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O grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Engenharia de Materiais da UFRGS 

teve como um dos objetivos em 2013 estar presente na matricula dos calouros do curso. Ao todo foram 

recebidos quarenta novos alunos em engenharia de materiais, que antes de realizar a matrícula tiveram 

uma palestra ministrada por uma integrante do grupo PET Engenharia de Materiais. A palestra teve 

primeiramente uma breve explicação sobre o que é o PET e o papel que ele emprega dentro da engenharia 

de materiais e faculdade, mostrando que ele é um programa completo dentro da UFRGS que envolve: 

Ensino, Extensão e Pesquisa. 

Ainda na palestra foram citadas as disciplinas obrigatórias do primeiro semestre, sempre com 

dicas sobre essas disciplinas e a sua dificuldade e método para estudo de cada uma, indicando os 

principais livros para cada disciplina e as bibliotecas onde se encontram, além de sites com exercícios das 

disciplinas. Foi mostrado um mapa da UFRGS do Campus do Vale, o local onde ocorrerem às aulas no 

primeiro semestre, e os ônibus e paradas para descerem para cada aula, além dos locais onde poderiam 

fazer o cartão do TRI e cartão da UFRGS.  

Também foi mostrado o sistema de conceito empregado na UFRGS, para desde já mostrar a sua 

importância, e junto a isso comentado sobre as ótimas oportunidades de estuda fora do país pelos diversos 

programas que incentivam os alunos, por isso a importância de se conseguir bons conceitos no inicio do 

curso, além de ter sido relato também sobre o controle de matricula realizado na faculdade, mostrando 

novamente a importância do bom desempenho. 

Foi apresentado ainda aos alunos curiosidades sobre o curso, desde a sua fundação, falando sobre 

o tempo médio para conclusão da maioria dos alunos, até oportunidades de bolsas de iniciação cientifica 

na área de pesquisa nos laboratórios, e também os eventos realizados anualmente como trote solidário, 

churrascos de boas-vindas, semana acadêmica e campeonato de futsal, para já incentivar que os calouros 

venham a participar e interagir com os veteranos. 

Foi entregue um cd feito pelo grupo PET, com diversas informações sobre a faculdade e o curso, 

desde o currículo do curso até o estatuto da UFRGS, para que eles tivessem acesso fácil a essas 

informações em casa. Além disso, foi divulgado aos calouros que o edital do grupo PET para novos 

membros sairia em abril. 

De forma geral o resultado do trabalho foi ótimo, pois conseguimos recepcionar de maneira 

afetiva os novos alunos, fazendo com que eles se ficassem confortáveis e já tendo as principais 

informações iniciais que precisariam de deslocamentos, aulas, oportunidades e possíveis atividades a 

serem realizadas. Além disso, podemos considerar o fato de que vários alunos realizaram a inscrição para 

a nova seleção do PET em abril, como fator de que houve interesse dos alunos na palestra, nas 

oportunidades, dicas citadas, e ideais do PET e até mesmo conforto e bem-estar da chegada deles ao 

curso.  

 

  


