniões quinzenais.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
220 10/03/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
Nosso PET fará uma série de vídeos para entrevistar os dirigentes de nossa instituição como Reitor,
os diversos Pró-Reitores bem como Diretores do 3 Centros (Centro de Ciências Naturais e Humanas-
CCNH-, Centro de Matemática, Computação e Cognição-CMCC- e Centro de Engenharia,
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas-CECS) para que expliquem o funcionamento dessas
instâncias, como e quando recorrer as mesmas. Observamos quea maioria dos alunos não tem
conhecimento de qual a função de cada uma dessas instâncias e portanto, se faz necessário essa
série em vídeos que explica didaticamente a atividade de cada uma.

Objetivos:
Que todos os alunos da UFABC possam conhecer melhor as instâncias superiores da UFABC, seu
funcinamento, atividades específicas e como recorrer as mesmas em determinadas circunstâncias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão gravados vídeos com entrevistas com os dirigentes máximos das instâncias superiores da
UFABC e disponibilizados em nosso canal do Youtube, sendo amplamente divulgado em nossas redes
sociais bem como nos canais oficiais de comunicação da UFABC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Nosso grupo espera promover a aproximação dos alunos com as instâncias superiores de nossa
Universidade, abrindo um caminho amigável para discussões, esclarecimentos bem como para que
todos conheçam as atribuições e peculiaridades de cada uma.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Nosso grupo avaliará o número de acessos/visualizações dos vídeos bem como responderá às
dúvidas que poderão ser deixadas no chat. Contabilizaremos os acessos e promoveremos ajustes se
for necessário.

Atividade - Publicação de artigo científico
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A confecção do artigo cientifico na revista ComIng foi desafiador para todo o grupo, pois os(as)
petianos(as) puderam colocar em prática todos os ensinamentos que vinham conquistando em seus
projetos de Iniciação Cientifica e se debruçaram em leitura cuidadosa da literatura que pudesse
embasar os resultados obtidos. Isso reforçou a necessidade do trabalho em equipe, enfrentando as
dificuldades do modo remoto, e mostrou a todo grupo a importância em se redigir um artigo
científico com senso crítico e com fundamentação teórica.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/09/2021 30/10/2021

Descrição/Justificativa:
O grupo PET-CTI sempre mostrou a preocupação em divulgar para o maior número de pessoas suas
atividades. Por essa razaão, todo o conteúdo produzido pelo grupo sempre é publicado nas redes
sociais (https://www.youtube.com/c/PETCTIUFABC; @pet.cti.ufabc e
https://www.facebook.com/pet.cti.ufabc) além de também serem publicadas nas redes sociais oficiais
da UFABC. A chamada para a publicação de um artigo científico na revista ComIng
(Communications and Innovations Gazette) disponível no endereço eletrônico
https://periodicos.ufsm.br/coming/article/view/63329/pdf, com o título "O papel do PET-CTI-UFABC
em compartilhar conhecimento: aulas de Redação e Matemática preparatórias para o ENEM para
alunos de escolas públicas do Grande ABC-SP.

Objetivos:
Descrever, na forma de artigo científico, a experiência dos(as) petianos(as) ministrando aulas
preparatórias para o ENEM, sendo Redação e Matemática. Essas aulas foram destinadas a
estudantes do ensino médio que prestariam o ENEM, particularmente de escolas públicas da região
do Grande ABC de São Paulo

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O artigo descreverá as experiências, impressões e resultados obtidos com as aulas de Redação e
Matemática para estudantes do ensino médio e que prestariam o ENEM. Toda a vivência foi
compilada na forma de artigo científico para publicação em periódico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os resultados que fossem obtidos na vivência das aulas de Redação e Matemática para
estudantes do ensino médio e que estão focados nos estudos para o ENEM, pudessem ser publicados
em revista de grande circulação para que mais pessoas pudessem ter acesso às atividades
desenvolvidas pelo PET CTI UFABC além do exercício para petianos(as) na escrita de artigo
científico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por todo grupo em relação ao cumprimento dos prazos para envio do
artigo, além da avaliação por pares dentro do próprio grupo no sentido de incentivar a participação
de todos(as) petianos(as)

Atividade - Clave de PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Por conta da pandemia, a atividade Clave de PET foi modificada. Os(as) petianos(as) fizeram a
proposta de realizar essa atividade entre os(as) alunos do grupo, com o objetivo de fortalecer a união
entre todos(as), estreitar as relações pessoais, conhecer melhor os(as) colegas do grupo, além de
principalmente auxiliar a manter as saúdes mental e emocional de todo o grupo. A atividade foi
muito elogiada por todo o grupo, pois além da diversão e dos testes de conhecimento musical,
permitiu que cada petiano(a) pudesse se sentir acolhido(a) e abraçado(a) pelos(as) demais colegas,
reforçando o sentido de união e amizade que vai para além do desenvolvimento das atividades para a



comunidade da UFABC e para a sociedade como um todo. Os(as) petianos(as) se sentiram ainda mais
motivados, mesmo no ano de 2021 que foi em sua totalidade remoto, a continuar firmes em
desenvolver as atividades do Planjeamento 2021 bem como muitas idéias surgiram e que puderam
ser propostas no Planejamento 2022.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
180 01/04/2021 01/09/2021

Descrição/Justificativa:
Por meio da história da música e dos mais variados gêneros musicais, o projeto consistirá de estudos
aprofundados no tema e, também, de apresentações musicais por parte dos participantes e
membros, dados os momentos difíceis que foram proporcionados por conta da pandemia do
coronavírus.

Objetivos:
Propiciar a sanidade mental em tempos de pandemia por meio de estudos musicais, tanto de
contextos históricos como de gêneros musicais e suas principais técnicas em aplicação, promovendo
livres apresentações por parte dos participantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reservar, para cada quinzena de vigência do projeto, um gênero musical específico para ser
estudado e trabalhado com os participantes , visando aumentar a gama de conhecimento na área e,
também, o entretenimento aos envolvidos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O projeto possui como finalidade o envolvimento em um dos pilares dos movimentos culturais: a
música. Espera-se que os participantes apresentem seus talentos nos mais variados gêneros
musicais bem como os conhecimentos em termos de contextos históricos das letras musicais a serem
estudados, compartilhando suas experiências de maneira livre e mediada por membros do PET, os
quais alimentarão o projeto com vídeos e bate-papos com o propósito de descontração em meio às
rotinas e vida cotidiana.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a atividade, o grupo pretende mensurar a participação dos envolvidos e deixar de lado
qualquer tipo de avaliação individual crítica, tendo como principal propósito compartilhar
experiências nos mais diversificados ramos da música.

Atividade - Grupos de Iniciação Científica - Individual e
Coletiva
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Mesmo com a continuidade da suspensão das atividades presenciais na UFABC e a recomendação
por parte da Pró- Reitoria de Pesquisa para que alunos(as) de Iniciação Científica não participassem
de pesquisas (de caráter presencial que exigissem frequentar os campi da UFABC) enquanto durar o
período pandêmico, todos(as) os(as) nossos(as) petianos(as) continuaram com seus estudos por meio
remoto, junto aos(as) seus(as) orientadores(as) para que as rotinas acadêmica e de pesquisa
pudessem sofrer impacto menos contundente. Assim sendo nossos(as) petianos(as) realizaram



encontros dos grupos por meio remoto, continuaram os estudos atualizando referências
bibliográficas e se aprofundando no entendimento de seus projetos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
400 01/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
Sendo o grupo PET-CTI-UFABC institucional e interdisciplinar, os interesses são os mais diversos,
uma vez que os petianos podem estar cursando qualquer curso/disciplina da Universidade. Por outro
lado, a pesquisa científica é fundamental para que os esses alunos de excelência acadêmica
percebam como as pesquisas são realizadas dentro da universidade e como a inovação pode ser
fomentada. Dessa forma, os alunos são incentivados a encontrar um orientador com linha de
pesquisa de seu interesse para realizar a iniciação científica, ou continuar com seu vínculo com atual
orientador(a) se for o caso. Ainda, realizaremos atividades de Iniciação Científica em grupo, com
petianos em áreas afins e iremos apresentar os resultados em reuniões do nosso grupo.

Objetivos:
O objetivo dessa atividade é que o aluno perceba como se dá a produção de conhecimento no
ambiente acadêmico e, acertivamente, percebam os desafios e entraves para a produção
tecnológica, transformando esse conhecimento em resultados que possam futuramente serem
publicados, bem como promover a discussão das ICs coletivas dentro de nosso grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A escolha do orientador é feita pelo petiano e o projeto é proposto e conduzido conforme acordado
entre orientador(a) e aluno(a). A tutora tem permitido a livre escolha de orientador e projeto uma
vez que o grupo tem caráter institucional e interdisciplinar. Cabe destacar que os petianos devem
apresentar um projeto e relatório anualmente. São incentivados a participar de eventos (congressos,
simpósios, escolas, etc) da área em que se insere o projeto e no Encontro de Iniciação Científica da
UFABC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhoria das competências dos cursos do BC&T e BC&H da UFABC, expansão dos conhecimentos
para a sociedade, participação de congressos para disseminação dos resultados e publicações dos
mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os alunos devem entregar projeto de pesquisa e relatório anual de atividades. Ainda, devem
apresentar um trabalho em um evento científico, como a Encontro de Iniciação Científica da UFABC.

Atividade - Sharing UFABC
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Sharing é uma atividade voltada para ensino da língua inglesa para alunos da graduação de nossa
Universidade. no ano de 2021, por conta da continuidade da suspensão das atividades presenciais na
UFABC, nossos(a) petianos(as) professores(as) além de professores selecionados por meio de edital
específico e realizado pelo PEt CTI, precisaram adequar toda a estrutura das aulas para que as
mesmas pudessem continuar a ser ministradas no formato remoto e sem perda da qualidade. Foram



XXX turmas entre o níveis básico e intermediário e essas turmas, além das aulas síncronas, também
puderam contar com auxílio via grupos de whatsapp, o que aproximou ainda mais alunos(as) do
curso e petianos(a). Foi uma excelente experiência para nossos(a) petianos(as) e seguiremos nos
adaptando ao formato das aulas enquanto o período de pandemia permanecer, sempre buscando
novas alternativas didáticas e motivando aos(as) alunos(as) para a continuidade dos estudos. O
caráter inovador em adequar todas as aulas para as necessidades dos(as) alunos(as) de cada turma
foi uma experiência desafiadora e enriquecedora para nossos(as) petianos(as).

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
360 03/03/2021 20/12/2021

Descrição/Justificativa:
O programa Sharing agora faz parte do PET-CTI-UFABC e verte sobre o ensino de língua inglesa,
gratuita, tanto para alunos de graduação de nossa Universidade mas principalmente para alunos do
ensino médio de escolas públicas da região do ABC. O conhecimento da lingua inglesa tem se
mostrado cada vez mais imprescindível para obtenção de bons empregos, além de promover a
interação entre alunos da graduação e do ensino médio, respeitando-se suas limitações.

Objetivos:
Aulas de língua inglesa nos modos iniciante, intermediário e avançado, por meio de apostilas
produzidas pelo grupo e também aulas síncronas e assíncronas para difundir o idioma e torná-lo
acessivel por meio de sua gratuidade

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As aulas serão realizadas duas vezes por semana com duração de duas horas. Cada classe será
formada por no máximo 5 alunos, respeitando-se os limites de conhecimento do idioma. Serão
oferecidas apostilas gratuitamente para todos os alunos, os quais farão exercícios em aula,
conversação e também provas para observar o aproveitamento do curso. Caso o curso continue por
meio de ensino remoto, as aulas serão realizadas por meio de videoconferência pela plataforma
google meets, sem prejuízo ao andamento do curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos poder difundir a lingua inglesa particularmente para alunos de escolas públicas, os quais
sabemos que não teriam condições de pagar por um curso de qualidade. Assim, iremos nos esforçar
para que todos os alunos façam todas as etapas desde iniciante até concluir o nível avançado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Apostilas com exercícios para serem realizados tanto em aula quanto em casa, conversas entre os
alunos para prática da pronúncia e aquisição de vocabulário, filmes em lingua inglesa e provas para
observar o aproveitamento dos alunos e se há necessidade de alguma adequação nas aulas.

Atividade - PET no UFABC para Todos 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O evento UFABC para Todos é uma atividade contínua em nossa Universidade e também em nosso
grupo PET. Participamos em todas as edições presenciais desde 2016, e no ano de 2021 o formato
continuou a ser remoto (https://paratodos.ufabc.edu.br/) e ocorreu entre os dias 27 de setembro a 1



de outubro. Nosso grupo PET CTI participou ativamente, junto às outras entidades estudantis, de
toda a confecção das atividades e no dia 27 de setembro as 16h00 participou de uma live com o tema
"O que significa ser PET UFABC?" na qual apresentou nosso grupo PET-CTI, nossas atribuições e
atividades dentro da UFABC (disponível em https://paratodos.ufabc.edu.br/programacao2021/).
Avaliamos a atividade como plenamente desenvolvida pois a participação do público externo na live
foi muito expressiva e muitas perguntas foram feitas por meio do chat. Foi uma experiência
desafiadora tornar uma atividade 100% prática em modo remoto mas nossos(as) petianos(as)
conseguiram realizar o trabalho de maneira muito satisfatória e produtiva.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 10/09/2021 15/09/2021

Descrição/Justificativa:
O UFABC para todos é um evento em que escolas de ensino médio de toda a região visitam a
Universidade. O grupo PET-CTI-UFABC participou de todas as edições do evento desde que o grupo
foi criado, pois nesse evento que é aberto a toda a comunidade externa, todos os cursos, entidades,
coletivos e grupos de trabalho da UFABC apresentam suas atividades à população.

Objetivos:
O grupo PET é incentivado a participar do evento UFABC para todos por acreditar que é uma
oportunidade única de interação com um grande número de alunos do ensino médio, em que pode
auxiliar a divulgar as atividades de inovação tecnológica, mostrando esse lado tão desconhecido à
comunidade externa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a edição de 2021, pretende-se realizar apresentações de Experimentos Científicos simples que
chamem a atenção dos alunos e assim, promover aos alunos o conhecimento sobre as atividades do
PET-CTIUFABC. Esses experimentos irão envolver conceitos básicos de biologia, física, química e
matemática na forma de questões apresentadas aos visitantes e jogos interativos. Caso as atividades
presenciais ainda estejam suspensas, participaremos nos mesmos moldes do evento de 2020, por
meio de entrevistas no Youtube ("Lives") no canal oficial da UFABC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc. Socialização de
informações sobre a produção científica e tecnológica da universidade, atraindo assim o interesse de
estudantes para o ensino superior.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será solicitado aos alunos visitantes que preencham formulários emitindo sua opinião anônima sobre
a atividade realizada. Ao final, será feita uma compilação dos resultados e avaliação da atividade.
Caso a atividade seja no formato remoto, avaliaremos a participação dos interessados por meio do
chat de discussões.

Atividade - PET-help: Matrículas 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Por conta da continuidade da pandemia o período de matrículas, antes presencial, precisou



novamente ser realizado de forma remota. Mesmo assim nossos(as) petianos(as) participaram
ativamente de todas as atividades envolvendo o compartilhamento de importantes informações para
os(as) ingressantes, bem como sanando muitas dúvidas por meio de nossas redes sociais. A produção
de vídeos explicativos para os(as) novos(as) alunos(as) e a pronta resposta que nosso grupo oferece
para os questionamentos enviados por nossas redes sociais comprova que o PET-CTI sempre é um
canal aberto para todo tipo de comunicação envolvendo as atividades acadêmicas, sendo também
essa atividade considerada como contínua em nosso grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 10/03/2021 10/04/2021

Descrição/Justificativa:
Por meio das matrículas dos alunos ingressantes de 2020, cujo ENEM será realizado no inicio de
2021 por conta da pandemia do COVID-19, o PET- Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) participará
da semana de matrículas desses alunos e assim ganhará mais uma oportunidade de aumentar a
visibilidade do grupo tanto para alunos ingressantes, como para os alunos veteranos bem como junto
as diversas entidades e coletivos estudantis que também participam desse evento, o que tem gerado
ao longo dos anos a possibilidade de novas parcerias na Universidade. O anos anteriores essa
atividade sempre foi realizada presencialmente e nosso grupo pode perceber o quão importante foi
acolher os novos alunos da UFABC e explicar como funciona nossa Universidade. Assim, para 2021
também participaremos do período de matrículas dos ingressantes, propondo vídeos informativos e
outras orientações que possam auxiliar no início da caminhada acadêmica. Caso as atividades
presenciais sejam retomadas na UFABC nosso grupo contará com um stand no qual poderá
apresentar trabalhos e outras atividades desenvolvidas pelo nosso grupo ao longo de sua trajetória

Objetivos:
Auxiliar os alunos ingressantes a compreender melhor o projeto pedagógico (quais são as matérias
obrigatórias, limitadas e livres, etc) e o funcionamento de diferentes sistemas da UFABC (por
exemplo o sistema de matrículas, cálculo de CR, CA e CP, programas de iniciação científica, etc).
Adicionalmente, pretende-se promover a integração entre os alunos ingressantes e também com os
alunos veteranos, bem como promover maior contato com as entidades e coletivos da UFABC. Um
objetivo secundário seria a divulgação do PET - CTI e incentivá-los a participar de processos
seletivos futuros para comporem nosso grupo PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Caso a atividade seja obrigatoriamente por modo remoto, serão produzidos uma série de vídeos
expliativos e que serão postados nas redes sociais do PET-CTI-UFABC, com os temais apontados no
item Objetivos, bem como abertura de chat para responder as mais diversas dúvidas que possam
surgir pelos interessados. No caso de retorno das atividades presenciais será montado stand no local
em que os alunos irão realizar as matrículas. Nesse Stand contaremos com poster que explica as
atribuições do PET, bem como levaremos material impresso (folders) com as principais fórmulas
matemáticas usadas no início dos Bacharelados interdisciplinares e também com links para vídeos
que já foram feitos pelo PET no ano de 2018 com as principais dúvidas dos ingressantes, disponíveis
na página da PróReitoria de Graduação da UFABC. Conversaremos com os alunos ingressantes e
realizaremos atividades interativas para maior acolhimento desses alunos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Os alunos ingressantes estarão mais integrados ao ambiente universitário. Além disso esperamos
ajudá-los a se organizar melhor e de modo a otimizar sua vivência universitária. Dessa forma
pretendemos que alunos ingressantes estabeleçam um diálogo aberto com o PET - CTI para tirar



dúvidas posteriormente e participar de nossos cursos e atividades, ajudando assim que estes alunos
tenham menos propensão à evasão e maior motivação nos estudos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantitativamente, iremos avaliar quantos alunos assitiram aos vídeos que serão postados nas redes
sociais, determinado pelo número de acessos (visualizações) bem como interação por meio do chat.
Em caso de atividade presencial avaliaremos quantos alunos passarão pelo nosso stand e quanto
tempo em média permanecerão, proporcionando a quantidade de alunos foram atingidos.
Qualitativamente, iremos avaliar se nossas respostas contemplaram suas perguntas e também se ao
longo do ano de 2021 estes alunos participaram das nossas atividades. Além disso continuadamente
observamos a interação por meio de nossas redes sociais (página no Facebook, Instagram e pelo
nosso canal no Youtube).

Atividade - XXVI ENAPET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O ENAPET 2021 ocorreu entre os dias 25 a 30 de outubro, e foi oferecido pela UFAM e IFAM, sendo
totalmente remoto em virtude da pandemia, sendo que os grupos de discussão e trabalho (GDTs),
oficinas e plenárias foram realizadas pela plataforma Even3 em transmissão simutânea pelo canal do
Youtube do evento. Pelo fato do evento mais uma vez ser remoto, apenas 1 trabalho oral por grupo
PET foi aceito para a apresentação, que consistiu na confecção de um vídeo com até 5 minutos. Em
2021 nosso grupo PET CTI apresentou o trabalho "Dilemas e desafios na pandemia e o papel do PET
CTI UFABC para a construção social do conhecimento.", podendo também ser visualizado emm
nosso canal no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=raiUyOi_DP0). O feedback do trabalho
foi extremamente positivo, além da participação efetiva de todos(as) os(as) petianos(as) nos GDTs
escolhidos, além de acompanharem os dois dias de Assembléia síncrona.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 10/06/2021 16/06/2021

Descrição/Justificativa:
O ENAPET é o maior encontro dos grupos nacionais PET. A participação de nosso grupo nas edições
do ENAPET tem sido extremamente proveitosa pois conhecemos as atividades dos outros grupos
bem como estreitamos relações e colaborações com vários grupos. Trata-se de um evento que
agrega conhecimento e vivência aos nossos petianos, bem como desperta maior comprometimento
com todas as atividades de nosso grupo.

Objetivos:
Participação de nossos petianos em todas as atividades propostas no evento, agregando
conhecimento e estreitando relações com outros grupos PETs do Brasil.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada petiano fará sua inscrição para apresentação oral de uma atividade desenvolvida pelo nosso
grupo. Ainda, todos participarão das atividades e assembleias que serão realizadas. Em caso de
evento remoto como ocorrido em 2020, as apresentações serão gravadas em vídeos de acordo com
as orientações do CO da UFAM (Universidade Federal do Amazonas).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,



para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos enriquecer nosso grupo com novas ideias de atividades, particularmente aquelas
voltadas para a comunidade externa a UFABC e estreitar relações entre os varios grupos PETs.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Todos os petianos farão um relatório individual sobre sua participação no evento e também uma
apresentação para nosso CLAA.

Atividade - XXI Sudeste PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Sudeste PET 2021 ocorreu entre os dias 29-30 de maio e 5-6 de junho, e foi oferecido pela UNESP
, sendo totalmente remoto em virtude da pandemia, sendo que os grupos de discussão e trabalho
(GDTs), oficinas e plenárias foram realizadas pela plataforma Even3 em transmissão simutânea pelo
canal do Youtube do evento. Pelo fato do evento mais uma vez ser remoto, apenas 1 trabalho oral
por grupo PET foi aceito para a apresentação, que consistiu na confecção de um vídeo com até 10
minutos. Em 2021 nosso grupo PET CTI apresentou o trabalho "XXXXXXXX.", podendo também ser
visualizado em nosso canal no Youtube (]xxxxxx). O feedback do trabalho foi extremamente positivo,
além da participação efetiva de todos(as) os(as) petianos(as) nos GDTs escolhidos, além de
acompanharem a Assembléia síncrona.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 10/10/2021 15/10/2021

Descrição/Justificativa:
Os encontros regionais são importantes espaços de discussão acerca do Programa de Educação
Tutorial (PET). Nosso grupo PET está lotado na região Sudeste e portanto participará no XXI
Sudeste PET, provavelmente sediado pela UFES. Assim, torna-se fundamental a participação de
nosso grupo PET pois nesse encontro são discutidas, também, as possíveis melhorias e sugestões
que serão encaminhadas ao Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial
(ENAPET 2021).

Objetivos:
Participação do evento e discussão com outros grupos PETs da região Sudeste na concepção de
propostas de melhorias ao programa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Atividades a serem desenvovidas e ofertadas pela universidade que sediará o evento, sendo provável
a UFES. Nosss grupo apresentará trabalhos bem como participará de todas as atividades e
asembléias que serão realizadas nesse evento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Participação de todos os nossos alunos na contribuição da construção de idéias para a melhoria do
PET, sempre com o foco principal nas atividades de extensão que possam contribuir para a
sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Apresentação de poster, apresentação oral, participação em todas as atividades propostas pela



instituição sede e discussão do evento em reunião do CLAA da UFABC.

Atividade - PET inicia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os encontros quinzenais entre tutora e petianos(as) foram fundamentais para fomentar a discussão
crítica, principalmente pelo cenário da pandemia. Temas como vacinação, tratamentos médicos,
como buscar a literatura para revisão bibliográfica nos projetos de IC, discussão dos encontros,
mesas redondas e GDTs (Grupos de Discussão e Trabalho) realizados no SUDESTEPet 2021 e no
ENAPET 2021 foram enriquecedores não apenas para o aprendizado dos(as) petianos(as) como
também serviram como base para o desenvolvimento das propostas de atividades para o
Planejamento 2022. Observou-se um despertar profundo do senso crítico, baseado na literatura, com
argumentos e elementos importantes que fomentaram todas as discussões.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/01/2021 29/01/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade será desenvolvida pelo grupo para concentrar todas as necessidades e revisões de
literatura que serão aplicadas a todas as atividades que constam no Planejamento 2021.

Objetivos:
Dispor de todos os recursos técnicos e de mídia para o pleno desenvolvimento das atividades que
compõem o Planejamento 2021.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada aluno do grupo será responsável em coletar informações necessárias para todas as atividades
que serão desenvolvidas ao longo de 2021, sendo que a cada semana seão realizadas reuniões para
que possamos definir as estratégias de texto, vídeos, folders e como será realizada a divulgação das
atividades propostas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Que o grupo tenha toda a bagagem necessária para o pleno desenvolvimento das atividades
propostas para o Planejamento 2021

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Encontros semanais com discussão de artigos científicos, vídeos, palestras remotas entre outras
ferramentas que poderão auxiliar nas atividades do planejamento

Atividade - Publicação de capítulo de livro
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade corou o ano de 2021 do grupo PET CTI UFABC, visto que é a primeira vez em 10 anos de
existência do grupo que um capítulo de livro foi publicado. Isso motivou muito os(as) petianos(as) e
permitiu que observassem como é importante atividades que auxiliem a comunidade externa,



suprindo muitas vezes, o que seria competência do governo em mitigar desigualdades no ensino. O
capítulo 6 é intitulado "O papel do PET-CTI-UFABC em compartilhar conhecimento no Grande ABC-
SP" e é parte integrante do livro Communicatons and Innovations Gazzete, ComIng 2021, número 2.
Giovani Rupert Librelotto (editor), ISBN: 9798782003036. �������������

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 29/10/2021 10/12/2021

Descrição/Justificativa:
Após o grupo se empenhar na confecção de artigo cientifico na revista ComIng, o corpo editorial da
mesma revista convidou o grupo PET CTI UFABC a, partindo do artigo científico produzido,
confeccionar um capítulo para fazer parte de um livro produzido pelo mesmo corpo editorial.

Objetivos:
Publicar capítulo de livro na revista ComIng relatando a experiência e os desafios de ministrar aulas
de Redação e Matemática para estudantes do ensino médio e que prestariam o ENEM.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O capítulo será confeccionado tendo como base o artigo científico já publicado pelo grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Disseminar o conhecimento e as experiências vividas pelo PET CTI UFABC no que tange ministrar
aulas de Redação e Matemática para estudantes do ensino médio com foco no ENEM, além de se
debruçarem sobre a literatura para fomentar a discussão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os(as) petianos(as) farão uma auto-avaliação da participação do grupo tanto na elaboração do texto
quanto nas discussões.

Atividade - Aulões de Matemática para alunos do Ensino
Médio - ENEM 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O período de suspensão das atividades presenciais na UFABC fez nosso grupo PET-CTI adaptar e
adequar novamente as aulas para a modalidade remota e assim manter nosso Planejamento. Nosso
grupo ofereceu aulas de Matemática para todos(as) aqueles(as) interessados(as) em revisar tópicos
importantes desta disciplina. Trata-se de uma atividade contínua em nosso planejamento. Assim
nossos(as) petianos(as) gravaram XXXX aulas e disponibilizaram em nosso canal no Youtube
(https://www.youtube.com/c/PETCTIUFABC/videos) e nesses os(as) alunos(as) puderam esclarecer
dúvidas pelo chat além de grupos de whatsapp que foram criados. Todos(as) os(as) participantes
enviavam os exercícios ao término de cada aula e os mesmos foram corrigidos e devolvidos por
nossos(as) petianos(as) sendo que os principais erros eram comentados na aula seguinte. A
modalidade remota permitiu que um número muito maior de interessados(as) pudesse participar e o
feedback que tivemos foi muito recompensador. Mesmo em modo remoto conseguimos auxiliar
muitos(as) estudantes que já se encontravam em ansiedade não apenas pelo exame em si mas
principalmente pelo estado emocional imposto pela pandemia. Observamos que o contato entre
todos(as) os(as) participantes fortaleceu não apenas o aprendizado como também a troca de



experiências pessoais nesse importante momento no qual as saúdes física, mental e emocional
devem ser preservadas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/10/2021 30/11/2021

Descrição/Justificativa:
Curso destinado a alunos dos 2o e 3o anos do Ensino Médio, realizado com uma aula semanal (total
de 9 aulas) e ministrado por todos os alunos do grupo PET. Sabe-se, por um lado, que as provas de
vestibular e o ENEM valorizam tanto a produção textual e a vida acadêmica e profissional valoriza a
escrita competente e objetiva. Porém é conhecida a grande dificuldade dos alunos de Ensino Médio
com conceitos matemáticos básicos. Assim, surge a necessidade de auxiliar esses alunos do médio
no acesso à informação e na dos conceitos matemáticos para entenderem os exercícios propostos.
Por conseguinte, contribuiremos também para o contato da Universidade com a comunidade
externa. Em caso das atividades preseciais continuare suspensas, nosso grupo adotará a mesma
metodologia desenvolvida em 2020, composta por uma série de video-aulas que serão
disponibilizadas em nosso canal no Youtube bem como criação de grupos de whatsapp para solução
de dúvidas em tempo real.

Objetivos:
Serão abordados os principais conceitos de Matemática exigidos no Ensino Médio para que os
alunos possam se sentir mais seguros quando da realização do Exame

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O curso será divulgado eletronicamente (Facebook, blog e portal institucional), por panfletagem e
presencialmente em escolas próximas da Universidade. A cada semana, dois petianos serão
responsáveis pela elaboração do material e também por ministrar a aula correspondente; um
cronograma de temas abordados serão definidos antes do início do curso pelo grupo. Todos os
petianos deverão revezar-se nesse trabalho. As datas de aula deverão ser marcadas de acordo com
os calendários acadêmicos das escolas públicas (semestral, com eventuais correções) e o da UFABC
(quadrimestral). Reforça-se que no caso das atividades presenciais permanecerem suspensas, nosso
grupo produzirá vide-aulas a serem disponibilizadas em nosso canal no Youtube e os alunos serão
acompanhados por meio da criação de grupos de whatsapp.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O Curso de Matemática beneficiará escolas da comunidade local e potenciais futuros alunos da
própria Universidade, o que fortalecerá os cursos de graduação no desenvolvimento de seu
conteúdo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de alunos interessados (link para inscrição será disponibilizado e amplamente divulgado),
número de escolas públicas representadas, evolução da redação dos alunos ao longo dos meses de
curso, avaliação pelos próprios alunos de como o curso contribui para seus estudos diversos, e
posterior consolidação dos resultados pelo grupo com potencial apoio de professores da
Universidade.

Atividade - Encontro de Iniciação Científica da UFABC 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido



Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O evento envolvendo XI Encontro de Iniciação Científica, XIV Encontro de Iniciação Científica da
UFABC e 16° Congresso de Iniciação Científica da USCS, como tema central "A ciência e a
construção de perspectivas alternativas para o futuro" foi novamente realizado no formato remoto
entre os dias 8 a 12 de novembro. Nossos(as) petianos(as) participaram desse evento tanto com a
apresentação de vídeos-posteres gravados sobre seus projetos de Iniciação Científica, bem como das
oficinas e salas virtuais (https://encontroic.eventos.ufabc.edu.br/programacao/). Consideramos a
atividade como plenamente desenvolvida pois mesmo sendo realizada remotamente nossos(as)
petianos(as) puderam apresentar seus trabalhos e participar de discussões muito produtivas que
aprofundam o conhecimento no âmbito das pesquisas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 06/09/2021 10/09/2021

Descrição/Justificativa:
Todos os petianos, por exigência do prórpio programa, realizam atividades de Iniciação Científica,
cada qual com sua área de maior afinidade. Ao final de cada ano os alunos elaboram seus relatórios
científicos, os quais são previamente aprovados pelos orientadores. Faz-se necessário que os
petianos já iniciem suas atividades de apresentação dos resultados obtidos em seus estudos de
Iniciação Científica na forma de um Congresso. Desse modo, a participação no Encontro de iniciação
Científica da UFABC é uma excelente oportunidade para disseminação de conhecimento e
estabelecimentos de parcerias com outros alunos de áreas afins.

Objetivos:
Incentivar aos petianos a tornar público seus resultados dos estudos na Iniciação Científica,
contribuindo para a divulgação do conhecimento científico e estabelecendo novas oportunidades de
linhas de pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada petiano fará um poster conforme modelo disponibilizado pela Pró-Reitora de Pesquisa da
UFABC, além de um resumo para constar nos anais do encontro. Esse poster será apresentado na
forma oral, sendo arguido por docentes da UFABC e também de outras universidades. Caso a
atividade seja no formato remoto, cada petiano gravará um vídeo explicativo de sua pesquisa e que
será disponibilidado para a Pró-Reitoria de Pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Propiciar aos petianos a vivência de um congresso científico, aprimoramento da comunicação oral e
científica e estreitar laços com alunos de áreas afins, além de conhecer novas linhas de pesquisa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos elaborarão um relatório descrevendo suas atividades no Encontro bem como uma
percepção e atuação no evento.

Atividade - PET-CTI na SIU 2021 - Semana de Integração
Universitária
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:



A SIU da UFABC ocorreu mais uma vez de forma totalmente remota por conta da suspensão das
atividades presencias na UFABC, no periodo de 23 de agosto a 3 de setembro por meio da
Plataforma Even3 (https://www.even3.com.br/siu2021/). Nossos(as) petianos(as) participaram das
atividades e também de uma live realizada no dia 31 de agosto à 17h00 para apresentar o PET-CTI e
disponibilizar nossos canais de comunicação (Facebook, Instagram e Youtube) para que os(as)
ingressantes pudessem entrar em contato e sanar possíveis dúvidas não apenas em seu ingresso no
mundo acadêmico como também em toda sua jornada na UFABC. O PET CTI conseguiu, mesmo no
formato remoto, repassar todas as informações sobre nosso grupo PET, além de firmar parcerias
com todas as entidades estudantis que também participaram desse evento de acolhimento.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 20/02/2021 20/03/2021

Descrição/Justificativa:
Após o período de realização das matrículas dos ingressantes, a UFABC proporciona a Semana de
Integração Universitária (SIU), sendo que no ano de 2019 nosso PET participou pela primeira vez.
Neste ano de 2021, no caso de atividade presencial, nosso grupo apresentará palestras sobre as
principais atividades desenvolvidas pelos petianos, auxiliando não apenas na divulgação de nosso
grupo, como também despertando o interesse dos novos alunos em atividades de extensão, iniciação
científica, entre outras atividades. Caso a atividade seja obrigatoriamente em modo remoto, essas
palestras serão gravadas e disponibilizadas em nosso canal no Youtube, sendo peviamente divulgado
em nossas redes sociais e também nos canais oficiais de comunicação da UFABC.

Objetivos:
Os objetivos são auxiliar aos alunos ingressantes em atividades que existem na Universidade e como
devem proceder para participar das mesmas ativamente, bem como divulgar nosso grupo PET-CTI.
Essa atividade tem se mostrado muito eficiente, particularmente por proporcionar uma vivência
mais profunda entre alunos ingressantes e veteranos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Caso a atividade seja presencial, nosso grupo de petianos oferecerá uma série de palestras
informativas nas quais apresentaremos o grupo, a finalidade do grupo e todas as atividades que
foram e serão desenvolvidas ao longo de toda trajetória de nosso grupo. Essas palestras serão
realizadas em auditórios da UFABC com apresentações em data-show bem como apresentação de
vídeos produzidos por nosso grupo em anos anteriores. Se a atividade for obrigatoriamente remota,
todas as palestras serão gravadas em vídeos interativos e disponibilizados nas redes sociais do PET-
CTI-UFABC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos poder contribuir com os alunos ingressantes, visto que o modelo pedagógico da UFABC é
totalmente diferentes das demais IFES, sendo composto por 3 quadrimestres/ano e cujas disciplinas
podem ser escolhidas pelos alunos de modo a montar seu histórico escolar de modo personalizado.
Além disso esperamos que esses novos alunos possam se interessar por nossas atividade e em futuro
breve participar de processos seletivos de nosso grupo. Considerando o periodo de pandemia, no
qual as aulas seguem em modelo de ensino remoto a distância, esse auxílio por parte do nosso grupo
PET se mostra ainda mais relevante.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Faremos um questionário ao final de cada palestra, para ser preenchido de forma anônima, para que
tenhamos um feddback em relação a atividade, sugestões de melhorias, de adição de mais conteúdos



inclusive. Caso a atividade seja oferecida por meio remoto, buscaremos as mesmas informações por
meio das respostas disponibilizadas no chat, no qual incentivaremos a participação.

Atividade - Mostra PET-CTI-UFABC 2021
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Mostra PET-CTI sempre foi realizada de forma presencial e é uma atividade contínua de nosso
grupo. Fotos de todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano pelos(as) petianos(as) eram
expostas em painéis em ambos os campi da UFABC, sendo Santo André e São Bernardo do Campo e
sempre no mês de dezembro após a conclusão de todas as atividades constantes no Planejamento
Anual. Por conta da continuidade da pandemia e suspensão das atividades presenciais na UFABC,
nosso grupo se adaptou e produziu um vídeo com todas as atividades realizadas e publicamos em
nossas redes sociais (https://www.youtube.com/watch?v=LgxN1cTuZu8; @pet.cti.ufabc e
https://www.facebook.com/pet.cti.ufabc). O número de visualizações reforçou o quão importante é
essa atividade para demonstrarmos para a comunidade acadêmica e também para a sociedade que,
mesmo em período de distanciamento social, não deixamos de realizar nosso planejamento para o
bem dos(as) alunos(as) e também para a sociedade como um todo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 15/11/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Completados 10 anos em dezembro/2020 da criação do PET-CTI na UFAB, nosso grupo ainda é
pouco conhecido dentro da Universidade. No ano de 2019 realizamos uma intensa campanha de
divulgação para os veteranos, muitos dos quais após conhecerem as atividades dos petianos
estabeleceram laços de compromisso acadêmico e sempre expõem opiniões na página do grupo na
rede social. Desse modo, para dar ainda mais visibilidade às atividade de ensinopesquisa-extensão
desenvolvidas pelos petianos, será realizada a Mostra PET-CTI-UFABC 2021 em ambos os campi
(Santo André e São Bernardo do Campo). Em caso das atividades presenciais continuarem
suspensas, a Motra será divulgada por meio de vídeo e postado em nossas redes sociais.

Objetivos:
Difundir as atividades desenvolvidas em anos anteriores pelos petianos para maior visibilidade da
comunidade acadêmica da UFABC, além de reforçar o compromisso desses alunos em propor
atividades de interesse tanto dos alunos regulares da universidade como também de atividades
extra-muros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Uma série de fotografias de várias atividades desenvolvidas pelos petianos serão expostas na forma
de Mostra, sendo essas fotos fixadas em displays que serão lotados nos principais prédios da
universidade nos dois campi, sendo no Térreo Vermelho do Bloco A em Santo André e no Térro do
Bloco Beta em São Bernardo do Campo. Também será proposta uma parceria com as bibliotecas de
ambos os campi para auxílio na divulgação da Mostra, além de postagem do evento no site oficial da
Pró-Reitoria de Graduação da UFABC. Em caso de obrigatoriedade de atividade por meio remoto
será produzido um vídeo para ser divulgado nas redes sociais.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:



Divulgar a todos os alunos da UFABC e à toda comunidade acadêmica as atividades de
ensinopesquisa-extensão realizadas pelos petianos no ano de 2021, de modo que todos terão
oportunidade de conhecerem melhor o trabalho desenvolvido pelo grupo e participarem mais
ativamente de novas propostas de atividades a serem desenvolvidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Número de visitantes nos displays da Mostra nos dois campi e o feedback de toda comunidade
acadêmica por meio de rede social do PET-CTI-UFABC no Facebook bem como a página da própria
universidade

Parcialmente desenvolvido

Atividade - Divulgação de conteúdo de ensino na área de
ciências biológicas em mídias sociais.
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Essa atividade foi um pouco prejudicada por conta da manutenção do cenário remoto, sendo que
apenas foram publicados algumas matérias nas redes sociais do grupo PET-CTI. No entanto, toda a
questão da saúde e importância da preservação do meio ambiente trouxe ao grupo um senso ainda
maior de responsabilidade na divulgação do conhecimento na área. Por essa razão, a atividade foi
reformulada para que conseguisse atingir maior número de pessoas pelas redes sociais, nascendo
assim o projeto BioBlogando que já faz parte do Planejamento 2022.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 02/02/2021 30/06/2021

Descrição/Justificativa:
Será produzido conteúdo em formato escrito e em podcast. Esse conteúdo terá como foco a área de
ciências biológicas, buscando trazer assuntos da atualidade.

Objetivos:
Além da divulgação de informação e conteúdo, o projeto busca trazer a discussão das temáticas
abordadas de forma simples para o entendimento tanto do público leigo como dos estudantes da
área. Busca-se trazer um conteúdo que aborde temáticas atuais visando, ainda, contribuir para um
estudo voltado para vestibulares e ENEM.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será usada como plataforma de divulgação do conteúdo a rede social "instagram". Onde também
serão divulgadoa os podcasts a serem realizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se buscar melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a
socialização dos resultados, publicações, etc: Espera-se atingir um número considerável de pessoas,
dessa forma, agregando no conhecimento, tanto de estudantes da própria graduação, como
estudantes que tenham como foco o vestibular e ENEM e, também, pessoas interessadas nos
assuntos.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão disponibilizados formulários e publicações na própria plataforma de divulgação, buscando um
feedback do público. Além disso, a própria ferramenta permite a comunicação do público com o
grupo, podendo assim monitorar constantemente o interesse do público com o conteúdo.

Atividade - PET-Carreiras
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade inicialmente se propunha a produzir vídeos com entrevistas com os coordenadores dos
cursos de graduação na UFABC. Porém após algumas entrevistas foi sugerido que esse projeto se
transformasse em um ebook contemplando todos os cursos de graduação da UFABC e que servisse
como uma cartilha para ajudar aos(as) alunos(as) ingressantes e também veteranos. Nesse sentido, a
atividade tomou uma proporção muito maior e praticamente todos os capitulos (cada capítulo é
destinado a um curso de graduação da UFABC) já se encontram finalizados. A editora da UFABC
será a responsável em publicar o ebook, que será disponibilizado gratuitamente não apenas à
comunidade da universidade como também poderá ser baixado por toda comunidade externa.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 01/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
Muitas são as áreas e carreiras que um aluno que ingressa na UFABC poderá seguir. Partindo do
principio que o ingresso se dá por meio do SISU e que o aluno deve optar pela entrada em diversos
cursos sendo, Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT), Bacharelado em Ciências e Humanidades
(BCH) e as Licenciaturas interdisciplinares (LIs), se faz necessário entender quais as atividades
profissionais que esses alunos podem desenvolver quando do término de seu curso. Ainda, é muito
comum um aluno na UFABC partir para os chamados cursos Pós-BIs, como por exemplo Bacharelado
em Engenharia, Bacharelado em Biotecnologia, Bacharelado em Biologia entre tantos outros
oferecidos pela UFABC, além de também poder ingressar em Programas de Pós-Graduação. Essa
atividade do nosso grupo PET visa produzir uma série de vídeos com entrevistas com os
coordenadores de cada cursos específico cuja temática seja qual o campo de trabalho/atuação de um
aluno que se forma em determinado curso.

Objetivos:
Difundir todos os cursos da UFABC e ressaltar o mercado de trabalho/atividades que poderão ser
desenvolvidas pelos alunos após a conclusão de sua graduação, mostrando um leque de atividades
que muitas vezes não são conhecidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão produzidos vídeos com entrevistas com todos os coordenadores dos cursos de graduação da
UFABC e estes serão disponibilizados em nosso canal no Youtube, bem como amplamente
divulgados por meio das redes sociais do PET-CTI além dos canais oficiais de comunicação da
UFABC.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Nosso grupo espera alcançar o maior número possivel de alunos que ainda possuem dúvidas em
relação as atividades que podem ser desenvolvidas além do mercado de trabalho no qual possa



desenvolver suas habilidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por se tratar de uma atividade em formato digital, abriremos o chat para dúvidas e sugestões,
repassando as mesmas para os coordenadores entrevistados para que possam dar uma devolutiva. O
número de acessos/visualizações/comentários no chat serão computados pelo nosso grupo para
ajustes se necessário.



 

Santo André, 25 de janeiro de 2022. 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, na condição de tutora do PET-CTI-UFABC, que nosso grupo não 

recebeu custeio referente ao ano calendário de 2021 conforme imagem abaixo 

(print do Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial - SIGPET 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Elizabeth Teodorov 

SIAPE 1763428 

Tutora do PET-CTI-UFABC 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Graduação 
Comitê Local De Acompanhamento e Avaliação - CLAA 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7020 

claa-pet@ufabc.edu.br 
 
 

AVALIAÇÃO DO GRUPO PET CTI / UFABC  

 

 Esta avaliação do Grupo PET Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) é realizada anualmente para 

submissão no sistema SigPET como um dos itens que acompanham o relatório do grupo. A avaliação 

é feita conforme os indicadores apresentados nos Anexos II a V disponibilizados pela Coordenação-

Geral De Relações Estudantis da SESU e contempla quatro dimensões: 

- Auto-avaliação do tutor 

- Avaliação do grupo pelo tutor 

- Auto-avaliação do Discente (Petiano) 

- Avaliação do tutor pelo grupo 

 Nesta versão da avaliação, o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA) 

utilizou a ferramenta GoogleForms, que ficou disponibilizado ao grupo de 03/01/2022 a 25/01/2022. 

Foram convidados a participar, além da tutora, todos os petianos que passaram pelo grupo em 2021, 

ainda que não façam mais parte do grupo ou que tenham ingressado no processo seletivo de 

novembro de 2021. A seguir são apresentados os resultados numéricos, bem como a seção de 

observações de cada dimensão avaliada. 

 Como pode ser observado, a avaliação aponta para um excelente desempenho e interação 

do grupo. Apenas uma dimensão apresentou alguns pontos críticos, justamente aquela da auto-

avaliação dos petianos. Embora o formulário tenha sido preenchido de forma anônima, as notas auto-

atribuídas mais baixas são daqueles alunos recém-ingressos. Cabe destacar também as dificuldades 

de interação e desenvolvimento causadas pela pandemia e o contexto do ensino remoto. 
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Questionário para tutor 
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[auto-avaliação] Observações, sugestões e críticas quanto ao seu desempenho e 

em relação às perguntas de auto-avaliação 

No ano de 2021 fui convidada a ser membro suplente do Conselho da CENAPET e também 

membro do Corpo Editorial da Revista PET Brasil. Essas atividades colocam o PET CTI 

UFABC no centro de importantes decisões referentes aos grupos PET em nivel nacional.  
 

 

 



 
6 

 

 

 



 
7 

 

 

 



 
8 

 

 

 



 
9 

 

 

[Avaliação do grupo pelo tutor] Observações, sugestões e críticas quanto ao 

desempenho do grupo e outras observações que julgar pertinentes 

Observo a necessidade de alteraçâo do regimento do PET CTI UFABC para dirimir as 

constantes desistências de petianos(as) bolsistas em nosso grupo 
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Questionário para petiano(a) 
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[auto-avaliação] Observações, sugestões e críticas quanto ao seu desempenho e 

em relação às perguntas de auto-avaliação 

1. Embora os quadrimestres suplementares dificultem algumas atividades da 

graduação e do próprio PET, me comprometi com o programa pois tenho a 

oportunidade de fazer tudo que eu gostaria de aplicar na minha vida pessoal, 

acadêmica e profissional: descobrir mais através da pesquisa, contribuir para a 

educação com o ensino e democratizar conhecimento por meio da extensão. E é 

essa motivação reflete no meu desempenho dentro do PET. 

2. Sem observações a fazer. 

3. Melhor desempenho 

4. Em alguns momentos me senti um pouco perdida para acompanhar os diversos 

projetos que o PET realiza, mas estou me adaptando e pretendo melhorar todos os 

meus aspectos tanto como petiano quanto estudante. 

5. Acredito que consegui cumprir com as atividades propostas dentro dos prazos 

determinados, porém devido ser ingressante tive um breve momento de dificuldade 

para administrar minha rotina em geral, consequentemente minha produção caiu 

durante os períodos próximos das provas ou trabalhos. Mas com este 

conhecimento poderei adaptar melhor neste ano.  

6. Eu entrei no grupo PET em novembro, já no final do ano, portanto ainda não tive 

tantas oportunidades de participar dos projetos, visto que já estavam se encerrando 

àquela altura. Porém sempre fui ativa no grupo de WhatsApp e buscava participar 

de qualquer atividade que surgia, como as entrevistas aos professores da UFABC e 

as reuniões gerais. 

7. Não há muito o que comentar pois sou do edital de novembro de 2021 

8. Nenhuma 

9. Não realizei muitas atividades de pesquisa pois minha saúde mental foi por água 

abaixo. Acredito estar contribuindo para o grupo nas atividades semanais, mas 
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ainda não atingi o mínimo de 40 horas semanais. Em atividades de ensino, dei uma 

aula no curso de redação e corrigi redações a cada duas semanas, porém foi 

apenas uma atividade. Além disso, as atividades de extensão tem sido minha 

participação mais significante, com o projeto de inglês Sharing 

10. Estou muito comprometido com as atividades do PET, mas sinto que falta 

participação mínima de vários integrantes e isso acaba me desmotivando. 

11. Ainda falta bastante organização a respeito das atividades. Às vezes, são muitas 

atividades para poucas pessoas. E também, as atividades são feitas muito 

próximas do prazo final, e fica tudo bastante corrido, dando a sensação de que 

poderia ter sido melhor. As atividades poderiam ser mais diversificadas e voltadas 

para a comunidade e para os petianos, mas não aparenta ter muita rotatividade de 

ideias no PET. Outras ideias poderiam ser incluídas. Outro fator problemático são as 

discussões. Não tem uma resposta direta dos alunos. Sempre ficam esperando por 

terceiros e acaba não se resolvendo nada, e tempo é perdido com isso. 

Particularmente, não estou tão satisfeito como queria estar com o PET. Eu esperava 

bastante diversidade nas atividades e comprometimento na organização, mas não 

senti isso. 

12. Como acabei de entrar no PET-CTI, ainda não desenvolvi nenhuma atividade. Por 

hora, estou me familiarizando com cada proposta do grupo. 

13. acredito que meu desempenho seria maior se eu focasse menos em colaborar 

muito com poucas atividades do PET e expandisse para um numero maior de 

atividades. 

14. Apesar de ter entrado no PET durante a pandemia, me senti acolhido e integrado ao 

grupo. Acredito que o sistema quadrimestral da UFABC juntamente com o esquema 

de ensino remoto e a pressão psicológica extra causada pela pandemia afetaram 

muito a uniformidade do meu desempenho, principalmente no pilar da pesquisa. 

Achei as perguntas pertinentes e que ajudam a ter uma visão geral do meu 

desempenho. 

15. Sem dúvidas o PET é uma das melhores escolhas que já fiz na vida. Gostaria de ter 

a mesma assiduidade que alguns colegas e procurarei participar de mais atividades 

nesse ano. 

16. Eu acho que teria sido bom para o meu desenvolvimento ter participado de mais 

projetos. Contudo, eu acredito ter feito um bom trabalho nos quais eu participei.  

17. Considero que, nesse período no qual fiz parte do PET, dei o máximo possível em 

todas as atividades que me comprometi a realizar dentro do programa. Assim, 

considerando o momento pandêmico, fico muito orgulhoso de tudo que consegui 

realizar e entregar junto aos colegas. Sinto que deixei a desejar na parte de 

produção científica, principalmente por conta da falta de tempo e dificuldade de 

conciliar e organizar a vida acadêmica e pessoal no EAD, mas acredito que isso irá 

melhorar com as novas propostas para tal problemática sugeridas por nós petianos.  
 



 
17 

 

 

 



 
18 

 

 

 



 
19 

 

 

 



 
20 

 

 

 



 
21 

[Avaliação da tutora pelo grupo] Observações, sugestões e críticas quanto ao 

desempenho da tutora, do grupo e outras observações que julgar pertinentes 

1. A tutora não é só extremamente comprometida com o grupo PET-CTI-UFABC, mas 

também com o programa PET, pois escuta e defende os interesses dos petianos e 

sempre os orienta quanto às dúvidas, decisões e erros. O diálogo é sempre claro e 

muito acolhedor através da interação produtiva e inspiradora em relação aos 

estudantes e outros grupos e comissões dentro do programa. 

2. Alem de desenvolver suas atribuições de tutora com excelência, a professora 

Elisabeth se mostrou um exemplo de ser humano tendo empatia, promovendo a 

união entre o grupo e motivando todos a fazer a diferença na vida das pessoas que 

participam dos projetos do PET. 

3. Nenhuma 

4. A tutora não deixa nenhum ponto a desejar, ela me auxiliou demais com as 

questões do meu ingresso e sua gestão com o grupo é uma troca muito 

harmoniosa, que ambos relacionam-se muito bem. 

5. A tutora me recebeu de braços abertos, sempre solucionando problemas e tirando 

dúvidas muito rapidamente. Possui um comprometimento com o PET e seus 

projetos, cumprindo realmente com o papel de tutoria. Ao final do ano ocorreram 

abordagens mais incisivas quanto a participação de todos os integrantes através do 

Trello, acho que esta medida deve ser mantida, pois embora seja difícil julgar a 

realidade dos integrantes do grupo, faz-se necessário para que as tarefas sejam 

igualmente realizadas. A respeito de alguns integrantes do grupo, as vezes sinto 

que a comunicação é falha na execução dos projetos, pois deveria ser mais clara e 

objetiva para que consigamos solucionar as etapas de uma maneira mais dinâmica 

e sem eventuais problemas. Mas de modo geral o grupo cumpre bem com todos os 

deveres, sendo um ambiente muito acolhedor e com liberdade de expressarmos 

nossas ideias. 

6. A tutora foi muito receptiva e é muito engajada com todos os estudantes do grupo. 

7. A Beth é muito dedicada e atenciosa, nada é número, todos são importantes e 

valiosos ao grupo. Excelente tutora e profissional! 

8. nenhuma 

9. Sobre a tutora, não há nada negativo para falar, só elogios. Sobre o grupo, acredito 

que a principal crítica é cobrar mais daqueles que não preenchem o trello e 

demonstram poucos interesses nas atividades 

10. A Beth é incrível! 

11. A tutora é ótima. Bastante comprometida com o projeto e preocupada com os 

petianos e com os compromissos. Sempre atenta aos problemas do grupo, solícita 

e responsável. 

12. O pouco que conheci da nossa tutora, já estou impressionada com o empenho e 

dedicação dela. Fez eu me sentir muito mais motivada a começar logo a fazer parte 

disso tudo! 

13. Impecável no Rock 
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14. Tutora presente, atenciosa e compreensiva. <3 

15. A Beth é muito maravilhosa. A única coisa que peca um pouco é ao introduzir os 

ingressantes do PET ao programa quanto a IC e as atividades. É parte culpa da 

forma como a iniciação científica funciona. Mas a questão é que é algo bem 

confuso e no final até os petianos mais assíduos acabam se confundindo sobre 

como avançar com as IC exigida pelo PET. Também a liberdade dada para escolher 

uma atividade é interessante, mas como não é exatamente "exigido" explicitamente 

que a pessoa entre em uma atividade as vezes os ingressantes ficam dispersos e 

acabam ficando perdidos sem muita motivação para participar de projetos. Acho 

que a utilização do Trello vai melhorar esse quesito, mas ainda sim nossa 

comunicação interna precisa melhorar. No mais, a Beth é uma pessoa 100% a cara 

do PET, sempre disposta a ajudar, é engraçada, criativa, bem empenhada, sempre 

nos atualiza sobre a faculdade e outras coisas importantes como a pandemia e 

outros, trabalha muuuuito, muito proativa, etc. Maravilhosa <3 

16. Eu acredito que o fato de terem muitos processos seletivos durante o ano e 

reuniões não tão frequentes tenha atrapalhado a passagem de informações sobre o 

programa para os membros do grupo.  

17. A tutora Dra. Elizabeth Teodorov sempre esteve presente, dando assistência e 

ajudando tanto no trabalho em grupo quanto no pessoal de cada petiano 

individualmente, criando uma relação de parceria única na qual foi possível observar 

nitidamente o domínio e a sabedoria da mesma em todas as demandas que são 

exigidas pelo seu cargo de tutora. 
 


