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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL NAS CIÊNCIAS SOCIAIS: O RESGATE DA 
IDENTIDADE DE UM CURSO. Paulo Crochemore Mohnsam da Silva, Joice Maciel de Oliveira, 
Luciano Rodrigues d'Auria, Rogério Pedrozo, Mauro Roese (orient.) (UFRGS). 

Esta comunicação vai apresentar o plano de trabalho do Programa de Educação Tutorial, implementado recentemente 
no curso de graduação em Ciências Sociais da UFRGS. Trata-se da promoção de atividades de pesquisa e extensão 
com o objetivo de tornar mais clara e transparente a relação entre o currículo do curso e o profissional que ele forma, 
bem como ressaltar as interfaces entre as três áreas do curso, a Antropologia, a Ciência Política e a Sociologia. O 
objetivo do Programa PET é minimizar a atual tendência à especialização precoce nos cursos de graduação, 
possibilitando, no nosso caso, uma formação mais ampla do cientista social. Para tanto, serão desenvolvidas 
diferentes atividades: 1) resgate da historia do curso na UFRGS, trabalho que constará de pesquisa documental, 
bibliográfica e historia oral (entrevistas com professores e funcionários em atividade ou não); 2) reflexão sobre a 
relação entre formação acadêmica e atividade profissional do cientista social, onde serão promovidos debates com 
profissionais que atuem em diversas áreas; 3) busca de uma maior visibilidade do curso e das instituições que 
constituem o campo profissional do cientista social, onde serão realizadas visitas técnicas e viagens de estudo a 
campos de atuação e outras instituições de ensino de Ciências Sociais. O projeto encontra-se em fase inicial (o grupo 
foi implantado em 01/06/06) e como resultado concreto espera-se obter um impacto positivo sobre a comunidade 
acadêmica, no sentido do aumento do grau de consciência de alunos e professores do curso acerca da importância do 
ensino de graduação e da extensão para a formação do cientista social e não apenas como preparação para a carreira 
acadêmica. 
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