
1 
 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS (PET-PP) 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

IV Inter PET - UTFPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO DE 2014 



2 
 

EQUIPE TÉCNICA: 

Tutor: Prof. Dr. Antônio Gonçalves de Oliveira  

Petiano (a) autor: Leandro Alves dos Santos 

 

Petianos (as) Bolsistas PET- PP 

Elisane Rodrigues 

Felipe Augusto Rockembach 

Felipe Pinheiro 

Hellen Silva Friesen 

Joeslaine da Cruz Malko 

Leandro Alves 

Letícia Duwe 

Márcia Nakahara 

 

FINANCIAMENTO 

Programa de Educação Tutorial (PET) – Ministério da Educação 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 

APOIO 

Programa de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP/ 

UTFPR) 

Departamento de Gestão e Economia (DAGEE/UTFPR) 

 

 

 

 



3 
 

Sumário 
 

1. Introdução ............................................................................................................................ 4 

2. Público Alvo ......................................................................................................................... 4 

3. Objetivo Geral ..................................................................................................................... 4 

4. Ações Desenvolvidas ......................................................................................................... 4 

5. Resultados Alcançados ..................................................................................................... 5 

5.1. Para o Grupo ................................................................................................................... 5 

5.2. Para a Sociedade ........................................................................................................... 6 

6. Considerações Finais ........................................................................................................ 6 

 

 

 

  



4 
 

 

 

1. Introdução 
 

O “IV Encontro dos Grupos PETs da UTFPR” tem como propósito 

promover o encontro dos Grupos PETs da UTFPR, de modo a envolver 

alunos, tutores e gestores, com a finalidade de discutir, avaliar e realizar 

direcionamentos acerca da atuação desses grupos, das políticas que lhe 

são inerentes, além da socialização e produção cognitiva dos 

participantes. Com esta intenção ocorreu entre os dias 14 a 16 de 

Novembro de 2014 na sede do campus da UTFPR da cidade de Ponta 

Grossa – PR o IV Inter PET. O encontro teve como tema “Unindo 

conhecimento pela inovação”. 

 

2. Público Alvo 

 

Grupos PET da UTFPR. 

 

3. Objetivo Geral 

 

Integração entre os diversos grupos PET's da UTFPR, tutores e 

gestores. 

 

4. Ações Desenvolvidas 

 

O encontro teve início no dia 14 de novembro com a palestra de 

abertura, proferida pelo Vice-Reitor da UTFPR Luiz Alberto Pilatti onde foi 
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abordado à temática “O Ensino, Pesquisa e Extensão na formação do 

aluno da UTFPR”. O PET-PP não esteve presente para a palestra de 

abertura, pois a viagem à cidade de Ponta Grossa ocorreu somente no dia 

seguinte pela manhã.  

No dia 15 de novembro ocorreu pela parte da manhã uma atividade 

de integração entre o PET''s de toda UTFPR com a dinâmica sugar cubes. 

Após a dinâmica ocorreu à socialização das oficinas de integração. 

Pela parte da tarde ocorreram grupos de trabalho abordando as 

temáticas: i) Identidade dos grupos PET UTFPR; ii) Vivência PET – 

trocando experiência; iii) Estratégia para integração dos grupos PET 

UTFPR e tríade ensino; iv) Pesquisa e extensão; v) gestores grupos PET 

ao que seguiu a socialização das discussões em assembleia geral.  

No dia 16 de novembro, último dia do encontro, ocorreu 

apresentação e exposição dos projetos integradores. Apresentação 

ocorreu oralmente, com exposição de pôsteres, produtos desenvolvidos 

bem como fotos mostrando a aplicação do projeto junto à comunidade 

externa e oficinas realizadas nos campus com a comunidade acadêmica. 

O estudante petiano Felipe Pinheiro apresentou o trabalho desenvolvido 

pelo grupo PET-PP que teve como tema “Aplicação de Materiais 

Recicláveis (Alumínio e Politereftalato de etileno) como alternativa de 

Iluminação Zenital Predial”. Após o almoço teve apresentações culturais 

com danças típicas locais e roda de capoeira. 

Foi anunciado a Cidade de Curitiba como sede do encontro  do Inter 

PET 2015. 

 

 

5. Resultados Alcançados 

5.1. Para o Grupo 
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O IV Inter PET proporcionou uma ampla integração entre os 

diversos grupos PET da UTFPR, compartilhando linhas de pesquisa, 

atividades realizadas e projetos que estão em desenvolvimento bem como 

os resultados atingidos em todo o estado do Paraná. 

5.2. Para a Sociedade 

 

Foi realizadas oficinas junto a comunidade acadêmica sobre o 

trabalho desenvolvido pelo grupo PET-PP envolvendo “Aplicação de 

Materiais Recicláveis (Alumínio e Politereftalato de etileno) como 

alternativa de Iluminação Zenital Predial”. O trabalho apresenta alternativa 

econômica e eficiente para obtenção de luz solar no interior de 

edificações, utilizando garrafas pet de 2 litros, podendo substituir 

iluminação artificial. Além de economizar energia esta técnica proporciona 

redução de resíduos sólidos com possível impacto nos efeitos da poluição 

ambiental. 

 

6. Considerações Finais 

 

O encontro cumpriu com seu objetivo de integração e socialização 

dos trabalhos desenvolvidos entre os vários grupos PET da UTFPR, 

sempre envolvendo a tríade pesquisa, ensino e extensão. Surpreendeu 

pela organização do evento. 

 

 


