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O PET Geografia/UFRGS criado em 1992, objetiva o aprimoramento da 
graduação, a extensão do conhecimento acadêmico para a comunidade e o 
desenvolvimento de pesquisa, apresentando uma intensa interação entre tutor-
bolsistas e bolsistas-bolsistas, além destes com a graduação e com a 
comunidade em geral. Em sua atuação, nos últimos anos, destacam-se três 
trabalhos desenvolvidos pelo grupo, sendo um na área de ensino, um projeto 
de extensão e outro uma atividade de pesquisa, comentadas  a seguir. 
Iniciamos com a atividade de ensino CinePET, que desenvolve e aplica 
metodologias de ensino utilizando filmes �comerciais�. Nesta proposta, após 
ser feita uma revisão bibliográfica acerca do tema e a aplicação da atividade 
em uma escola, criou-se um mini-curso para professores de Geografia. A 
oficina é organizada e ministrada pelo grupo, proporcionando o contato com o 
ensino. O CinePET viabiliza ainda a extensão do conhecimento acadêmico 
para a comunidade, alem da pesquisa sobre novos exercícios lúdicos no 
ensino de Geografia Entre nossas atividades de extensão, destaca-se o Café 
Geográfico, evento mensal que debate temas pertinentes à Geografia de 
maneira informal em locais como bares ou livrarias. O Café Geográfico possui 
grande aceitação tanto no público acadêmico como na comunidade em geral. A 
escolha do tema e dos convidados é feita pelo grupo, visando uma rotatividade 
nos assuntos trabalhados. Na pesquisa, o PET Geografia/UFRGS apresenta 
como destaque o projeto intitulado �Conflitos de Territorialidade no Delta do 
Jacuí �, que objetiva identificar as diferenças de territorialidades e os conflitos 
existentes nesta região, próxima ao coração da Metrópole gaúcha. O grupo 
está dividido em sub-áreas temáticas dentro deste grande projeto, objetivando 
uma análise eficaz da respectiva área de estudo. Integrando de maneira efetiva 
a pesquisa, o ensino e a extensão, acreditamos que a proposta do PET 
encontra-se totalmente atendida em nosso grupo, resultando em um trabalho 
de reconhecida qualidade, que torna o PET Geografia da UFRGS em 
referência nacional dentro de sua área. 
 


