
Introdução
Um dos seus objetivos é formar
profissionais de excelência sobre a tríade
ensino, pesquisa e extensão. É fácil? Não!
Não é fácil! Mas é difícil? Também não é!
Então é o que? Ser petiano não é fácil e
nem difícil, mas exige dedicação! Toda a
dedicação é recompensada com uma
formação de alta qualidade, que vem para
agregar e incrementar a formação do
petiano e também do tutor. Hoje o PET
Engenharia Florestal conta com a tutora,
profa. Maria Madalena Santos da Silva, mas
já foi tutorado pelos professores Eleandro J.
Brun, Michele Potrich e Dineia Tessaro.

O que é o programa PET?
O PET trata-se de um Programa de
Educação Tutorial, formado por um
professor Tutor e um grupo de alunos, que
demonstram potencial, interesse e
habilidades destacadas em cursos de
graduação em Instituições de Ensino
Superior - IES. Esse grupo de alunos 
 desenvolvem atividades extracurriculares
seguindo sempre a tríade de atividades
envolvendo o ensino, a pesquisa e a
extensão. Essas atividades complementam
a formação acadêmica, procurando atender
ainda mais as necessidades do próprio
curso de graduação e aprofundar os 
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objetivos e os conteúdos programáticos
que integram sua grade curricular. O
programa visa sua formação global, e
favorece sua formação acadêmica, tanto
para integração no mercado profissional
quanto para o desenvolvimento de
estudos em programas de pós-
graduação.

Como o PET surgiu?
O programa surgiu no ano de
1979, criado pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - CAPES, em
primeiro momento foi
nomeado como Programa



Especial de Treinamento – PET. Ao final de
1999 foi transferido para a Secretaria de
Educação Superior do Ministério da
Educação, ficando a sua gestão sob a
responsabilidade do Departamento de
Modernização e Programas da Educação
Superior – DEPEM. Em 2004 o PET mudou
de nome, passando a ser identificado como
Programa de Educação Tutorial, como
continua até hoje. É regido e
regulamentado pela Lei Nº 11.180, de 23 de
setembro de 2005, e pelas Portarias MEC Nº
3.385, de 29 de setembro de 2005, e nº 1.632,
de 25 de setembro de 2006.

Na nossa UTFPR, quais são os
PETs existentes? 

 O qual é destinado somente para os alunos
do curso de Engenharia Florestal, sendo
específico para o curso. 

É conhecido por ser interdisciplinar, pois o
grupo permite o ingresso de alunos de
vários cursos da universidade. 

O Campus Dois Vizinhos é caracterizado por
ser um dos Campi que apresenta um maior
número de grupos PET. 

 
 

PET Engenharia Florestal

 
 

 PET Agricultura Familiar

PET Produção Leiteira
Também é interdisciplinar, o qual permite
que alunos de todos os cursos possam
ingressar. 

PET Zootecnia 
É específico, podendo ter o ingresso
somente de alunos do curso de Zootecnia. 
Todos os grupos PET possuem atividades
voltadas para ensino, pesquisa e extensão,
atuando nesse tripé conforme suas áreas. 

Como fazer para ser um
petiano?

Para ser um petiano deve-se estar sempre
buscando conhecimento, apresentar bom
rendimento acadêmico, estar engajado
em atividades extracurriculares,
publicações científicas, envolvidos em
grupos de pesquisa, ensino ou extensão,
estar realizando cursos profissionalizantes,
participando de eventos acadêmicos. Mas,
para ser um bom petiano, precisa-se viver
o grupo, ser e fazer parte dele, ser parte da
construção e da evolução. O PET é maior
do que todas as partes que o compõem.

O que um petiano faz?
O aluno petiano deve zelar pela qualidade
acadêmica do PET, participar das
atividades programadas pelo professor
tutor, participar também durante a sua
permanência no PET, de atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Também é
importante que o petiano mantenha um
bom rendimento no curso de graduação e
excelente rendimento acadêmico
avaliado pelo tutor. É também atribuição
do petiano publicar ou apresentar
trabalhos em eventos de natureza
científica ou tecnológica. 
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Este trabalho pode ser individual ou em
grupo, sendo no mínimo um ao ano.
Toda vez que o petiano publicar um
trabalho, deverá fazer referência à sua
condição de bolsista do PET nas
publicações e trabalhos apresentados, o
mesmo vale para o professor tutor. O
petiano também deve cumprir as
exigências estabelecidas no Termo de
Compromisso, o qual é assinado no
momento de ingresso no programa, e
deve dedicar-se, em tempo integral, às
atividades do curso de graduação e do
Programa de Educação Tutorial, com
carga horária mínima de 20 horas
semanais dedicadas ao PET.

Quais qualidades devo ter
para ser um petiano?

Um petiano tem que saber trabalhar em
equipe, ser engajado no
desenvolvimento das atividades em
grupo, ter espírito colaborativo, proativo.
Ser comprometido, dedicado, criativo,
comunicativo, ter pensamento crítico,
ser disciplinado, organizado, apresentar
força de vontade para trabalhar, saber
respeitar os colegas, ser simpático,
carismático, saber a hora de ouvir e de
falar, gostar de desenvolver atividades de
qualidade e apresentar espírito de
liderança.

  

- Integra PET-PIBID é um evento de
cunho mais específico, que acontece na
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Campus Dois Vizinhos, tendo
como objetivo aproximar e integrar as
atividades realizadas por cada grupo, com
o intuito de fortalecer os laços entre as
ações estabelecidas pelo PET Engenharia
Florestal, PET Agricultura Familiar, PET
Produção Leiteira, PET Zootecnia, e os
PIBIDs. 

Se eu for um petiano, em
quais eventos devo

participar? 
É muito importante participar dos
eventos que acontecem no decorrer do
ano em relação ao PET, pois através dele é
possível se conectar e aprender muito
mais sobre o programa. Os eventos tem o
intuito de unir, compartilhar vivências,
experiências, formar opiniões, realizar
mesas de debate como os GDT (Grupo de
Discussão e Trabalho), apresentar
atividades realizadas por cada grupo,
palestras e atividades culturais. Os
eventos aos quais os petianos devem
participar são: Integra PET-PIBID,
SUDOPET, JOPARPET, SULPET e ENAPET. 

- SUDOPET é um evento que abrange os
grupos PET do sudoeste do Paraná que se
reúnem com propósito de fortalecer os
vínculos e debater sobre a importância do
PET na formação ética, social e
profissional dos acadêmicos.

- JOPARPET é um evento dos Grupos PET
Paranaense, que integra todos os grupos
PET do estado do Paraná, buscando
discutir os assuntos pertinentes á comuni-  
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-dade acadêmica, petiana e contribuir
para uma melhor formação pessoal e
profissional com atividades e palestras
realizadas nas áreas específicas.

- SULPET é um evento regional dos
Grupos PET, que busca reunir e integrar
os grupos PET de diferentes IES
(Instituições de Ensino Superior) do Sul
do Brasil, para trabalhar problemáticas e
situações de grande relevância ao
Programa, buscando o desenvolvimento
dos grupos e o aprimoramento de cada
petiano/tutor, sendo fortalecidos os laços
de união e resistência entre todos para o
bem comum. 

- ENAPET é um evento de cunho
nacional, que busca reunir grupos PET de
diferentes IES do Brasil para discutir
temáticas para o bom desenvolvimento
dos grupos, e fortalecer os laços de união,
políticas e resistência entre todos para o
bem comum. 

- Somar esforços para que as atividades
do grupo PET-EF alcem resultados
positivos no curso;
- Planejar e supervisionar as atividades
individuais e em grupo dos petianos;
- Coordenar a seleção de petianos
bolsistas e não-bolsistas;
- Submeter, anualmente, a proposta de
trabalho do grupo para aprovação pela
coordenação do curso de graduação
antes de enviar ao comitê Gestor;
-orientar os petianos em suas atividades
dentro do grupo PET-EF;
- Dedicar carga horária mínima de 8
(oito) horas semanais para suas
atividades no PET-EF;
- Atender nos prazos estabelecidos, às
demandas do Comitê Gestor;
- Controlar a frequência e a participação
dos petianos nas atividades
desenvolvidas pelo grupo PET-EF e/ou
em parceria; 
- Fazer referência a sua condição de tutor
do PET-EF nas publicações e trabalhos
apresentados;
- Realizar desligamento e substituição de
bolsistas e não-bolsistas quando
necessário;
- Ser responsável, junto a um dos alunos
petianos, pela manutenção e controle
dos recursos próprios do PET-EF;
- Homologar, mensalmente, as bolsas
dos petianos do PET-EF;
- Prestar contas do custeio anual na
plataforma SigPET;
- Coordenar a elaboração do Relatório
Final Institucional, providos de descrições
detalhadas e imagens explicativas, de
atividades executadas pelo PET-EF e
entregar o mesmo para as Chefias
imediatas, Coordenação de Engenharia 
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Florestal e Diretoria de Graduação e
Educação Profissional;
- Encaminhar para os petianos as Atas das
reuniões e/ou disponibilizar em arquivo on-
line;
- Acompanhar semestralmente as
disciplinas em que o aluno está
matriculado, o histórico escolar e o
Coeficiente de Rendimento atualizado;
- Zelar pela harmonia e integração entre os
petianos;
- Assegurar o funcionamento operacional
do grupo.
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"Eu particularmente acho muito difícil
definir o que o PET é e foi para mim em
apenas uma palavra, pois só de falar meu
coração já se enche de gratidão e saudade.
Mas das tantas que poderia dizer,
transformação é a que mais se repete na
minha cabeça.

Bruna Thompson - petiana egressa 

Os relacionamentos interpessoais, os
projetos, eventos, desafios e até os atritos
(afinal, trabalhar em grupo nem sempre é
um mar de rosas) foram como alavanca
para impulsionar meu desenvolvimento e
crescimento pessoal. Engana-se quem
pensa é só no acadêmico que o PET
contribui. Se hoje sou e estou onde estou,
deve-se muito aos quase 3 anos como
petiana. E isso vai além de seus três pilares. 

O PET é movimento, é resistência, é
relacionamento, é educação e
transformação social. E foi para mim,
transformador!"

Cristian M. Canonico - petiano egresso 

“Bom, falar sobre o Programa PET é algo
muito gratificante, principalmente pela
importância e impacto ao qual promoveu
em minha vida, seja no âmbito acadêmico
ou pessoal. Dentro do grupo PET
Engenharia Florestal tive a oportunidade
de desenvolver minhas habilidades e ao
mesmo tempo contribuir de uma certa
forma com o desenvolvimento do grupo.
Essa oportunidade de ser petiano ampliou
muito meus horizontes, mostrando a mim
mesmo o tão grande é a possibilidade de
alcançar e conquistar coisas que muitas
das vezes achamos inatingíveis, bem como
tudo isso aconteceu através da diversidade
de pessoas ao qual contemplava o nosso
grupo, como também, através do
excelente trabalho desenvolvido pela nossa
tutora Michele Potrich, que conseguia
extrair o melhor de cada petiano ali
presente. 
E foi a partir dos desafios vivenciados por
esta experiência que pude aprender sobre,
principalmente, superando os meus limites
e identificando algumas das minhas
habilidades mais ocultas. Permitiu-me sair
do lugar comum a onde eu estava no
período da minha graduação e dar um
salto para fora da caixa na qual se encontra
grande parte da comunidade acadêmica. 
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Neste período tive a possibilidade de criar,
criticar, sugerir, recuar e avaliar diversas
atividades a serem desenvolvidas pelo
nosso grupo. Foi possível e necessário
desenvolver, de modo quase natural, certo
nível de autonomia que hoje como quase
um profissional me permitiu criar brechas
no mercado de trabalho, tornando-se
como um diferencial. 
Entrelaçado a esse turbilhão de
acontecimentos e sentimentos, descobri
que o grupo PET – EF é uma grande
família, uma equipe de valores e de
vencedores. Durante os três anos ao qual
tive o privilégio de participar e atuar dentro
do grupo PET, eu aprendi muito e vejo que
este crescimento acontece em todos que
um dia foi petiano. Até hoje sou muito
grato por ter feito parte desta família PET e
espero ter contribuído de alguma forma.
Nesta minha passagem pelo grupo, uma
frase que muitas vezes era expressa no
nosso mundo petiano e que ficou marcado
para muitos de nós no período ao qual
participei foi: “Não bastar estar no PET,
você tem que SER e VIVER o PET!!” Eu acho
que marcou a vivência de muitos que ali
tiveram a oportunidade de se fazer estar
presente. 
Obrigado a família PET – Engenharia
Florestal por ter contribuído para a
formação da pessoa ao qual sou hoje.
Eterna gratidão!!”

Douglas Porrua - petiano egresso
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“A experiência vivida através do PET Eng.
Florestal me possibilitou; Um olhar amplo
sobre a vida acadêmica, contato
multidisciplinar, responsabilidade,
dinamismo e a possibilidade de um
intercâmbio que me fez quebrar inúmeros
paradigmas sobre a minha vida profissional
e pessoal.

Glenda Brito - petiana egressa

 

 

 

“Com o PET eu pude mostrar que eu sou
muito mais que um coeficiente, que o PET
não é padrão e sim um programa capaz de
demonstrar diversos talentos, podendo ser
aptos e alcançarem o que desejam.”
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Maraiza Minozzo - petiana egressa 

“Resumir a participação neste programa
em apenas algumas palavras não é fácil,
mas sem dúvida a EXPERIÊNCIA prevalece,
pois foi a partir dele que experimentei
grandes ações que me tornaram mais
humana e profissional.”



 

Marcus Ovidio - petiano egresso

”Participar do Grupo PET de Engenharia
Florestal, foi uma das melhores decisões
que já tomei em minha vida. Inicialmente
acreditava que não seria boa ideia
ingressar no grupo, pois, não iria conseguir
manter um bom rendimento acadêmico.
Ao contrário do que pensava, meu
rendimento acadêmico foi melhor depois
que entrei no PET-EF e sabe por quê?
Engajamento, esta é a palavra, eu estava
engajado com a universidade, situações e
aprendizados que não vivenciei em sala de
aula, eu vivenciava no grupo. 
O Grupo PET de Engenharia Florestal é um
programa transformador, o PET você não
consegue descrever o que é, você só vai
entender quando fizer parte dele.
Atuação nos pilares Ensino, Pesquisa e
Extensão; trabalho em grupo; participação
em eventos, cursos e palestras; diversos
projetos/atividades e reuniões semanais
são algumas das coisas que um petiano
vivencia, crescendo como profissional, mas
acima de tudo como pessoa (o PET-EF
forma bons cidadãos). 
Vale a pena ingressar no Grupo PET de
Engenharia Florestal! Quem está falando
isso é um egresso do grupo, que teve uma
passagem de aproximadamente 3 anos,
mas que aplica os conhecimentos que
absorveu no PET-EF em diversas atividades
que realiza no seu dia a dia. 
Uma vez petiano sempre petiano!”
 

Michele Potrich- ex tutora 

“Posso dizer, como ex tutora, que foi uma
das épocas de maior aprendizagem na
minha vida. Aprendi sobre a diversidade,
diversidade em todas as suas nuances.
Aprendi sobre compartilhar, sobre doar e
receber, sobre ensinar e aprender, sobre
ser e estar. Mas aprendi que o todo é muito
maior que as partes que compõem um
PET. Aprendi que todos temos muito a
oferecer, muito a contribuir e muito, muito
mesmo, a aprender! Se você puder, faça
parte de um PET, será uma experiência
enriquecedora e única na sua vida!”
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