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RESOLUÇÃO Nº 57/2021 
 

Aprovação do relatório 
institucional consolidado das 
atividades dos grupos do 
Programa de Educação Tutorial - 
PET da Universidade Federal do 
Espírito Santo de 2020. 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo Digital nº 067741/2021-

24 – DIRETORIA DE APOIO ACADÊMICO – DAA/PROGRAD; 
 
CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Ensino de Graduação 

e Extensão; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da plenária, por 

unanimidade, na Sessão Ordinária do dia 17 de dezembro de 2021, 
 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º  Homologar o ad referendum do presidente deste Conselho que aprovou 
o relatório institucional consolidado referente à avaliação das atividades de 
2020 dos Grupos PET do Programa de Educação Tutorial da Universidade 
Federal do Espírito Santo - Ufes, conforme anexo desta Resolução. 
 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 

 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2021. 

 
 
 

PAULO SÉRGIO DE PAULA VARGAS 
PRESIDENTE 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 57/2021-CEPE 

 

RELATÓRIO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO REFERENTE À AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
2020 DOS GRUPOS PET DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES 

 

Pandemia por Covid-19 no âmbito da UFES 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto da doença causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) constituía uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional, ou seja, o mais alto nível de alerta da Organização. Em 

11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia e, assim, 

a gestão universitária, reconhecendo a gravidade da situação provocada pela COVID-19, 

suspendeu as atividades administrativas e acadêmicas em 16 de março de 2020. O então 

Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, Professor Dr. Reinaldo Centoducatte, 

aprovou o Projeto de Resolução que regulamentou a reorganização das atividades 

acadêmicas, administrativas e eventos no âmbito da Ufes, como medida de prevenção à Covid- 

19. 

Foram suspensas as aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação e 

os eventos coletivos (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de 

cinema etc.). As Pró-reitorias de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão expediram 

normativas orientando o replanejamento das aulas e demais atividades inerentes ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Também foram suspensas as reuniões presenciais de Colegiados, 

Conselhos Departamentais, Departamentos e Câmaras, e, demais servidores, empregados e 

estagiários foram excepcionalmente, dispensados do controle de ponto biométrico mediante 

autorização do gestor da Unidade para trabalharem de maneira remota considerando, as 

atividades, a disponibilidade e os acessos aos sistemas informatizados da Ufes e do Governo 

Federal. 

As decisões proferidas foram aprovadas pelo Conselho Universitário, considerando o 

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana para a Covid-19 da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Foi criado, a partir de então, o Comitê Operativo 

de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes) que elaborou o “Plano de Contingência 

de Enfrentamento à Doença pelo Coronavírus (Covid – 19) da Universidade Federal do Espírito 

Santo. O plano de contingência é um instrumento de administração e gestão utilizado para 
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ordenar e planejar as ações em situações específicas de crise. O documento produzido pelo 

COE-Ufes tem a finalidade planejar e organizar as medidas administrativas, acadêmicas e 

comunicacionais da Instituição e de sua relação com a comunidade capixaba, com o objetivo 

de prevenir e/ou mitigar os efeitos da Covid-19, alinhado com as orientações nacionais. 

Em 30 de junho de 2020 ainda não havia perspectiva quanto ao retorno às atividades 

presenciais considerando o panorama e o aumento do número de casos da COVID-19. O 

Conselho Universitário da UFES decidiu então por prorrogar a suspensão e seguir avaliando 

o comportamento da pandemia e, em mesma sessão, declarou luto pelas vítimas da COVID-

19 pois, na ocasião, o Espírito Santo já registrava 511 óbitos, o que mantinha a bandeira da 

Universidade hasteada a meio mastro. 

Ao final de agosto de 2020, o Conselho Universitário decidiu que, até 31 de dezembro 

de 2020, as atividades de ensino da graduação e a da pós-graduação no âmbito da 

UFES continuariam por meio do modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e 

Emergencial (EARTE). Essa decisão foi respaldada da seguinte forma: (a) pelas 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde quanto à 

adoção de medidas de distanciamento e isolamento social, como formas de diminuir a 

propagação da COVID-19; (b) pelas diretrizes do Governo Federal expressas na 

Portaria 544/2020, do Ministério da Educação, onde foram autorizas as universidades federais 

a adotar aulas em meios digitais em substituição às aulas presenciais, enquanto durar a 

situação de pandemia do coronavírus e (c) à Medida Provisória 934/2020, que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo do ensino superior decorrentes das medidas para 

enfrentamento à COVID-19. 

 

Introdução 

 

O impacto da pandemia por Covid-19 nas Instituições de Ensino Superior do mundo 

inteiro é inquestionável. Os desafios pelos quais petianos, petianas, tutores e tutoras tiveram 

que enfrentar não havia sido pensado por nenhum dos participantes dos treze grupos do 

Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal do Espírito Santo. Foram meses 

dedicados à adaptação ao ensino remoto e a repensar o planejado, na perspectiva de que as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão fossem, da melhor forma realizadas. Ao longo desse 

processo, foram então sendo repensados os planejamentos para 2020 e também já se 

delineava o mesmo cenário para 2021. Sabia-se também que as atividades extensionistas 

seriam as que mais exigiriam adaptações. Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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Assim, em atendimento ao artigo 11, inciso VIII da Portaria MEC nº 976/2010, alterada 

pela Portaria MEC nº 343/2013 e ainda, com o objetivo de atender ao solicitado no Ofício- 

Circular nº OFÍCIO-CIRCULAR Nº 24/2020/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC., 

apresentamos o Relatório Institucional Consolidado de 2020 do Programa Educação Tutorial 

da Universidade Federal do Espírito Santo. Ressaltamos que todos os grupos PET da UFES 

entregaram seus respectivos Relatórios Anuais de Atividades de 2020 e o Planejamento Anual 

das Atividades para 2021. A Resolução nº 21, de 28/12/2020 do Ministério da Educação, 

prorrogou também, excepcionalmente, o prazo de utilização e prestação de contas dos 

recursos recebidos, a título de custeio 2020, que foi atendida até a data de 31/05/2021, 

conforme “Calendário Anual de Atividades 2020 e 2021”. 

 A Universidade Federal do Espírito Santo possui atualmente treze grupos PET, 

distribuídos em Centros de Ensino dos dois campi (em Goiabeiras, Bairro da Grande Vitória e 

em São Mateus (Município da região Norte do Estado do ES). Todos os grupos realizam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, as quais são constantemente acompanhadas e 

avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) da UFES. 

No ano de 2020, o CLAA teve a seguinte composição: No período de 01 de janeiro de 

2020 a 31 de maio de 2020 exerceu a Presidência do CLAA e a Direção de Apoio Acadêmico, 

a Profa. Dra. Cláudia Patrocínio Pedroza Canal (presidente do CLAA, Diretora de Apoio 

Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação); no período de 1 de junho a 31 de dezembro de 

2020 assumiu a Presidência do CLAA e a Direção de Apoio Acadêmico, a Profa. Dra. Denise 

da Costa Assafrão de Lima. As demais representatividades do CLAA foram assim constituídas: 

Giany do Nascimento Terra (Secretária Executiva do DAA/PROGRAD, secretária do CLAA e 

representante da Pró-Reitoria de Graduação junto ao CLAA), Arnaldo Hideki Takashi 

(coordenador de acompanhamento acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação), Marlene 

Martins de Oliveira (coordenadora de Integração com o Ensino Básico da Pró-Reitoria de 

Extensão), Antônio Rocha Neto (coordenador de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação), Camila Candeias Foeger (técnica em Assuntos Educacionais da 

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e Cidadania), Profa. Dra. Adriana Rosely Magro (tutora 

PET Conexão de Saberes Licenciaturas), Prof. Dr. Hélio Zanquetto Filho (tutor PET 

Administração), Prof. Dr. Paulo José Mello Menegaz (tutor PET Engenharia Elétrica - até junho 

de 2020, Prof. Dr. Vinicius (tutor PET Economia - a partir de julho de 2020), Laís Hesse 

Andrade Silva (estudante bolsista PET Economia – até agosto de 2020) e Natalia Crivellaro 

Couto (estudante bolsista PET Conexão de Saberes Educação: Licenciatura – até outubro de 
Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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2020). Plinio Natalino Silva (estudante bolsista PET Economia – até dezembro de 2020) e 

Nathalia Silva Santana (estudante bolsista PET Engenharia Elétrica – até dezembro de 2020). 

O CLAA se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando 

convocado por sua presidente. No acompanhamento e avaliação dos grupos foram realizados 

em 2020: 1) visitas de avaliação no final do ano a todos os trezes grupos, 3) leitura e análise 

do planejamento para 2021; 4) Apreciação do Relatório de 2019 e prestação de contas de 

2019 de todos os grupos, 5) participação no Dia PET – encontro realizado no início de ano, 

com organização dos próprios grupos, a fim de discutir temáticas pertinentes ao PET; 6) 

análise dos editais para seleção de novos estudantes; 7) redação e execução dos editais de 

seleção de novos tutores. 

O III Encontro dos grupos PET-UFES, organizado pelo CLAA, no qual participa toda a 

comunidade petiana da UFES, com a finalidade de discutir as ações de pesquisa, ensino e 

extensão de cada grupo e reformular estratégias conjuntas de ação para o ano seguinte, não 

aconteceu em função da pandemia. 

As atividades de todos os grupos são articuladas com base nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (PPC) de origem, com base no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 

Universidade, assim como com as diretrizes de iniciação científica, extensão e 

acompanhamento acadêmico (ADA) do Programa “Pró-Ensino” para os estudantes da UFES. 

Especificamente em relação ao Programa “Pró-Ensino”, é importante mencionar que os grupos 

PET participam dos eixos estruturantes do Programa, que envolve desde a recepção de 

estudantes ingressantes e o acompanhamento da permanência (visando evitar evasão e 

retenção) e ainda, do acompanhamento a estudantes egressos. 

É importante ainda destacar que o CLAA fornece feedback de suas avaliações anuais a 

todos os grupos, os quais demonstraram, considerando especificamente o ano de 2020 – 

objetivo desse relatório – grande capacidade de aproveitamento das informações relativas ao 

ano de 2019 sugeridas para proposição de continuidade e inovação para o ano seguinte. 

 
 
Metodologia 

 
 

Para redação desse relatório, foram utilizados como critérios os artigos 24, 25 e 26 da 

Portaria 976 de 2010 do MEC, os quais tratam sobre a avaliação dos grupos PET e dos tutores. 

As fontes de dados para as informações aqui apresentadas provêm de: 1) visitas presenciais 

de avaliação realizadas pelos membros do CLAA a todos os grupos PET no ano de 2020; 2) Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/338839?tipoArquivo=O



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

planejamentos dos grupos PET para o ano de 2020 acessados pelo CLAA na plataforma 

SIGPET; 4) relatórios dos grupos PET do ano de 2020, acessados pelo CLAA na plataforma 

SIGPET ou enviados diretamente ao CLAA 5) informações dos tutores sobre produção, 

participação em conselhos, disciplinas; 6) apresentações no Dia PET; 7) informações 

apresentadas e discutidas nas reuniões do CLAA. 

Para organização do relatório, apresentamos a seguir, conforme orientações do Ofício- 

Circular 23/2019, de 19 de dezembro de 2019, dados de cada grupo, seguidos da avaliação 

de cada um deles e manifestação conclusiva do CLAA sobre a avaliação de suas atividades 

desenvolvidas no ano de 2020. 

 

PET Administração 

 

 
O PET Administração da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) tem como tutor 

o Professor Doutor Hélio Zanquetto Filho, do Departamento de Administração, do Centro de 

Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). 

O acompanhamento do grupo demonstrou que o planejamento para o ano de 2020 foi 

alterado e, das dezenove atividades planejadas 04 não puderam ser desenvolvidas e 03 foram 

parcialmente cumpridas com a devida justificativa. As atividades do PET estão divididas nas 

modalidades extensão, pesquisa e ensino e são dirigidas tanto para estudantes bolsistas 

petianos quanto para os demais estudantes de graduação. Além disso, é importante destacar 

que o grupo identifica diretamente contribuições para a política de Acompanhamento do 

Desempenho Acadêmico (ADA) dos estudantes de graduação da UFES, por exemplo, por 

meio da atividade “Monitoria de Matemática para os Cursos de Administração/Parceria PET 

Matemática” que, mesmo com o ensino remoto, foi plenamente desenvolvida. 

As atividades demonstram que o grupo é organizado e produtivo e apresenta uma visível 

integração do grupo PET com os demais alunos dos cursos de graduação, com outros grupos 

PET e a comunidade em geral. O Grupo PET Administração teve ainda duas publicações de 

destaque no ano de 2020 que envolveram oito discentes e o Tutor. Em relação a indicadores 

de participação nas ações propostas no ano de 2020, o PET Administração possui o seguinte 

registro: 
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Tabela 1: Participantes nas ações do PET Administração no ano de 2020 
 

Ações de Extensão Participantes (+Comunidade 
Externa) 

Apoio às Associações de Catadores de Material 
Reciclável/ Parceria Pet Mecânica 

3 

Apoio União Falciforme 
Lives em Administração UFES 

5 
4 

Ações de pesquisa 

 
Coleta Seletiva na UFES 
IGTV – Pet Conexões ADM – Pesquisa 

Participantes (+Comunidade 
Interna) 

4 
3 

Ações de ensino Participantes (+ Comunidade 
Interna) 

Monitoria de Matemática para os Cursos de 
Administração/Parceria PET Matemática 

6 
6 

Roda de Conversa com a Pós e Parceria CALAD 80 
Curso de Planilha Eletrônica 2 
Guia de Sobrevivência 7 
Avaliação de desempenho 2 

Semana de Administração 
Comunicação com os não Petianos 
Lives em Administração UFES 
Acolhimento das/os novatas/os 
Indicação de Filmes 

3 
4 
4 
12 
4 

Resenhando a Administração 
Representante INTERPET 
Representante MOBILIZA 
Papo / Depoimento das/os egressas/os 

2 
2 
2 
2 

 

Em relação a produção do tutor, ele contribuiu principalmente para a formação no nível 

da graduação desenvolvendo, em conjunto com o PET Matemática, o projeto de Monitoria. 

Este projeto não oferta apenas a monitoria pelos alunos do curso de matemática, é também 

inovador, pois na interação entre os alunos são discutidas questões relativas às dificuldades 

e limitações de aprendizado dos alunos da Administração. Assim, é uma interação que 

melhora o processo de aprendizado de todos os envolvidos, tanto daqueles que ofertam a 

monitoria, quanto daqueles que a recebem. 

A produção científica do tutor resultou na publicação de oito pesquisas e orientação de 

seis trabalhos acadêmicos de tese e dissertação. As disciplinas ministradas na Graduação 

foram: Administração da Produção e na Pós-Graduação Métodos quantitativos básicos e 

Tópicos Especiais em Tecnologias de Gestão IV. Participação em projetos de pesquisa: 

Processos de Negócios (Business Process) e Desempenho Organizacional; Abordagem 

Analítica em Negócios (Business Analytics): perspectivas de uso no setor de varejo; Gestão 

em Redes de Cooperação; e em Projeto de Extensão: Assessoria Técnica em Administração 

a Associações de Catadores do Município de Vitória (ES) e Programa Administração na 

Prática. Na graduação, além de participar como membro no Núcleo Docente Estruturante Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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(NDE) dos cursos de Administração matutino e noturno, o Professor Hélio também é Membro 

do Colegiado do Curso de Administração Noturno. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Administração em 2020. 

 
PET Conexão de Saberes Cultura 

 

 
O PET Conexões Cultura da UFES teve como Tutora durante o exercício de 2020 a 

Professora Doutora Larissa Zanin, do Departamento de Artes Visuais, do Centro de Artes 

(CAr). 

O acompanhamento do grupo mostra que foram realizadas 15 atividades planejadas para 

o ano de 2020, envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Duas atividades não foram 

desenvolvidas e duas foram cumpridas parcialmente. O grupo, devido à Pandemia por Covid 

-19 não pode realizar as atividades de extensão em campo. Havia uma previsão de que fosse 

dada continuidade ao projeto Mangue Escola junto à comunidade da Grande Goiabeiras, mas, 

foram feitas adaptações e a atividade foi parcialmente desenvolvida. 

Tabela 2. Participantes nas ações do PET Conexão de Saberes Cultura no ano de 2020 
 

Ações de Extensão Número de participantes 

Seminários Café com PET 
22 

Ações de pesquisa Número de participantes 

  

Ações de ensino Número de participantes 

Minicursos e Formações 
Participação no Sudeste PET e ENAPET 
Grupo de estudos 
Seminários / Café com PET 

36 
7 
12 
22 

 

No início de 2020, o PET Conexões Cultura publicou um importante resumo expandido, 

denominado "Um olhar sobre território: confrontando os discurso da mídia, com fundamento 

das representações que vivem a comunidade" e, em novembro de 2020 participou da mesa 

MOBLIVE: A importância do PET para sociedade, organizada pelo Comitê local Mobiliza 

PET da UFAL, representados pela petiana Thayná Escardua, que falou sobre a extensão 

realizada pelo grupo no ano de 2019 na região da Grande Goiabeiras e na EMEF Marechal 

Mascarenhas de Morais. 
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O grupo participou também da XX edição do Sudeste PET organizada pelos da UFU- 

MG e devido à conjuntura pandêmica todo grupo pode participar dos principais espaços 

abertos no youtube, o grupo teve ainda resumo expandido aceito e apresentado no evento 

com o título "A importância das figuras femininas para as memórias e as culturas e a cultura 

da Grande Goiabeiras: narrativas do documentário "Mangue escola". Participaram ainda da 

XXV; da XXV edição online do ENAPET organizada pelos PETs da UFPR-PR e todo o grupo 

participou dos principais espaços abertos disponíveis no youtube. 

A produção científica da Tutora Larissa foi de um trabalho publicado e ministrou na 

Graduação as disciplinas: Semiótica e Fotografia I e orientou o Trabalho Acadêmico de 

Gabrielle Costa Dias, além ter participado como conselheira de Direção Pró Tempore. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexão de Saberes Cultura em 

2020. 

 
PET Conexão de Saberes Educação 
 

O PET Conexão de Saberes: Educação da UFES tem como tutora a Professora Doutora 

Valdete Côco, do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação, do Centro de Educação 

(CE). 

A análise das dezesseis atividades do grupo mostra que três foram parcialmente 

desenvolvidas e as demais plenamente realizadas. Dado a pandemia, as atividades 

extensionistas junto à comunidade foram suspensas, mas o grupo permaneceu em articulação 

com os demais segmentos e a contribuição do PET se efetivou por meio de ações remotas 

que possibilitaram, ainda que parcialmente, a realização das atividades. A tabela a seguir 

apresenta um resumo das principais ações e público participante no ano de 2020. 

Tabela 3. Participantes nas ações do PET Conexão de Saberes Educação no ano de 2020 
Ações de Extensão Participantes 

 
O trabalho docente no encontro com as crianças 

 
70 

Ações de pesquisa Participantes 

Formação com o grupo de pesquisa formação e 
atuação de educadores- GRUFAE 

40 

Acompanhando a Educação Infantil no curso de 
Pedagogia 

18 

Ações de ensino Participantes 

Grupo de estudos 10 
Organicidade Do Grupo 10 

Elaboração Individual: Avaliação E Sistematização 
Das Atividades Semestral e Anual 
Articulação Com Cursos De Origem 

10 
 

80 
Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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O grupo teve publicações e participação em eventos acadêmicos de professores tutores 

e estudantes bolsistas, entre eles a Marcha Nacional Pela Ciência, organizada pela 

Sociedade brasileira pelo Progresso da Ciência; Aniversário do filosofo alemão Karl Marx, 

organizado pela editora Boitempo; Plenária do Fórum Permanente de Defesa da Educação 

Infantil no Espírito Santo (Fopeies), Projeto ANPEd, Presente na quarentena: com os temas: 

“Trabalho Docente em tempos de pandemia: entre ataques e desvalorização” e “Isso não é 

uma escola ou é? Reflexões sobre o escolar em tempos de pandemia”; Miradas latino- 

americanas a la educación inicial. Del sueño de Juana Manso a La escuela infantil Del siglo 

XXI, organizada pela UNIPE (Universidad pedagógica); XXV ENAPET; PET Licenciaturas 

“A Diáspora Africana, suas influências nas estéticas estereotipadas e o cotidiano das 

mulheres pretas trabalhadoras domésticas”; Primeiro PET Itinerante UFES 2020, com o 

tema “Saúde mental em contexto pandêmico”; XX Encontro regional dos grupos do 

Programa de Educação Tutorial (PET) da Região Sudeste: UFU, 2020; Entre outros. 

A Professora Valdete procura integrar a graduação e a pós-graduação em iniciativas 

de pesquisa com procedimentos de narrativas que favoreçam a escuta de estudantes, com 

atenção especial à Educação Infantil como um campo de trabalho, vinculado à licenciatura 

em Pedagogia. Essa iniciativa de pesquisa se articula ao ensino, notadamente, nas 

disciplinas ministradas pela tutora. Busca-se evidenciar as trajetórias com vistas ao 

reconhecimento da multiplicidade e isso contribui para que petianos(as) sejam agentes de 

valorização da diversidade presente na graduação, contribuindo com o desenvolvimento dos 

pares de formação. 

Complementarmente, a análise da produção da tutora mostra que ela publicou quatro 

artigos em revistas científicas, quatro capítulos de Livros e outras publicações de natureza 

científica. Ministrou disciplinas como Questões atuais sobre a infância; Questões atuais sobre 

a infância e orientou quatro trabalhos acadêmicos de Dissertação e Tese. A Tutora integrou 

a Diretoria da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd 

(Gestão ANPEd, Presente - 2020-2021) e contribuiu com projetos de formação vinculado a 

atividade de extensão participando de eventos como webinários. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexão de Saberes Educação em 

2020. 
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PET Conexão de Saberes Licenciaturas 

 

 
O PET Conexão de Saberes Educação: Licenciaturas da UFES tem como tutora a 

Professora doutora Adriana Rosely Magro, do Departamento de Linguagens, Cultura e 

Educação, do Centro de Educação (CE). 

Em função da pandemia de covid-19 vários eventos dos quais o grupo normalmente 

participaria, foram cancelados ou reprogramados e, das 27 atividades, duas foram 

desenvolvidas parcialmente e uma não foi possível de ser organizada. Não foi possível acessar 

as escolas e realizar plenamente as atividades programadas como por exemplo “Diálogos com 

o Ensino Médio”. Essa extensão é muito importante para o grupo PET e deverá ser continuada 

oportunamente assim que possível. O grupo se ocupou então em rever materiais, realizar 

novas leituras e atualizar os temas da extensão. A tabela a seguir apresenta um resumo das 

principais ações e público participante no ano de 2020. 

 
Tabela 4. Participantes nas ações do PET Conexão de Saberes Licenciaturas no ano de 2020 

Ações de Extensão Número de participantes 

Extensão diásporas em narrativas Comunidade Externa 

Ações de pesquisa Número de participantes 

As diferentes concepções de docências na 
contemporaneidade e seus desdobramentos 

Comunidade Interna 

Ações de ensino Número de participantes 

Grupo de estudos Comunidade Acadêmica 

Orientações individuais 
Formação de professoras da educação básica 

 

13 

 

O PET Licenciaturas preza pela tríade institucional ensino/pesquisa e extensão além 

de participar de instâncias administrativas. Em 2020 o grupo publicou o livro organizado pela 

Professora Tutora, que contou com 32 participantes, entre petianos e ex-petianos. 

Na produção da tutora, houve ainda participação em grupo de estudos; orientações 

individuais de pesquisa; interlocução com grupos de pesquisas e núcleos de diferentes 

centros; e realização de colóquios de pesquisa; publicação de três artigos em revistas 

científicas e, além disso, a professora Adriana Magro ministrou as disciplinas “Ensino de arte 

em espaços não escolares” “didática” “arte educação”; fez orientação de trabalhos 

acadêmicos e faz parte de Grupo de estudos e pesquisa em educação comparada (Extensão 

universitária) na UFES. A Professora Adriana é ainda membro consultivo do CLAA. 
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Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Conexão de Saberes Licenciaturas 

em 2020. 

 
PET Economia 

 

 
O PET Economia da UFES tem como tutor o Professor Doutor Vinicius Vieira Pereira, do 

Departamento de Economia, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). 

Foram 26 atividades previstas pelo grupo que alcançaram participantes do próprio curso 

de Economia, de outros cursos de graduação e a comunidade externa da UFES. Com o 

advento da pandemia e das medidas de isolamento social, cinco atividades não puderam ser 

desenvolvidas, entre elas, o “Teatro do Oprimido” por se tratar de atividade de apresentação 

teatral pública e presencial. A tabela a seguir apresenta um resumo das principais ações e 

público participante no ano de 2020. 

 
Tabela 5. Participantes nas ações do PET Economia no ano de 2020 

Ações de Extensão Comunidade Externa (+) 

Programa Resenha Econômica no Spotify por meio de 
podcasts 

Petianos e ouvintes da rádio (500) 

Podcast Mulheres na Economia 50 

Revista Pet Economia Ufes 
Ciclo de Lives 

300 
500 

Ações de pesquisa Comunidade Interna (+) 

IV Mostra Interna de Artigos 13 
Reunião Literária 15 
Grupos de Pesquisa externos ao PET 13 

Prosa com Pesquisadores 
Pesquisa com Petianos Egressos 

200 
60 

Ações de ensino Comunidade Acadêmica (+) 

Minicurso de política econômica: “do economês para o 
português 

100 

Monitorias voluntárias 20 

Resenha Econômica 
Recepção de calouros 
Conheça seu PET 
Conversa com Egresso 
Participação em eventos acadêmicos e científicos 
Articulação com o PET/UFES 

5000 
70 

30 
16 
20 
100 

 

Em 2020 o grupo utilizou de plataformas como Youtube, Instagram, Spotify, Tweeter, 

bem como no Portal de periódicos da UFES e recebeu grande participação externa nas 

atividades de Resenha Econômica, Programas de Economia e Entrevistas via Podcasts, 
Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/338839?tipoArquivo=O



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Revista do PET Economia, Minicurso de Política Econômica, Apresentação de lives (eventos 

on line com palestras feitas por convidados), Monitorias, Grupos de Estudos e Pesquisas. 

Todos os petianos participaram de eventos ao longo do ano de 2020 e ao menos um petiano 

participou dos seguintes eventos representando o Pet Economia Ufes: 1-PET Ufes: DiaPET 

(todos participaram, incluindo o tutor); 2-PET Ufes: PET Itinerante; 3-PET Ufes: Evento 

formativo CENAPET (InterPET); 4-Participação no Evento ENAPET 2020 (via plataforma 

online); 5-XXV Encontro Nacional de Economia Política. 

O Professor Vinicius, Tutor do PET Economia, em 2020 contribuiu para a inovação e 

desenvolvimento da formação na graduação, entre elas organizou a Mostra Interna de 

Artigos, a Revista do PET Economia da UFES (no Portal de Periódicos da UFES) e o PET 

na Sociedade - PET na Escola Pública. Foram ainda seis publicações de geradas pela 

produção científica do tutor. Além disso, ministrou as disciplinas de Formação e 

Desenvolvimento do Capitalismo e Introdução a Economia Política. Quanto a orientações de 

trabalhos acadêmicos, foram duas orientações de TCC concluídas. Na participação em 

projetos ou programas de ensino, pesquisa e extensão o tutor contribuiu com quatro Projetos 

de Extensão, três Projetos de Pesquisa e é participante do Programa Institucional de Apoio 

Acadêmico (PIAA). Faz ainda, parte do Grupo de Pesquisa no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa no Brasil do CNPq. O Professor Vinicius é ainda integrante do NDE - Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de ciências econômicas da UFES, produziu o material 

didático do Minicurso de Política Econômica: Desmistificando a Economia e da Revista do 

PET Economia e é membro consultivo do CLAA. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Economia em 2020. 

 

PET Educação Física 
 

O PET Educação Física da UFES tem como tutor o Professor Doutor Maurício dos Santos 

de Oliveira, do Departamento de Desportos, do Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD). 

O grupo programou 11 atividades para o ano de 2020, nas modalidades ensino, pesquisa 

e extensão, com estudantes do próprio PET, dos cursos de Educação Física (Bacharelado e 

Licenciatura), de outros cursos da Universidade e usuários da comunidade externa. Porém, 

nos primeiros meses de 2020, o grupo ficou na expectativa de que as atividades seriam 

normatizadas, mas, com a paralização das atividades presenciais alguns dos principais Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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eventos que o PET Educação Física foram cancelados e alguns foram organizados no formato 

online sem a possibilidade de apresentação de trabalhos. Nesse sentido o grupo optou por 

reorganizar suas atividades e assim oito atividades foram plenamente desenvolvidas, uma 

parcialmente e duas não foram realizadas. A tabela a seguir apresenta número aproximado de 

participantes em cada atividade: 

 
Tabela 6. Participantes nas ações do PET Educação Física no ano de 2020 

 

Ações de Extensão Número de participantes 

Ballet Infantil 16 
Semana do Tênis 220 visualizações 
Terceira Idade em Ação 30 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Preparação/estudo para as atividades desenvolvidas. 12 

Ações de ensino Número de participantes 

Grupo de Estudos em Anatomia Projetos disponíveis no AVA de livre 
acesso 

Escrita Acadêmica Projetos disponíveis no AVA de livre 
acesso 

 

O grupo é responsável pelo Grupo de Estudos de Anatomia que tem um módulo com a 

sugestão de aplicativos para celular. Esse recurso é mais visual e mais próximos da 

linguagem da geração que ingressa na universidade e é ofertado na disciplina de anatomia 

alcançando todos os alunos do primeiro período. Os projetos do Grupo alcançam 

importância por serem vinculados à disciplinas que possuem índices elevados de alunos em 

prova final e retidos por nota e estão disponibilizados por meio do Projeto Institucional de 

Acompanhamento Acadêmico com acesso livre para outras instituições e cursos. 

O Professor Mauricio dos Santos publicou um artigo em revista científica; ministrou duas 

disciplinas na graduação; uma na pós-graduação, orientou três dissertações de mestrado e 

três trabalhos de conclusão de curso; um trabalho de IC. Participou ainda de Projetos de 

Extensão (Escolinha de Iniciação à Ginástica / Ginástica Rítmica / Grupo Ginástico Meraki) 

e do Projeto de Extensão em eSports (Holy Esports UFES) e do projeto de pesquisa “Das 

mulheres às pequenas fadas: uma história do corpo na ginástica artística feminina ”. Atuou 

ainda como subcoordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Educação Física em 2020. 
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PET Engenharia de Computação 

 

 
O PET Engenharia de Computação da UFES tem como tutor o Professor Doutor Rodrigo 

Laiola Guimarães, do Departamento de Informática, do Centro Tecnológico (CT). 

O grupo PET Engenharia de Computação planejou desenvolver 17 atividades de ensino, 

pesquisa e extensão que atingiriam estudantes do próprio curso assim como de outros cursos 

da Universidade e a comunidade externa a Universidade. Contudo, três atividades tiveram que 

ser parcialmente desenvolvidas com a suspensão das atividades presenciais. Os dados de 

participantes referentes às principais atividades no ano de 2020 são apresentados na Tabela 

a seguir: 

 
Tabela 7. Participantes nas ações do PET Engenharia de Computação no ano de 2020 

 

Ações de Extensão Participantes 

Introcomp 
Pulseira Anti-Covid para monitoramento do 
distanciamento social 

221 escolas 
Comunidade em geral 

Divulgação Cientifica 1490 visualizações 

Ações de pesquisa Participantes 

Desenvolvimento Cientif   ico 2 

Ações de ensino Participantes 

Minicurso de Linux 
Aulas PET 

Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 

 
A produção do tutor incluiu orientação aos alunos da graduação em projetos de 

conclusão de curso e iniciação científica; coordenação de programas de pesquisa e 

extensão; participação no colegiado de Engenharia de Computação. Ressalta-se a parceria 

entre discentes e diferentes instâncias da universidade utilizando abordagem 

interdisciplinar de ensino-aprendizagem baseada em projetos/tarefas iniciativa (parceria 

entre PET EngComp e STI) para troca de conhecimentos e experiências entre discentes, 

docentes e servidores através da criação de ambiente colaborativo de ensino-aprendizagem 

baseado na criação de soluções que atendam e façam a diferença para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade. 

O tutor publicou quatro artigos completos e ministrou as disciplinas de Banco de Dados 

da graduação. Orientou ainda trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica e em 

especial, participou dos projetos de pesquisa “Engajamento de usuários em experiências de 

mídia imersivas e interativas”, “Monitoramento e Análise da Resposta Galvânica da Pele” e 

“Ferramentas computacionais de apoio ao distanciamento social”. 
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Na extensão, os trabalhos registrados foram “VII Torneio de Robótica da UFES - 

TRUFES 2020” “Solidariedade Digital - Sensibilizando a comunidade externa ao desafio da 

inclusão digital” “Divulgação científica da Computação” e a “Pulseira Anti-Covid para 

monitoramento do distanciamento social”. O Professor Rodrigo participou ainda em 2020 

como membro do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação e coordenador do 

Grupo de Trabalho (GT/ECC) para o processo permanente de autoavaliação dos cursos de 

Engenharia e Ciência da Computação (CT/UFES); 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia de Computação em 

2020. 

 
PET Engenharia Elétrica 

 
O PET Engenharia Elétrica da UFES teve como tutor até junho de 2020 o professor doutor 

Paulo José Melllo Menegaz, do Departamento de Engenharia Elétrica, e, a partir de julho de 

2020 a tutoria do grupo foi exercida pela Professora Dra. Tiara Smarssaro de Freitas, ambos 

do Centro Tecnológico (CT). O grupo planejou realizar 21 atividades que contribuiriam para a 

construção de conceitos e conteúdo não abordados diretamente pelo curso de graduação, mas 

de extrema relevância tanto para o processo de formação quanto para a vida profissional dos 

estudantes. Com o início da pandemia de COVID-19, três atividades não foram realizadas e 

04 foram parcialmente desenvolvidas. As demais foram adaptadas para o formato remoto e 

foram plenamente desenvolvidas. O número aproximado de participantes das principais ações 

está descrito na tabela a seguir: 

Tabela 8. Participantes nas ações do PET Engenharia de Elétrica no ano de 2020 
Ações de Extensão Participantes 

Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UNAPI) 
VII Torneio de Robótica da UFES 
PET Talks, por meio de lives 
Solidariedade Digital 
Visitas técnicas 

Comunidade externa 
Comunidade externa 
Comunidade externa 
Comunidade externa 
Comunidade externa 

Ações de pesquisa Participantes 

Reconhecimento Facial com uso de Máscaras 
de Proteção 

Petianos 

Eficiência Energética Petianos 

Ações de ensino Participantes 

Oficina de Arduino Comunidade interna (150+) 

Recepção a Calouros 
Práticas de empreendedorismo 

 
Comunidade interna (90+) 

 
Produção de videoaulas 

Comunidade interna (500+) Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/338839?tipoArquivo=O



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

Cartilha de eficiência energética 
Comunidade interna (100+) 

Apresentação projetos de pesquisa 
professores e estudantes 

Comunidade interna (500+) 

Visitas Técnicas Virtual 
Empreendo PET” por meio de lives 
Pré-Cálculo Para Alunos Ingressantes 
Acompanhamento acadêmico 

Comunidade interna (400+) 
Comunidade interna 
Comunidade interna 
Comunidade interna 

 

A contribuição dos tutores foi de publicação de capítulo de livro, disciplinas ministradas 

na graduação, orientação de trabalhos de conclusão de curso, participação em projetos de 

pesquisa e membros consultivos do CLAA. A participação em Projetos de pesquisa resultou 

em 1. Estudo, projeto e construção de um microinversor trifásico para processamento da 

energia de um módulo fotovoltaico 2- Bicicleta elétrica associada a fonte alternativa de 

energia. 3- Reconhecimento Facial com uso de Máscaras de Proteção. Participação em 

projetos de Extensão: 1- CT UFES no combate ao COVID-19. 2- Manufatura de equipamento 

de proteção facial. 3- Solidariedade Digital - Sensibilizando a comunidade externa ao desafio 

da inclusão digital. 4- PET Talks - ciclo de lives PET Engenharia Elétrica 5- Integração com 

idosos por meio do WhatsApp, uma parceira do PET Engenharia Elétrica e da UNAPI. 6- VII 

Torneio de Robótica da UFES - TRUFES 2020. Participação em projetos de Ensino: 1- Pré- 

Cálculo Para Alunos Ingressantes Do Curso De Engenharia Elétrica / Ufes Usando 

Plataforma Inteligente De Aprendizado. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia Elétrica em 2020. 

 
PET Engenharia Mecânica 

 

 
O PET Engenharia Mecânica da UFES tem como tutor o Professor Doutor Atílio Barbosa 

Lourenço, do Departamento de Engenharia Mecânica, do Centro Tecnológico (CT). Para o ano 

de 2020, o grupo programou 10 atividades, sendo uma não realizada que se referia à Mostra 

de Profissões da UFES 2020 e uma foi parcialmente desenvolvida já que estava dividida em 

duas edições e a primeira edição do curso ocorreu em fevereiro e aconteceu conforme o 

planejamento, mas a segunda edição estava prevista para meados do ano e não ocorreu 

devido à suspensão das atividades presenciais pela universidade. O número aproximado de 

participantes das principais ações está descrito na tabela a seguir: 
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Tabela 9. Participantes nas ações do PET Engenharia Mecânica no ano de 2020 
 

Ações de Extensão Participantes e Comum. Externa 

Aprendizagem de Máquina aplicada à Engenharia 
Mecânica 
Semana de Atualização e Treinamento em 
Engenharia 

2 
 

12 

Jornal PET 3 

Consultoria para a construção de uma usina de 
reciclagem de lixo seco 

2 

Ações de pesquisa Participantes 

Manufatura aditiva 5 
Arduino 4 
Ascamare (parceria PET Administração) 10 

Ações de ensino Participantes e Comum. Interna e 
Externa 

Canal de vídeo-aulas no YouTube 1000 visualizações 
Monitorias 4 

Minicursos 
Biodigestor Anaeróbio 
Curso de operação do robô de arco de solda 
Automação auxiliada por prototipagem 

112 
2 
3 
3 

 

O grupo participou de Eventos, congressos, publicou artigos e é importante mencionar a 

manutenção do canal de vídeo-aulas do YouTube que atinge milhares de alunos ao redor 

do país e até do mundo e as Monitorias que atingem dezenas de alunos da graduação em 

Engenharia Mecânica da Ufes. 

O tutor ministrou as disciplinas Termodinâmica II e Termodinâmica e Transmissão de 

Calor na graduação, participou do Projeto de pesquisa “Análise energética, exergética, 

exergo-econômica e exergo-ambiental de sistemas de conversão de energia” e publicou três 

artigos científicos nas Revistas Chemical Engineering Journal Advances, International 

Journal of Exergy e Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia Mecânica em 2020. 

 
PET Matemática 

 

 
O PET Matemática da UFES teve como tutor em 2020 o Professor Doutor Etereldes 

Gonçalves Junior, do Departamento de Matemática, do Centro de Ciências Exatas (CCE). 

O PET Matemática programou 20 atividades que contribuiriam para o ensino, a pesquisa 

e a extensão, com impacto na comunidade interna e externa a Universidade. Dessas atividades 

programadas apenas uma ficou prejudicada, sete foram parcialmente realizadas e doze 

plenamente desenvolvidas. Apresentamos a seguir tabela com resumo das principais Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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atividades de extensão desenvolvidas e número estimado de participantes: 

 
Tabela 10. Participantes nas ações de extensão do PET Matemática no ano de 2020 

 

Ações de Extensão Número de participantes 
 Comunidade Acadêmica 

III Mostra de Ciências do CCE 
Programa de Aperfeiçoamento de Professores de 
Matemática do Ensino Médio 

Comunidade Acadêmica 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Simpósio Nacional da Formação do Professor de 
Matemática 

Comunidade Acadêmica 

III Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática Comunidade Acadêmica 

Ações de ensino Número de participantes 

PET Itinerante 
Integração/Interação com PET ADM 
Dia PET UFES 2020 
PET Matemática nas redes sociais 
Mapa Tátil do CCE 
Plantão PET (Presencial e remoto) 

Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 
Comunidade Acadêmica 

 
 

 

Os estudantes do PET Matemática compuseram a comissão organizadora local do IV 

Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, evento do qual o tutor foi 

coordenador. Além disso, um estudante apresentou pôster nesse evento. Em outro evento, o 

III Festival de Vídeos Digitais e Educação Matemática, os petianos também participaram na 

organização do evento e tiveram vídeos concorrendo no festival. O professor Etereldes 

Gonçalves publicou um artigo em revista científica e foi nomeado presidente do Conselho de 

Curadores da UFES. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável a 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Matemática em 2020. 

 
PET PROD-BIO 

 

 
O PET PROD-BIO da UFES tem como tutora a Professora Doutora Marielce de Cássia 

Ribeiro Tosta, do Departamento de Engenharia e Tecnologia, do Centro Universitário Norte do 

Espírito Santo (CEUNES), no campus São Mateus, região norte do Estado. 

O PET PROD-BIO reúne estudantes dos cursos de Engenharia de Produção e Ciências 

Biológicas e, no ano de 2020 apenas uma atividade não pode ser adaptada, que se refere à 
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Mostra de Profissões, três foram parcialmente cumpridas e 23 foram plenamente 

desenvolvidas sendo que algumas aconteceram ainda antes do isolamento, e as demais de 

maneira remota. 

Tabela 11. Participantes nas ações do PET PROD-BIO no ano de 2020 
 

Ações de Extensão Participantes 

Semana de conscientização ambiental 113 
Curso ou Oficina - Decifrando o Coronavírus: Covid- 
19 e a Biologia Celular 1605 inscritos - 498 
concluíram o curso 
Curso ou Oficina de Extensão nº 1905 - Dos fósseis 
ao Pós-Genoma: a longa jornada do Homo Sapiens 
Projeto Ergonomia da pesca 
Projeto Mangue limpo é o mangue que eu quero 
Projeto de Extensão nº 1473 - Enciclopédia da Pesca 
Artesanal 

 
384 inscritos 
Comunidade Acadêmica e externa 

 
Comunidade Acadêmica e externa 
Comunidade Acadêmica e externa 

 
Comunidade Acadêmica e externa 

Ações de pesquisa Participantes 

Pesca Industrial: 10 projetos 
PET Redes: 2 projetos 

Ações de ensino Participantes 

Leitura PET 
Jornal PetInforma 
Oficina de escrita e apresentação científica 
Curso Regras da ABNT para formatação de TCC 
Curso Plataforma de Apoio 

Comunidade acadêmica 
Comunidade acadêmica 
Comunidade acadêmica 
153 inscrições 
Comunidade Acadêmica 

 

A produção acadêmica do grupo incluiu sete trabalhos publicados e a produção da tutora 

mostra mais dezessete trabalhos publicados em parceria com discentes e docentes. A tutora 

ministrou as disciplinas de Metodologia da Pesquisa (Engenharia de Produção - São Mateus) 

39 alunos, Custos Industriais (Engenharia de Produção - São Mateus) 19 alunos, Economia 

da Engenharia (Engenharia de Petróleo) - São Mateus 26 alunos, Economia da Engenharia 

II (Engenharia de Produção) - São Mateus 23 alunos, Avaliação Econômica de Projetos 

(Engenharia de Petróleo) - São Mateus 21 alunos e Economia da Engenharia I (Engenharia 

Química) - São Mateus 19 alunos, todas na graduação e ainda orientou oito trabalhos, 

incluindo Tese, IC e TCC.. 

Além dos projetos citados pelo Pet, a tutora é professora permanente do Mestrado 

Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal do Espírito Santo e possui 

pesquisas e orientações na área de Política, Planejamento e Governança Pública, bem 

como é responsável por disciplina na mesma área. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável a 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET PROD-BIO em 2020. 
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PET Psicologia 

 

 
O PET Psicologia da UFES tem como tutor o Professor Doutor Diego Alves Zilio, do 

Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento, do Centro de Ciências Humanas e 

Naturais (CCHN). 

O grupo planejou 21 atividades, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão, com 

participação da comunidade interna e externa a Universidade. Ainda que sete das atividades 

planejadas não tenham sido desenvolvidas como planejadas em decorrência da pandemia do 

novo Corona Vírus, o PET Psicologia buscou soluções alternativas para dar continuidade às 

atividades planejadas para o ano de 2020 e organizou o Ciclo de Lives como uma maneira de 

suprir a lacuna aberta com a impossibilidade de realização das atividades que eram 

essencialmente presenciais. A tabela a seguir apresenta número aproximado de participantes: 

 
Tabela 12. Participantes nas ações do PET Psicologia no ano de 2020 

 

Ações de Extensão Número de participantes 

 

Ciclo De Lives 

 

Comunidade Externa (+777 
visualizações) 

Programa de Treinamento em triagem psicológica Comunidade Externa 

Ações de pesquisa Número de participantes 

Levantamento das classes comportamentais racistas na 
UFES e seus contextos determinantes 

Bolsistas 

A descolonização do conhecimento: em favor da 
pluralidade epistemológica 

Bolsistas 

Ações de ensino Número de participantes 

Jornal Psicotópicos 1000 seguidores 

 

Ressalta-se a participação em eventos acadêmicos do Tutor e dos estudantes bolsistas 

que incluira, entre outras o Simpósio Online de Pesquisa e Intercâmbio Científico da 

ANPEPP.GT de Pesquisa Teórica em Análise do Comportamento. 2020. (Simpósio). 2020 

Annual Meeting of the Trustees of the Cambridge Center for Behavioral Studies.Behavior & 

Philosophy Editorial Plans. 2020. (Encontro), Encontro de Estdantes da 

ABPMC.Subjetividade e análise do comportamento. 2020 (Encontro). Tutor e bolsista 

(Egresso) André Pinto: Classes comportamentais racistas na UFES e seus contextos 

determinantes: formulação de questionário de avaliação contextual do comportamento e a 

XXX Jornada de Iniciação Científica da Ufes 2020. (Apresentação de 

Trabalho/Comunicação). 

A produção científica do professor Diego Zílio incluiu três artigos publicados, ministrou as 
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II: Aprendizagem (PSO 10488) Turma B Análise Comportamental da Cultura (PSO 11195) 

na Graduação e as Disciplinas Epistemologia da Pesquisa Científica (PPGP0050) Estudos 

Orientados I (PPGP0600) Estudos orientados II (PPGP 0601) na pós-graduação. Além disso 

foram dois trabalhos de Iniciação Científica publicados e quatro trabalhos dissertativos 

concluídos. 

Importante mencionar a participação do tutor em projetos ou programas de ensino, 

pesquisa e extensão que incluíram GEPPSAC (Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia 

Social Analítico-Comportamental): projeto de ensino/extensão com participação de 

discentes da UFES (diversos cursos, majoritariamente da Psicologia e do Programa de Pós- 

Graduação em Psicologia), que conta também com participação de discentes de outros 

locais do Brasil (UFPR, UEM, USP, UEL, UNESP, entre outras). GEPPSAC também é grupo 

de pesquisa certificado pelo CNPq Projeto de pesquisa PRPPG: Análise teórica do 

comportamento: reflexões sobre os fundamentos da Análise do Comportamento (Registro 

10200/2020). 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Psicologia em 2020. 

 
PET Serviço Social 

 

 
O PET Serviço Social da UFES tem como tutora a professora doutora Juliana Iglesias 

Melim, do Departamento de Serviço Social, do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

(CCJE). 

O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e ao longo desses anos 

o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na formação de muitos assistentes sociais. 

O grupo definiu para o ano de 2020, como objetivo principal, promover o debate da profissão, 

refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios que apontam para continuidades 

históricas, reconfigurações e rupturas. Mas, das treze atividades planejadas três foram 

parcialmente realizadas diante da necessidade de priorizar outros projetos e criar atividades 

que pudessem contemplar as questões do tempo pandêmico que afetaram diretamente as 

condições de vida, estudos e trabalho de docentes e discentes da graduação em Serviço 

Social. 

A tabela a seguir apresenta resumo com as principais informações de participantes nas 

ações em 2020: 

Tabela 13. Participantes nas ações do PET Serviço Social no ano de 2020 Este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS
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Ações de Extensão Participantes 

 

Caiu na rede: o PET apresenta a pesquisa e a 
extensão no curso de Serviço Social na UFES 

 
Comunidade Acadêmica e Externa 

Cine PET Comunidade Acadêmica e Externa 
Aula de Voo Comunidade Acadêmica e Externa 

Ações de pesquisa Participantes 

PET Serviço Social 26 anos: a certeza na frente, a 
história na mão 

Comunidade Acadêmica 

Ações de ensino articipantes 

Minicurso Serviço Social e Instrumentalidade Comunidade Acadêmica 
Semana de Integração; Comunidade Acadêmica 

 

O principal encontro acadêmico-científico que aconteceu em 2020 na área de Serviço 

Social foi em formato virtual e foi o 8º Encontro Internacional de Política Social e o 15º 

Encontro Nacional de Política Social, realizado pelo Programa de Pós-graduação em Política 

Social da UFES. O tema do Encontro foi: Questão Social, Violência e Segurança Pública: 

desafios e perspectivas. Destaca-se que todas as bolsistas, bem como a tutora, participaram 

do Encontro que teve palestras, minicursos, lançamento de livros e apresentações de 

trabalho. 

A tutora, além de cumprir as atribuições atinentes ao cargo, também esteve na 

condição de subcoordenadora do curso de Serviço Social e na composição do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE). Além disso, é pesquisadora do Grupo de Estudos Interfaces - 

Teoria Social Crítica, Serviço Social e Política Social, vinculado ao Departamento de Serviço 

Social e ao Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES, desenvolvimento 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. A tutora publicou três artigos, ministrou três 

disciplinas na graduação em Serviço Social, orientou dois trabalhos acadêmicos e participou 

na execução de projetos ou programas de ensino, pesquisa e extensão co mo a exemplo, o 

Projeto de Ensino: "Se vem de não, eu vou de sim. Afirmação até o fim”: possibilidades de 

permanência e apoio acadêmico aos estudantes do curso de Serviço Social e coordenou o 

Projeto de Pesquisa: Os 50 anos do curso de Serviço Social na UFES: a produção 

acadêmica dos/as estudantes da graduação nos anos 1970 a 1990. 

Considerando as informações mencionadas, apresentamos parecer favorável à 

aprovação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Serviço Social em 2020. 

 
Conclusão 

As análises realizadas sobre as atividades desenvolvidas por cada grupo PET da UFES 
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no ano de 2020 mostram que os grupos realizam pesquisa, extensão e ensino, contribuindo 

para o desenvolvimento dos cursos de graduação e para a comunidade externa à 

Universidade. 

Uma das atividades institucionais que tem importância consolidada na Universidade e na 

qual os grupos participam do planejamento, da organização e da execução é a Mostra de 

Profissões. Por ocasião do Evento todos os cursos da Universidade abrem as portas para 

recepcionar estudantes interessados em conhecer as formações profissionais oferecidas na 

Universidade. Esse evento acontece anualmente em todos os campi da Universidade, 

geralmente no mês de outubro, e reúne mais de 10000 visitantes. A suspensão desse Evento 

devido à pandemia impediu que essa atividade fosse cumprida pelos grupos PET/UFES. 

O ano de 2020 fez com que os grupos adequassem suas atividades para o formato 

remoto e virtual devido ao isolamento social imposto pela COVID-19. Toda a comunidade 

envolvida buscou ajudar-se mutuamente a fim de vencer as dificuldades geradas pelo contexto 

de pandemia. As informações necessárias de medidas de enfrentamento à Covid-19 

circularam pelas redes sociais dos Grupos, no âmbito do CLAA e na comunidade acadêmica 

na perspectiva de continuidade (na medida do possível) das atividades planejadas. Ressalta- 

se que foi de grande importância a participação dos estudantes petianos nesse processo. 

Assim, o Comitê de Avaliação e Acompanhamento dos Grupos PET da UFES entende 

que, considerando as informações já apresentadas nesse Relatório e em outro Relatórios já 

disponibilizados ao Gestores do Programa, o PET/UFES colaborou com as ações almejadas 

pela Universidade do Espírito Santo e contribuiu para a qualidade acadêmica dos cursos de 

graduação, o que consolida a importância da manutenção do Programa de Educação Tutorial 

na UFES. 
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