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RESUMO - A VII JOPARPET (Jornada Paranaense dos Grupos PET) aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de 
novembro de 2012, nas dependências da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse evento 
reúne grupos PET (Programa de Educação Tutorial) de todo o estado do Paraná e ocorre 
anualmente. De extrema importância para a formação diferenciada dos petianos, eventos como esse 
servem para compartilhamento de ideias, troca de informações sobre linhas de pesquisa e fonte de 
inspiração para novos projetos. Teve a participação dos Grupos PET de Química, História e 
Engenharia de Alimentos, como comissão organizadora. O evento contou com mais de duzentos 
participantes de seis Instituições de Ensino Superior diferentes, sem patrocinadores financeiros, mas 
com o recebimento de material de apoio, como canetas e pastas. Através das discussões nos Grupos 
de Trabalho, foram criados ao todo, quatro encaminhamentos, onde todos foram aprovados na 
Assembleia Geral. Palestras, debates e discussões são a marca desse evento que já aconteceu em 
várias cidades do Paraná, em 2011, sediado em Curitiba pela Universidade Federal do Paraná. O 
SULPET de 2013 irá reunir os resultados da JOPARPET 2012 e inteirar os petianos do sul do Brasil 
sobre o que foi decidido, que são assuntos que interessam todos os bolsistas PET do Brasil. Esse 
ano a intenção é de que alguma das UTFPR’s do sudoeste do Paraná sedie o evento. 
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Introdução 
 
A Jornada Paranaense dos Grupos PET (JOPARPET) é um evento que ocorre anualmente 

e reúne grupos PET de todo o estado do Paraná. Durante o encontro, são realizadas diversas 
atividades, como discussões em grupos de trabalho (GT’s) que geram encaminhamentos para serem 
aprovados na Assembleia Geral Final, encontro por áreas, que discute os projetos que cada pet está 
fazendo separadamente, divididos em ciências da saúde, licenciaturas e engenharias, apresentação 
de trabalhos, promoção de debates, palestras, oficinas etc. Há espaço aberto para troca de 
experiências e compartilhamento de conhecimento, servindo cada grupo PET de espelho para os 
outros. Na apresentação de trabalhos, os participantes do evento expõem trabalhos nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão, sendo avaliados por uma banca de professores (ANDRADE, 2013).  

Esse evento é de extrema importância para a discussão sobre assuntos importantes 
relacionados ao PET, e em 2012 tiveram cinco GT’s: Discussão do novo manual do PET, a função 
social do PET, mecanismos de mudança no gerenciamento da verba de custeio, reconhecimento da 
pesquisa como iniciação científica e extensão em comunidade. A grande marca é a criação de 
encaminhamentos na Assembleia Geral, a partir da qual, elabora-se um documento que segue para 
um evento de abrangência maior, o SULPET. Portanto nenhuma discussão morre no evento e os 
PET’s de todo o Sul do país ficam sabendo do que foi decidido e mudado para melhor e depois 
repassam para o ENAPET que é o maior evento PET do Brasil. Cada PET deu uma sugestão de GT, 
e para cada sugestão tiveram que criar pontos de discussão para direcionar o debate. O GT de 
extensão em comunidade foi sugerido em uma pesquisa de interesse promovida no site do evento 
onde foi aceita essa sugestão de GT. 

As Oficinas foram adicionadas ao evento para os PET’s de todo o Paraná conhecerem um 
pouco mais sobre cada curso da comissão organizadora. O grupo PET-Engenharia de Alimentos 
apresentou um trabalho sobre as Oficinas do Projeto Novos Talentos no evento. 

O alojamento foi no Colégio Agrícola anexo a UEPG e o coquetel de abertura no Centro de 
Convivência. Tiveram 227 inscritos dos quais 213 efetivamente compareceram, contando com mais 
30 pessoas da comissão organizadora e quatro professores tutores que auxiliaram. 

 
 

Tabela 1 – Participantes e Instituições de Ensino 

Participantes Grupos PET Instituições de Ensino Superior 

227 inscritos 

41 grupos compareceram: Agronomia 
UTFPR-PB, Serviço social UNIOESTE, 

Geografia UNIOESTE, Agricultura familiar, 
COM/Saberes UTFPR, Indígena UFPR, 
Ambiental CON/Saberes UTFPR, Eng. 

Florestal UTFPR, Estatística UFPR, Eng. 
Química UEM, Letras UNICENTRO, 

Agronomia UEM, Eng. Ind. Madeireira 
UFPR, Enfermagem UEM, Zootecnia 
UTFPR, Pedagogia UEM, Química 

UNICENTRO, Zootecnia UEM, Física UEM 
Eng. Química UFPR, Geografia UEL, 
Geologia UFPR, Odontologia UFPR, 

Odontologia UEM, Tec. Alimentos UTFPR, 
Computando Culturas em Equidade 
UTFPR, Filosofia UNIOESTE, Eng. 

Florestal UFPR, Química UEM, Eng. da 
Computação UTFPR, Agronomia 

UNIOESTE, Litoral social UFPR, Farmácia 
UFPR, Matemática UEM, Eng. Elétrica 

UFPR, Ed. física UFPR, Produção leiteira 
UTFPR, Farmácia UEM, Física UEL, 
Informática UEM, Física UNIOESTE, 

Comunidades do campo UFPR. 

UTFPR, UEM, UFPR, UEL, 
UNICENTRO,UNIOESTE e UEPG 

213 
efetivamente 

compareceram 

Fonte:Comissão Organizadora. 
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Pode-se notar por essa tabela a diversidade de Grupos PET que participaram, e devido isso 
tivemos bons debates e discussões dentro do evento. 

 
Figura 1 – Participação dos petianos durante o evento 

 
Legenda: Petianos durante a palestra inicial do evento “PET: Função e Perspectivas”. 

Objetivos 
 

 Promover a integração entre os grupos PET do estado do Paraná; 

 Possibilitar a troca de experiências entre os grupos e debates; 

 Gerar discussão sobre questões pontuais da realidade petiana; 

 Criar encaminhamentos a serem levados ao SULPET/ENAPET; 

 Apresentação de trabalhos. 
 

Metodologia 
 
O evento decorreu em basicamente três etapas:  
 

1. Planejamento:  
 
O planejamento começou no final de 2011, data em que a cidade de Ponta Grossa, através 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), foi escolhida para sediar o evento 
seguinte. Já no começo de 2012, os grupos PET da UEPG (PET- Química, História e 
Engenharia de Alimentos), reuniram-se a fim de distribuir tarefas e funções. Ao PET- 
Engenharia de Alimentos coube a função de providenciar: Alimentação, material a ser 
entregue/usado, promover a divulgação (site, redes sociais) e as inscrições. 

 
 

2. Organização: 
 
Durante essa etapa, reuniões internas ocorriam semanalmente com o intuito de discutir os 

objetivos alcançados e estipular metas para os pendentes.  
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 Alimentação:  
o Coffee-break entre as atividades; 
o Coquetel de abertura; 
o Cafés da manhã; 
o Almoço e jantar. 

 Divulgação: 
o Criação de página na web; 
o Criação de uma página nas redes sociais facebook e twitter; 
o Criação de um e-mail específico para o evento; 
o Envio de cartazes para todas as Instituições convidadas. 

 Material: 
o Confecção de um livreto informativo; 
o Confecção de cartazes, faixas e banners usados para divulgação; 
o Elaboração dos certificados de participação, apresentação e 

organização do evento; 
o Pastas e crachás; 
o Canecas; 
o Camisetas. 
 

3. Execução: 
 

 Alimentação:  
o Uma empresa foi contrata, após avaliação de orçamentos, para a 

realização dos coffee-break e coquetel de abertura. Coube ao nosso 
grupo, ajudar na montagem das mesas e retirada dos materiais do 
carro, além da organização do local do coquetel de abertura; 

o Refeições como cafés da manhã, almoços e jantas foram feitas no 
Restaurante Universitário (RU) do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 
Nosso grupo ajudou os funcionários do RU, principalmente no 
preparo do café da manhã. Os pães foram feitos na Padaria, 
vinculada ao curso de Engenharia de Alimentos, tendo contribuição 
direta do funcionário responsável e alunos. 
 

 Entrega de material/Inscrição: 
 

o No dia do evento, realizado no prédio do PDE, o PET-Engenharia de 
Alimentos criou uma bancada para inscrições/informações. Foram 
feitas quatro filas, dentre as quais distribuíram em ordem alfabética 
todos os nomes dos participantes já inscritos. À medida que os 
petianos de outras instituições chegavam, os materiais eram 
entregues, informações eram repassadas e a comissão do PET-
Química os levaram para o alojamento. Algumas inscrições foram 
feitas no momento do evento. 
 

 Execução de 3 oficinas relacionadas com a Engenharia de Alimentos: 
 

o Oficina de queijos finos: A oficina foi ministrada pelo Professor Dr. 
Alessandro Nogueira, com o objetivo de divulgar as variedades dos 
queijos mais consumidos no Brasil e no Mundo, explanar brevemente 
sobre produção de leite e derivados na região, apontando benefícios 
no consumo desses produtos. 

o Oficina sobre Embalagem e Rotulagem: Questões pontuais sobre 
tipos de embalagens de alimentos e requisitos legais sobre rotulagem 
foram assuntos para a ministrante, Professora Dr. Ana Cláudia 
Barana, tutora do PET-Engenharia de Alimentos. Através de muitos 
exemplos utilizados por ela, os participantes puderam discutir sobre 
as diferenças de embalagens, os porquês, além de comparar os 
produtos, nutricionalmente. 

o Oficina sobre Cerveja: Ofertada pelo Professor Dr. Ivo Mottim 
Demiate, a oficina trouxe para os alunos as principais diferenças 
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entre as cervejas, fluxogramas de produção, processos cruciais nas 
cervejarias etc. 

Figura 2 – Banner no evento 

 
Legenda: Banner com o apoio e a programação do evento. 

 
 

Resultados 
 
O evento contou com 213 participantes, além dos membros da equipe organizadora e 

demais tutores, de 6 diferentes instituições sem contar a UEPG, de todas as regiões do estado do 
Paraná. Foram feitos: 

 27 apresentações de trabalhos; 

 8 oficinas dos mais diversificados temas; 

 5 Grupos de Trabalho; 

 Criação de 4 encaminhamentos; 

 1 Mesa redonda; 

 1 Encontro por áreas; 

 1 Encontro Petianos/tutores; 

 1 Assembleia Geral; 

 Diversos jogos e atividades recreativas; 
 

 
Conclusões 

 
A VII Jornada Paranaense dos Grupos PET foi extremamente satisfatória, atendendo as 

expectativas criadas. Contribuiu para a formação individual de cada integrante da comissão 
organizadora, melhorou o espírito de trabalho em equipe, serviu como fonte para inspiração de novos 
trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, sempre pensando na Indissociabilidade entre esses 
pilares. Os encaminhamentos produzidos nos Grupos de Trabalho e aprovados na Assembleia Geral 
seguirão para o próximo SULPET, evento que envolve os petianos de toda a região Sul do Brasil. 
Serviu também para surgir um grupo INTERPET, que juntou os três PET’s da UEPG para reuniões 
semanais, o que fez eles se conhecerem melhor e trabalharem com a diferença de áreas de 
conhecimento. Os participantes elogiaram a organização o que nos trouxe extrema alegria e 
sentimento de dever cumprido. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

6 

Referências 
 
 

ANDRADE, M. C. A. D. UEPG sedia Jornada Paranaense dos Grupos PET em novembro. Ponta 
Grossa, 2012.  Disponível em: <http://portal.uepg.br/noticias.php?id=3375>. Acesso em 20 de abril de 

2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


