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O Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia de Materiais da UFRGS vem
desenvolvendo programas de extensão interessantes e de grande serviço à comunidade. Dentre as atividades que o
grupo tem elaborado para auxiliar estudantes de ensino médio e vestibulandos, se destaca a visita a escolas de ensino
médio e a participação no UFRGS Portas Abertas.
Neste ano de 2013 foram realizadas algumas visitas a escolas de ensino médio: a exemplo do Colégio Dom
Bosco e do Colégio Estadual de Ensino Médio Itália, ambas localizadas na cidade de Porto Alegre. Na primeira, a
receptividade do Grupo no Colégio Dom Bosco foi excepcional. A diretora da instituição reservou anfiteatro com
recursos audiovisuais, através dos quais foi exposto apresentação a mais de 80 estudantes do segundo e terceiro ano do
ensino médio, oferecendo inclusive espaço para que cada estudante tirasse dúvidas; na segunda, foi elaborado duas
palestras, em cada sala de terceiro ano.
Já no evento da UFRGS Portas Abertas, o curso de Engenharia de Materiais, em parceria com o Grupo PET,
elaborou atividades dinamicas e abrangentes para que qualquer visitante pudesse ter conhecimento acerca do curso,
disciplinas pertinentes a ele e os laboratórios que compõem a instituição. Membros e colaboradores dos laboratórios de
Engenharia de Materiais estavam presentes, mostrando seus trabalhos de pesquisa e oferecendo visita técnicas a todos
os visitantes interessados no curso. Além disso, o Grupo PET apresentou tres palestras, em diversos horários, buscando
esclarecer da melhor forma aos visitantes lá presentes.
Enfim, todas as atividades elaboradas pelo Grupo PET Engenharia de Materiais da UFRGS, direcionadas a
estudantes de ensino médio e vestibulandos, foram positivas. Tanto pelo fato de que estes tem a oportunidade de
descobrirem uma nova possibilidade de profissão e vocação, envolvendo um curso novo, de destaque e em pleno
crescimento no mundo; quanto pelo fato dos próprios membros do PET terem maior proximidade com a realidade de
seu curso escolhido e do mercado de trabalho, já que eles são conduzido a conhecer melhor sua futura profissão. Outro
aspecto importante da realização de palestras é a capacitação e o desenvolvimento do grupo para que os mebros
desenvolvam habilidades extras, tais como oratória e auto-confiança.

