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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
1.2. Grupo: PET/Química 
1.3. Home Page do Grupo: http://petquimicaufvjm.weebly.com/  
1.4. Data da Criação do Grupo: 01/09/2009 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos): Química para o Vale do 

Jequitinhonha 
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Química Licenciatura 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

( x ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor Rita de Cássia Silva Luz 
1.9. E-Mail do Tutor: rita.luz@ufvjm.edu.br 
1.10. Titulação e área: Doutora em Ciências pela UNICAMP (Pós-Doutorado na UNICAMP) 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 01/04/2009 

 
2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

• O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo 
profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

• Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. 

• O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

• Atividades inovadoras na graduação. 
• Ações para diminuir a evasão e repetência no(s) curso(s) de graduação. 
• O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 

 
* Os grupos criados em 2009 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital. 
 
2.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 
• Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 

graduação ao qual o grupo está vinculado. 
• Complementaridade entre ações de pesquisa e extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET.  
• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 

está vinculado. 
• A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 
• Resultados esperados (produção de material didático, apresentação e publicação de trabalhos). 
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* Na descrição das atividades, destacar a forma como as ações de ensino, pesquisa e extensão serão 
desenvolvidas. 
  

ATIVIDADES DE ENSINO: 
 
1- Teste e apresentação de experimentos da apostila de química para alunos de ensino 
médio 
 
Para este ano de 2012 serão testadas e apresentadas às escolas públicas várias experimentos 
de química. Procurou-se fazer uma abordagem do conteúdo programático de todos os anos do 
ensino médio e também com material alternativo reciclado e de baixo custo. Durante as visitas 
cada escola recebe uma apostila gratuitamente, a qual foi preparada pelo rupo PET/Química, 
pois a questão da experimentação tem sido amplamente discutida no âmbito educacional das 
Ciências. Salienta-se hoje que é preciso formalizar a visão de ciência, de conhecimento científico 
e de experimentos, de forma que haja superação da visão simplista e dogmática do uso de 
experimentos que apenas confirmam teorias estabelecidas. Tais indicações enfatizam que a 
construção do conhecimento científico dever ser parte de um processo que promova a validação 
de argumentos construídos pelos alunos e mediados pelo diálogo crítico, pela leitura e pela 
escrita e que as atividades desenvolvidas devem desmistificar a Ciência tirando dela o rótulo de 
neutra e verdadeira. A ausência de atividades experimentais é apontada tanto por professores 
quanto por alunos do ensino médio como um dos principais motivos de deficiência no ensino, 
tanto de Química, quanto de Biologia ou de Física. Os motivos da não realização de 
experimentos são os mais diversos, vão desde a não existência de um local adequado até a 
excessiva carga horária enfrentada pelos professores que não raramente chega a trinta horas 
semanais em sala de aula. Ao destacar tais motivações para a não realização de experimentos 
para se ensinar Ciências, podemos também perguntar: a Licenciatura tem sido capaz de auxiliar 
na desmistificação da Ciência ou tem feito prevalecer os conteúdos específicos em detrimento 
dos pedagógicos? Até que ponto as chamadas “aulas práticas” ou “aulas de laboratório” têm 
contribuído para a construção do conhecimento científico? A experimentação no ensino de 
Química em especial, apresenta-se como um tema que não esgota suas possibilidades haja 
vista, as constantes reformulações pelas quais o ensino como um todo vem passando no 
decorrer de cada nova lei educacional vigente. Além disso, existe o fato sempre presente e 
lembrado pela maioria dos professores e professoras de que a experimentação possui o poder 
motivador intrínseco, algo relacionado ao lúdico e ao despertar da capacidade de aprendizagem. 
Professores e alunos concordam que a experimentação “aumenta a capacidade de aprendizado, 
pois funciona como meio de envolver o aluno nos temas em pauta”. Constata-se, no entanto que 
ainda existem percepções simplistas entre Professores da Graduação, formandos e grande 
maioria de professores - que já atuam no ensino público e privado - em relação às atividades 
experimentais no Ensino de Química a nível de ensino médio. As questões proeminentes 
destacam a dicotomia entre teoria e prática, o pouco significado dado ao diálogo durante a 
experimentação e ainda a descontextualização das experiências. Alunos matriculados nas 
disciplinas de Prática de Ensino de Química e formandos do curso de Licenciatura Plena em 
Química, por exemplo, têm dificuldade em planejar/aplicar aulas práticas ou experimentais que 
enfatizem a construção do conhecimento, servindo estas apenas para comprovar aquilo que foi 
dito em aula teórica anterior. Talvez um meio de propor modificações nestas questões seja a 
pesquisa que abarca o formador e o formando ainda no processo de formação inicial. 
Destacando em que momento estas práticas são colocadas, se fazem realmente o seu papel de 
articuladoras do conhecimento ou se estão ali apenas para cumprir o protocolo dos horários. É 
salutar, portanto considerar alguns pontos como a efetivação das atividades experimentais para 
destacar, por exemplo, o nível de envolvimento do discente da Licenciatura com a realização da 
prática em si além de analisar a disposição do Docente em transpor ou propor a aplicação da 
mesma no nível de ensino médio. É com base nessas considerações que o PET/Química vai 
trabalhar com essa apostila de experimentos de química. 
 
2- Palestras de divulgação do PET/Química aos calouros do Curso 
 
O grupo PET realiza uma atividade de recepção aos calouros do curso de Química Licenciatura, 
apresentando o programa e o curso e apresentação das atividades do grupo, sendo esta 
atividade ministradas pelos próprios petianos sob o auxílio da tutora. O intuito da recepção é 
integrar os novos acadêmicos e demonstrar as oportunidades que estes têm no curso, o qual é 
apresentado a eles de uma forma didática, descontraída e abrangente o bastante para que eles 
consolidem razoável conhecimento sobre o curso no qual estão ingressando. Durante a recepção 
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os alunos do Grupo PET/Química apresentam duas ou três práticas de Química muito 
interessantes. 
 
3- Organização do IV UAI PET 
 
Em março de 2012 acontecerá o IV UAIPET. Que será sediado na Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) em Diamantina-MG. Diamantina está localizada no 
Alto Vale Jequitinhonha, uma região do Estado bastante carente. O evento é destinado a todos 
os grupos de educação tutorial de Minas Gerias, tem como objetivo não somente promover a 
discussão das atuais práticas do Programa de Educação Tutorial como também propiciar a troca 
de experiências entre os grupos contribuindo assim para o desenvolvimento destes grupos. 
A importância do UAI PET dar-se também em despertar entre os petianos o pensamento político 
e critico, a cerca dos objetivos e praticas do Programa de Educação Tutorial, provendo assim, 
uma preparação para os grandes eventos que ocorrerão em seqüência ao IV UAIPET.  
A IV UAIPET será realizado no período de 23 a 25 de março de 2012, cuja programação será 
composta por palestras, GD’s, integração entre os grupos e apresentação de trabalhos na forma 
de painéis. O Evento discutirá Conhecimento Integração e Cultura e. 
Cabe salientar que durante todo o IV UAIPET, ocorrerão apresentações de atividades culturais 
com a participação de acadêmicos e professores dos vários cursos dessa e de outras IFEs e o 
show de Talentos, visando um maior intercâmbio cultural. Atualmente tem-se em Minas Gerais 17 
instituições que possuem o PET como: UFJF (6), UFLA (4), UFMG (13), UFOP (9), UFSJ (7), 
 UFTM (4), UFU (18), UFV (9), UFVJM (6), UNIFAL (10), UNIFEI (9), CEFET MG (1), IFET 
Sudeste MG (4), IFET Triangulo Mineiro (1),  UFTM (5),  UEMG Montes Claros (2)  e PUC/MG 
(2) , com grupos na mais diversas áreas de conhecimento. O site do evento foi criado pelo 
PET/Química da UFVJM: http://www.ufvjm.edu.br/uaipet/. 
 
4- Apresentação de seminários com temas importantes da Química e discussão e 
planejamento das atividades realizadas na semana 
 
Os seminários com temas importantes da química são apresentados por alunos do PET, alunos 
bolsistas de Iniciação Científica, alunos não bolsistas e os alunos do Programa de Pós 
Graduação em Química que realizam Mestrado em Química no nosso laboratório. Após uma 
rodada de apresentações novos temas de interesse na química são propostos pelos próprios 
alunos. Estes seminários beneficiam os alunos do programa PET/Química no desenvolvimento 
de habilidades como falar em público, busca de temas que interessem aos alunos de graduação, 
etc, além de todo o aprendizado específico da área de Química que a assistência aos seminários 
possibilita. O principal objetivo dos seminários será agregar conhecimento à formação da 
comunidade acadêmica. A tabela abaixo mostra alguns dos temas que já foram e que ainda vão 
ser abordados por esses alunos, com as datas de apresentação e seus respectivos 
apresentadores. Os temas são escolhidos de acordo com a pesquisa de cada aluno. Após os 
seminários, o grupo aproveita o momento para falar das atividades realizadas na semana 
passada e das atividades que serão realizadas na próxima semana, além de o grupo relatar os 
pontos positivos e negativos das atividades realizadas. Esse momento é de intensa integração e 
fortalecimento do grupo PET/Química. 
 
5- Espaço L (Espaço do Livro) 
 
O grupo PET/Química fundou em 2010 o clube do livro, que hoje chama-se Espaço L. Vários 
alunos, bem como outras pessoas interessadas em leitura efetuam trocas de livros após cada 
participante do grupo fazer um breve resumo sobre o livro que será emprestado. O Espaço L 
surgiu de uma idéia dos grupos PET/Química e PET/Odonto da UFVJM como forma de promover 
uma interação entre pessoas de diversas áreas, bem como de criar um hábito de leitura entre os 
participantes da Universidade. 
 
6- Organização da Semana da Química 
 
Em junho é comemorado o dia do Químico e nesta data será demonstrado à sociedade o quanto 
esta ciência é útil e imprescindível para a nossa vida. O aprendizado adquirido coma realização 
desta atividade busca um aprimoramento do trabalho em grupo, uma maior integração do grupo 
PET Química da UFVJM com outros alunos da graduação, e também dos futuros profissionais 
Químicos com a sociedade. Os petianos do grupo PET/Química da UFVJM serão responsáveis 
por toda organização do evento, com a supervisão dos professores do Curso de Química, bem 
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como realizarão alguns experimentos simples visando mostrar como a química está presente no 
cotidiano, além de tentar aproximar esta da população, mostrando assim sua importância. O 
evento deverá comemorado nos dias 16 e 17 de junho de 2012. 
 
7- Curso de Inglês 
 
A atividade tem como meta ensinar noções básicas de inglês aos petianos. O objetivo é 
instrumentalizar os petianos em Língua Inglesa, pois sabe-se que a mesma é essencial para o 
acadêmico que queira seguir na área e prestar exames em seleções de mestrado, doutorado, 
etc, daí a importância de instrumentalizá-los em outro idioma.  

 
PESQUISA 

 
A pesquisa a qual o grupo PET/Química se refere é a pesquisa científica e a pesquisa 
relacionada aos artigos de química 
1) Pesquisa Científica: 
O envolvimento dos alunos do grupo PET/Química com a pesquisa científica começou em abril 
de 2009. Os alunos do PET/Química são incentivados a desenvolver suas pesquisas em um 
projeto de iniciação científica sob orientação de um pesquisador específico e com temas 
definidos por esse pesquisador. Deste modo, as atividades de pesquisa propostas pelo Grupo 
PET/QUI apresentam, de maneira geral, uma diversidade de temas dentro de cada área de 
conhecimento. Esta atividade será desenvolvida durante todo o ano por cada integrante do PET 
individualmente em um laboratório específico. A atividade de iniciação científica para a área de 
Química é fundamental na formação do aluno, pois permite que os mesmos ampliem seu 
conhecimento com pesquisas atualizadas, tenham contato com técnicas e equipamentos 
sofisticados, bem como desenvolvam uma metodologia científica. Desse modo todos os alunos 
são incentivados a procurar um orientador e desenvolver um projeto de iniciação científica. Os 
conhecimentos que os alunos adquirem no desenvolvimento dos seus projetos individuais de 
pesquisa acabam refletindo beneficamente para o Grupo, pois gera discussões entre eles sobre 
seus trabalhos e ainda facilitam suas atividades de ensino e extensão uma vez que seus 
conhecimentos sobre alguns assuntos são ampliados e diversificados. É importante ressaltar que 
os trabalhos científicos são realizados em grupos ou individual com a ajuda dos alunos do 
Programa de Pós Graduação em Química envolvendo alunos do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC e os alunos do PET. Ressalta-se também que os projetos 
desenvolvidos estão sendo utilizados pelos alunos como Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  
2) Pesquisa relacionada aos artigos de química 
Realizada de forma coletiva. Esta atividade está atividade serve para buscar uma formação 
comum do Grupo. A mesma consiste no estudo de textos que serão discutidos pelo Grupo e de 
outros que complementem o estudo do tema comum, tais como textos relacionados à 
eletroanalítica e espectroscopia. O tutor será o principal responsável pela orientação da pesquisa 
comum. Porém, outros professores do departamento de Química poderão auxiliar como 
colaboradores na orientação dos acadêmicos. 
 

EXTENSÃO 
 

1- Acompanhamento às escolas públicas do Vale do Jequitinhonha 
 
O grupo PET já visitou várias escolas da região e pretende continuar com os trabalhos no ano de 
2012. Na ocasião das visitas o grupo PET discute Química, divulga a UFVJM, atrai alunos para 
os cursos da UFVJM (principalmente para o Curso de Licenciatura em Química) e professores de 
Química para o curso de Mestrado em Química (iniciou em agosto de 2008). As visitas nas 
Nestas visitas os alunos dão monitorias, tiram dúvidas e realizam experimentos relacionados com 
o conteúdo programático do professor da disciplina. 
 
2- Projeto Viver sustentável  

Desenvolver nos alunos do ensino básico das escolas públicas do Vale do Jequitinhonha a 
concepção de sustentabilidade e suas vertentes assim como aprimorar a formação dos futuros 
profissionais do Ensino de Química. Sustentabilidade é um tema muito discutido atualmente, a 
maioria dos alunos do Ensino Médio sabe se quer o significado dessa palavra. Com este intuito o 
Grupo PET-Química ira desenvolver em algumas escolas dessa região retratando a importância 
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da sustentabilidade e algumas de suas vertentes, pois um dos principais temas do CBC de 
Química ressalta a importância da compreensão e a organização da produção agropecuária sob 
a ótica da tradição, da modernidade e da sustentabilidade ambiental. Com esta proposta as 
comunidades visitadas se beneficiarão assim na sua formação complementar.  

3- Noções em informática para os professores de escolas públicas 
 
Algumas escolas públicas da região do Vale do Jequitinhonha possuem computadores que estão 
em desuso. Neste sentido, o grupo PET/Química se prontificará em ajudar professores que 
estejam interessados a aprender noções de informática. O objetivo do grupo é promover a 
qualificação de professores da rede municipal no uso do computador como ferramenta 
pedagógica no processo de ensino/aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. 
 
4- Teatro do grupo PET/Química na UFVJM  
 
O grupo monta diferentes peças de para fazer apresentações em eventos como “Universidade de 
Portas Abertas” da UFVJM, evento que acontece todos os anos nos Campi de Diamantina e 
Teófilo Otoni. O roteiro para a peça muda a cada ano, sendo que o principal tema abordado é de 
experimentos químicos. A peça é apresentada em outras ocasiões, tais como na Semana da 
Química e nas escolas públicas da região do Vale do Jequitinhonha, sempre que solicitada 
Várias apresentações já foram feitas pelo grupo. O resultado tem sido um sucesso de público. 
 
5- IV Ciclo de Seminários para os alunos de Ensino Médio e Graduação 
 
O III Ciclo de Seminários já foi realizado na UFVJM cujo tema abordado foi O ENEM. O evento 
contou com a participação de professores palestrantes do curso de Química, alunos de Grupo 
PET Química e alunos de graduação de diversos períodos da universidade. Contamos com 
aproximadamente uns 250 alunos. Cada dia um professor realizava uma palestra sobre assuntos 
como: O novo acordo ortográfico, As mudanças no ENEM, entre outros assuntos. Os seminários 
foram proferidos pelos próprios alunos do PET Química os quais mostraram domínio e clareza 
sobre o conteúdo abordado. Esperamos que este IV Ciclo de Seminários seja tão gratificante 
quanto o ciclo anterior e que contemos com a participação de um número muito maior de alunos.  
 
 

 
2.2. Impacto no(s) Curso(s) de Graduação 
 No planejamento de atividades considere: 

• Atividades Inovadoras na Graduação. 
• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica  relacionada a ações 

de diminuição da evasão e repetência do curso ao qual está vinculado. 
• Ações relacionadas com a inclusão de deficientes no curso (quando for o caso). 

 

Com este planejamento, o PET/Química da UFVJM se propõe a seguir a filosofia dos Programas 
de Educação Tutorial, conforme o Manual do PET MEC/SESU/DEPEM, integrando Petianos, 
demais graduandos, professores, alunos e professores de escola públicas e comunidade em 
geral, levando em conta a cidadania e a ética. Em todo planejamento das ações do PET/Química 
da UFVJM buscou-se indissociabilizar atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão para alcançar 
os objetivos do PET. Com base nisso o grupo achou pertinente descrever os seguintes impactos 
alcançados:  
 

� Consolidação do grupo PET/Química da UFVJM, em articulação com os outros grupos 
PET da UFVJM; 

� Acompanhamento dos Seminários do grupo, com estudo e reflexão sobre os seus 
conteúdos programáticos, de forma a assessorar a definição e construção gradativa do 
referencial teórico dos respectivos componentes curriculares; 

� Desenvolvimento de habilidades para difundir conhecimentos na área de Química, bem 
como de cidadania e ética; 

� Capacitação sobre metodologias ativas de ensino, priorizando o trabalho em grupo; 
� Compreensão teórica e prática dos princípios norteadores do novo PPC da Química. 
� Motivação para ações coletivas e interdisciplinares; 
� Compromisso com uma formação profissional de qualidade; 
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� Valorização e otimização de diversos recursos formais e informais de formação 
profissional e de formação para a cidadania. 

� Articulação entre Graduação e Pós-Graduação; 
� Desenvolvimento de senso crítico e participação popular; 
� Desenvolvimento do interesse pela pesquisa científica. 
� Entre outros... 

 

 
 
2.3. Atividades de Caráter Coletivo  

• participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 
• atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão na IES. 

 

Várias atividades de caráter coletivo aconteceram em 2011 e várias estão programadas para o 
ano de 2012. 
 

� Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

� Reunião Regional da Sociedade Brasileira de Química  
 

� XII Sudeste PET  
 

� IV Uai PET / UFVJM 
 

� XVII ENAPET / UFG  
 

� XII Jornada Científica e Tecnológica da UFVJM   
 

� Semana Envolver da UFVJM   
 

� Universidade de Portas Abertas / UFVJM  
 

� Semana da Química da UFVJM  
 

� Seminário de Prática Pedagógico na UFVJM  
 

� Participação dos alunos do grupo PET nos vários seminários sobre ensino e pesquisa 
(ouvinte e palestrante). 

 
� Participação dos alunos do grupo PET nas prévias dos trabalhos sobre pesquisa 

científica que serão apresentados em congressos. 
 

� Reunião dos alunos do grupo PET/Química com os outros grupos PET da UFVJM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
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Ativid. mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Ensino1           
Ensino2           
Ensino3           
Ensino4           
Ensino5           
Ensino6           
Ensino7           
Pesquisa            
Ext. 1           
Ext. 2           
Ext. 3           
Ext. 4           
Ext. 5           
Ext. 6            

 
 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE 
 

 
Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão o PET/QUI realiza outra atividades de caráter 
administrativo par o bom andamento do Grupo, tais como:  
- seleção dos bolsistas: que será realizada de acordo com a demanda do grupo e com a sua máxima 
transparência, para isso o Grupo tem trabalhado para aprimorar a forma empregada na seleção e tem-se 
realizado uma prova de química Geral, uma entrevista com uma banca constituída pela Tutora, dois 
professores do curso de Química e mais um discente.  
- Reuniões administrativas e/ou ordinárias com o Tutor; Previstas para ocorrerem uma vez por semana com 
pauta determinada e duração prevista de pelo menos 1 (uma) hora, iniciando-se às 14:00 h. Estas reuniões 
têm como objetivo verificar o desenvolvimento das atividades planejadas pelo grupo, orientar os bolsistas 
em sua vida acadêmica e incentivar as relações entre o grupo, as coordenações de curso, os professores 
do departamento, os outros grupos PET etc. Além dessas, outras reuniões extraordinárias poderão ocorrer 
sempre que o grupo julgar necessário. 
 

 
Local e Data: Diamantina, 15 de fevereiro de 2012. 
 
 

 
_______________________________________________ 

Profa. Dra. Rita de Cássia Silva Luz 
Tutora do PET/Química 


