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RESOLUÇÃO Nº 24, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

 
Aprova ad referendum do CONSEPE/IFBA o Relatório Institucional
Consolidado do Programa de Educação Tutorial (PET) no âmbito do
IFBA.
 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
CONSEPE/IFBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o processo SEI nº 23278.008256/2021-
43,  RESOLVE:

 
Art. 1º - Aprovar ad referendum do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFBA

o Relatório Institucional Consolidado do Programa de Educação Tutorial (PET) no âmbito do IFBA.
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor em 28 de outubro de 2021, por se tratar de

urgência justificada nos autos do expediente administrativo.
 

 

Professor Jancarlos Menezes Lapa

Presidente substituto do CONSEPE/IFBA

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Reitor em exercício,
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informando o código verificador 2048904 e o código CRC 653B78D2.
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Relatório Consolidado – PET/IFBA- 2020 

 

Introdução e Metodologia  

 

  O Programa de Educação Tutorial (PET), regulamentado pela lei nº 11,180, de 23 

de setembro de 2005, e pelas portarias do MEC nº 33.85, de 29 de setembro de 2005, e nº 

16.32, de 25 de setembro de 2006, destinado a apoiar Grupos de discentes com interesse e 

habilidades destacadas nas Instituições de Ensino Superior (IES) está em vigor no Instituto 

Federal da Bahia desde 2013 (Cf. BRASIL, 2012). Atualmente os Grupos PET em atuação 

são: PET Licenciaturas, que esteve sob a tutoria da Profa. Dra. Thyane Viana da Cruz, o 

PET Conexão de Saberes, cujas atividades são desenvolvidas no âmbito do Laboratório 

Intercultural IFBA, que tem como tutor o Prof. Dr. Leonardo Thompson da Silva, ambos 

desenvolvidos no campus Porto Seguro. E o PET Engenharias, sob a tutoria da Profa. Dra. 

Joseane Oliveira da Silva, desenvolvido no campus Vitória da Conquista. 

  O presente relatório, consolidado a partir dos instrumentos de avaliação e relatórios 

dos Grupos PET no âmbito do IFBA, orientados pelo Manual de Orientações Básicas 

elaborado pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2006), objetiva: promover a qualidade das ações do programa; consolidar o 

programa como ação de desenvolvimento da qualidade do ensino superior; identificar as 

potencialidades e limitações dos Grupos participantes, verificando a compatibilidade 

destas ações com os objetivos e a filosofia do Programa; sugerir ações de aprimoramento 

e reorientação de ações; recomendar, com base em critérios de qualidade, transparência e 

isenção, a expansão, a consolidação ou a extinção de Grupos; e contribuir para a 

consolidação de uma cultura de avaliação (BRASIL, 2006, pp.7-8). 

  Considerando os objetivos a serem alcançados por meio desta avaliação, conforme 

dispõe o mesmo Manual de Orientações Básicas (Brasil, 2006), o processo avaliativo 

caracteriza-se pelo envolvimento das/dos integrantes de todas as instâncias do IFBA ao 

qual o Grupo está vinculado e considerou a articulação das diferentes atividades do Grupo 

e o “Plano de Atividades” com vistas ao desenvolvimento dos objetivos do Programa, de 

modo a identificar as potencialidades e as condições limitantes, a fim de buscar um 
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equilíbrio entre os indicadores qualitativos e quantitativos para permitir o avanço em 

relação aos objetivos do Programa.  (BRASIL, 2006). 

  Releva ainda o fato de que a Comissão Executiva Nacional do Programa de 

Educação Tutorial (CENAPET) apresentou uma minuta de Proposta de Instrumento de 

Avaliação do Programa de Educação Tutorial – PET, com 07 (sete) eixos de análise, os 

quais foram utilizados pelos Grupos PET e Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA) como diretrizes norteadoras, quais sejam: identificação, com as informações 

correspondentes ao IFBA e aos Grupos PET ativos ora avaliados; resultados dos projetos 

desenvolvidos; planejamento e avaliação, onde serão realizadas a descrição e identificação 

dos principais elementos do processo avaliativo em relação ao Planejamento e Relatório 

Anual do Grupo PET; o desenvolvimento institucional, cuja avaliação se detém na 

observação da coerência entre o planejamento dos Grupos PET e as ações nas diferentes 

vertentes de sua atuação acadêmica – ensino, pesquisa, extensão; comunicação e Interação, 

onde será avaliada a comunicação e interação do Grupo PET com outros Grupos PET, com 

Grupos de pesquisa e extensão, com a comunidade interna e externa; e, por fim, a avaliação 

das políticas de gestão dos Grupos PET e as condições de infraestrutura disponibilizadas 

pelo IFBA (CENAPET, 2015).  

  Essas diretrizes, constantes da Minuta, foram fundamentais para a construção de 

uma metodologia, considerando a elaboração de critérios de análise dos indicadores 

constantes em cada eixo, bem como a atribuição de conceitos, onde todas as etapas, 

construídas coletivamente com todos os membros dos respectivos Grupos, pretenderam o 

aperfeiçoamento e continuidade dos Grupos PET no âmbito do IFBA. Essas informações, 

por fim, foram consolidadas no âmbito do CLAA e compõem o relatório ora apresentado, 

organizadas em 08 (oito) eixos, além das considerações finais. 
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1. Identificação do IFBA e dos Grupos PET – IFBA 

  O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) foi criado 

no dia 29 de dezembro de 2008, quando sancionada a Lei nº 11.892, responsável por 

instituir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa lei 

transformou o Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET) em Instituto 

Federal da Bahia (IFBA), uma instituição de natureza jurídica de autarquia, detentora de 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), e membro do Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF).  

  O IFBA tem como órgão executivo a Reitoria, instalada em Salvador, capital baiana, 

e caracteriza-se como instituição multicampi, constituída por 22 (vinte e dois) campi, 01 

(um) Núcleo Avançado, 02 (dois) campi em fase de implantação, 05 (cinco) Centros de 

Referência, e 01 (um) Pólo de Inovação, cuja unidade fica no Parque Tecnológico da Bahia, 

em Salvador/Ba. Acrescenta-se, ainda, que, na modalidade de Ensino a Distância (EAD), 

o IFBA possui cursos em 57 (cinquenta e setes) cidades baianas desde o ensino profissional 

de ensino médio à pós-graduação. Atualmente possui mais de 36 mil estudantes 

(presenciais e a distância), 300 (trezentos) cursos presenciais (cerca de 90 cursos distintos, 

sendo 07 cursos de pós-graduação, 27 cursos superiores, 36 cursos técnicos e 03 cursos 

técnicos para jovens e adultos - EJA),17 (dezessete) cursos a distância (sendo 01 pós-

graduação, 06 cursos superiores e 06 cursos técnicos), cerca de 1.700 (um mil e setecentos) 

professores (aproximadamente 1.500 efetivos e 200 substitutos) e mais 1.000 (um mil)  

técnicos administrativos (IFBA, 2014-2018).  

  Por meio do Programa IFBA Saneando a Bahia (PISA), o IFBA amplia ainda mais 

sua atividade no estado da Bahia, com uma ação em parceria com a FUNASA, atuando no 

desenvolvimento de módulos para capacitação e apoio técnico à elaboração de minuta de 

Planos Municipais de Saneamento Básico em 50 (cinquenta) municípios do interior da 

Bahia. De modo que a abrangência corresponde a 27% dos municípios baianos, posto que 

presente em 113 (cento e treze) cidades, com atuação em 26 (vinte e seis) do total de 27 

(vinte e sete) Territórios de Identidade do estado, fato que potencializa não apenas a 
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democratização do acesso à educação profissional notadamente, mas também - por meio 

de projetos/ações de pesquisa e extensão que, muitas vezes extrapolam os limites dos 

municípios nos quais existem unidades do IFBA - amplia o alcance de ações nas áreas de 

capacitação, inovação e desenvolvimento de tecnologias (IFBA, 2014-2018). 

  Nesse sentido, o PET, que tem em vista apoiar discentes com interesse e habilidades 

destacadas nas Instituições de Ensino Superior (IES), funciona como um instrumento tanto 

para a permanência e progressão, no âmbito do curso e da vida profissional, dos discentes 

envolvidas/os, quanto para o desenvolvimento de ações que impactam, a um só tempo, a 

comunidade acadêmica e o território no qual o campus/PET está inserido, ampliando o raio 

de ação e impactos do IFBA. Os projetos desenvolvidos no âmbito dos Grupos PET-IFBA, 

em consonância com os objetivos do programa, visam garantir - por meio da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão - condições para realização de atividades 

extracurriculares no campus e externas que complementem a formação acadêmica de 

graduandos no âmbito do IFBA, com vistas a sua atuação no mundo do trabalho. 

  Os Grupos PET no âmbito do IFBA são: PET Licenciaturas, que esteve sob a tutoria 

da Profa. Dra. Thyane Viana da Cruz; o PET Conexão de Saberes, cujas atividades são 

desenvolvidas no âmbito do Laboratório Intercultural IFBA, que tem como tutor o Prof. 

Dr. Leonardo Thompson da Silva, ambos desenvolvidos no campus Porto Seguro; e o PET 

Engenharias, sob a tutoria da Profa. Dra. Joseane Oliveira da Silva, desenvolvido no 

campus Vitória da Conquista. 

  O PET Licenciaturas é de abrangência interdisciplinar, criado em 2013, no campus 

Porto Seguro, atende Licenciatura em Química, Licenciatura em Computação, Licenciatura 

Intercultural Indígena e Agroindústria. Considerando a abrangência interdisciplinar do 

Grupo, há uma relação com todos os cursos atendidos, por meio de docentes colaboradores 

das diversas áreas, a fim de que possam ser viabilizadas as ações de ensino, pesquisa e 

extensão que caracterizam o Programa de Educação Tutorial. O PET Licenciaturas 

interagiu com toda a comunidade acadêmica dos cursos atendidos por meio dos docentes 

colaboradores e discentes dos cursos, por meio dos quais se planejou e articulou as ações. 

Além disso, há uma inserção das/os estudantes petianas/os nos centros acadêmicos, o que 

facilita a comunicação direta com a comunidade acadêmica. 
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Desde 20 de maio de 2019, o PET Licenciaturas é coordenado pela docente Thyane 

Viana da Cruz, que implementou ações que facilitaram o funcionamento do Grupo PET 

Licenciaturas como o planejamento trimestral, estabelecendo metas e cronogramas, bem 

como com a realização de relatórios individuais ao final desses períodos. Nesse sentido, 

foram realizados, ainda, dois encontros virtuais semanais que perfizeram o total de 8h 

semanais destinados ao planejamento de projetos e ações, utilizando a plataforma G-Suite 

via meet. Nesses encontros virtuais foram mantidas as reuniões de planejamento de 

atividades, discussões de temáticas relevantes à formação discente, apresentação de 

atividades realizadas pelos bolsistas, elaboração de documentos e material de comunicação 

com os diversos setores do campus.  

Destaca-se ainda o fortalecimento das parcerias e participações de 

docentes/pesquisadores, internos e externos à Instituição, como colaboradoras/es das 

diferentes áreas do conhecimento que contribuíram, ao longo desse período, com a 

realização e proposição de diversas atividades, consolidando o caráter interdisciplinar do 

Grupo. Cabe frisar que o ambiente remoto favoreceu a disponibilidade desses 

colaboradores nas participações das atividades desenvolvidas pelo Grupo. Em 2020, o 

grupo realizou um processo seletivo de bolsistas, com o ingresso de novos petianos, o PET 

Licenciaturas contou com 09 (nove) bolsistas, são elas/eles: Anderson Sena, Adrielle 

Caetano Ramos, Danielly Cristiny Rodrigues Mendonça, Douglas Martins Menezes, 

Everton Mateus Dos Santos Cerqueira, Juliana Da Conceição Oliveira Costa, João Vitor 

Da Silva Brito, Lorena Rocha Dos Santos e Letícia Lima Triado. 

  Coordenado atualmente pelo professor Leonardo Thompson da Silva, que 

ingressou como tutor do Grupo em 21 de outubro de 2019, o PET Conexão de Saberes é 

de caráter interdisciplinar e foi aprovado no edital Nº 09 de 2010 do MEC/SESu, Lote I, 

que previa um Grupo por IFES que envolvesse exclusivamente estudantes de graduação de 

comunidades indígenas. O PET Conexão de Saberes iniciou efetivamente suas atividades 

em agosto de 2013, envolvendo estudantes dos cursos de Licenciatura Intercultural 

Indígena e Licenciatura em Computação, ambas do campus Porto Seguro, com vistas a 

intervir, sobretudo, nas escolas indígenas presentes na região de Porto Seguro. Apesar de 

se relacionar mais diretamente com o colegiado da Licenciatura Intercultural Indígena 
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(LINTER), o PET Conexão relaciona-se também com as Licenciaturas em Computação e 

Química e o curso Tecnólogo em Agroindústria, tanto com relação ao atendimento aos 

estudantes, quanto com a colaboração de docentes desses cursos.  

Com atividades que articulam ensino, pesquisa e extensão, o grupo PET Conexão 

de Saberes busca a produção de material didático adaptado às etnias indígenas com 

metodologias diferenciadas para as salas de aula multisseriadas, lócus da intervenção mais 

direta. A proposta atual vem dando continuidade ao trabalho desenvolvido, bem como tem 

buscado ampliar a produção de material didático para outros componentes curriculares nas 

escolas indígenas, levando em consideração os cursos superiores oferecidos no campus 

Porto Seguro, e em diálogo com as/os professoras/es indígenas. O intuito é levantar novas 

demandas específicas de elaboração de conteúdo que leve em consideração as 

especificidades de cada um dos grupos étnicos atendidos.  

Com relação aos aspectos de funcionamento, como o curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena (LINTER) é modular e, devido às especificidades das/os estudantes 

indígenas que moram em aldeias distantes do IFBA campus Porto Seguro, os encontros no 

Grupo ocorrem mensalmente e às vezes bimestral, fato que gerou algumas dificuldades 

para o desenvolvimento das ações previstas. Entretanto, os discentes desenvolvem parte 

das atividades planejadas para o PET nas comunidades que eles estão envolvidos, mais 

especificamente nas escolas indígenas. 

No final de 2020, após processo seletivo de novos bolsistas, o grupo passou a ter 

12 (doze) bolsistas, representando os 3 grupos étnicos da região: Pataxó, Pataxó Hãhãhãe 

e Tupinambá. Os bolsistas ativos no Grupo, são: Aldenice da Silva Passos, Alzeane 

Marques Ferreira, Ana Paula Souza Dos Santos, Arileia Rocha Dos Santos Pataxó, Arikeia 

Rocha Dos Santos Pataxó, Burianan Ferreira Sena, Elson Freitas dos Santos, Iane Couto 

dos Santos, Maria de Lourdes dos Santos Reis, Romário Farias do Nascimento, Rosiane 

Moura Dos Santos, Samuel Pinheiro da Silva Santana.   

Já o PET Engenharias, coordenado pela docente Joseane Oliveira da Silva desde 25 

de maio de 2019, quando ela ingressou como tutora, é desenvolvido no campus Vitória da 

Conquista e é de abrangência interdisciplinar, atendendo aos cursos de Engenharia 

Ambiental e Engenharia Elétrica, e relaciona-se diretamente com os colegiados dos 
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respectivos cursos, seja para planejamento, seja para realização das ações. O PET 

Engenharias tem uma rotina de reuniões de planejamento e das ações desenvolvidas pelo 

Grupo avaliações – quando se observou aspectos como pontualidade, assiduidade, 

liderança, respeito, organização/rendimento, responsabilidade, iniciativa, execução de 

tarefas tanto da tutora quanto dos bolsistas e voluntários -, bem como das 

atividades/formação que as/os estudantes foram engajadas/os, sempre no intuito de 

desenvolver, de forma articulada o ensino, a pesquisa e a extensão, a formação discente 

articulada à comunidade do IFBA e seu entorno. 

Atualmente o Grupo PET Engenharias conta com 11 (onze) bolsistas e 01 (uma) 

voluntária: Julianny de Souza Oliveira, Alex França Andrade, Thavane Ferreira de 

Almeida, Felipe Gonçalves Moura, Guilherme Gil Fernandes, Luca de Almeida Brito, 

Edson Costa Oliveira, Lorena de Lima Menezes, Estefani Maria Barreto Montenegro, 

Filipe Carvalho de Andrade, Taina de Assuncao Araujo e Mikelly Bonfim Anjos. A seguir, 

consta deste relatório uma avaliação dos Grupos PET no âmbito do IFBA, considerando os 

demais eixos constantes do Instrumento de Avaliação do Programa de Educação Tutorial, 

proposto pela CENAPET, quais sejam: Resultados, Planejamento e Avaliação, 

Desenvolvimento Institucional, Comunicação e Interação, Políticas de Gestão e 

Infraestrutura, para os quais foram relevantes as instruções para acompanhamento e 

avaliação do PET constantes do Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação 

Tutorial. 

 

2. Declaração de Resultados 

 

2.1. PET Conexão de Saberes - 2020 

 

2.1.1. Projetos de pesquisa e extensão no âmbito das graduações:  

 

- Coleta de ilustrações para a coletânea do Livro Didático de Linguagem da Comunidade 

Pataxó - Os livros didáticos em processo de produção, para a comunidade Pataxó, na área 

de Linguagem, ainda não estavam com as ilustrações. Não foi possível concluir todas ao 
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longo do ano de 2019. Assim, buscou-se dar prioridade à produção de desenhos e a coleta 

de fotos para suprir essa lacuna. A experiência da primeira coletânea, de Linguagem para 

os Pataxó Hãhãhãe, mostrou que há necessidade de um número grande de ilustrações. No 

ano de 2020, conseguimos coletar um número significativo de desenhos e ilustrações para 

compor os livros didáticos da coletânea de linguagem dos Pataxós. Os desenhos feitos 

pelos próprios indígenas da etnia Pataxó, estão em processo de tratamento digital para 

compor o livro. Vale ressaltar que os livros didáticos das séries iniciais carecem de muitos 

desenhos para auxiliar na compreensão dos alunos. 

 

-  Atividade de Ensino - PET Conexão Indica!!! - Atividade de compartilhamento de 

conhecimento e conteúdo indígena, que visa indicar livros, vídeos, filmes, documentários, 

artigos científicos entre outros conteúdos relacionados a temática indígena, principalmente, 

com os grupos étnicos da região de atuação do IFBA Campus Porto Seguro. Com a criação 

das nossas redes sociais, foi possível criar essa atividade de ensino - PET Indica! No 

contexto da pandemia - COVID-19, os bolsistas contribuíram remotamente na seleção, 

compartilhamento e divulgação de conteúdos virtuais sobre a temática indígena, tais como: 

literatura e escritores indígenas; pesquisadores e cientistas indígenas; ativistas e produtores 

culturais indígenas; e eventos técnicos científicos sobre a temática indígena. Essa atividade 

serviu para manter os bolsistas ativos no período da pandemia e atentos aos eventos e 

conteúdos atualizados. 

 

- Atividade Pesquisa/Ensino - Produção de resenha de artigo científico - Em função da 

pandemia COVID-19, outras atividades foram criadas para manter a produção dos 

bolsistas. Essa atividade de construção de resenha de artigo científico, visou estimular os 

alunos a leitura de um texto científico e produzir uma resenha crítica do artigo selecionado. 

A atividade também pode contribuir para a fundamentação teórica e metodológica da 

realização dos futuros Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos bolsistas. Em função 

da situação da pandemia COVID-19, essa atividade foi criada para que os bolsistas 

pudessem realizar em casa em função do isolamento social. O resultado foi trabalhoso, 

porém bastante satisfatório. Alguns bolsistas relataram que foi a primeira vez que tiveram 
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contato com o formato de artigo científico, principalmente sobre a temática indígena. Esse 

fato despertou mais o interesse dos alunos em pesquisar nos textos acadêmicos e a começar 

a pensar sobre os TCC`s que irão desenvolver para concluir o curso de Licenciatura 

Intercultural Indígena. Alguns já aproveitaram a resenha para compor a fundamentação 

teórica dos projetos de pesquisa. 

 

- Divulgação das Atividades do grupo PET Conexão: Redes Sociais do grupo PET 

Conexão de Saberes Indígenas - Atividade proposta para publicar e divulgar as atividades 

desenvolvidas no âmbito do grupo PET Conexão de Saberes IFBA Campus Porto Seguro. 

Além da criação e manutenção das páginas do grupo no facebook e Instagram. A criação e 

utilização das redes sociais com finalidade educativa possibilita o enriquecimento do 

projeto através da publicação e interação de ideias na internet. Basta adequá-las aos 

objetivos educacionais, para que o conhecimento seja construído através da interação dos 

recursos de informática e das capacidades individuais, criando um ambiente favorável para 

a aprendizagem e de trocas interculturais de informações. Com o advento da pandemia 

COVID-19, fomos levados a criar nossas redes sociais para possibilitar a interação, 

divulgação e publicização das atividades desenvolvidas pelo grupo. Nesse primeiro 

momento foram criados uma conta comunidade no Facebook e uma conta no Instagram. 

Essas ferramentas virtuais têm possibilitado uma maior interação com outros grupos e 

instituições, bem como, servido como um espaço de compartilhamento de informações e 

notícias pertinentes aos povos indígenas. Em um próximo momento vamos criar nosso blog 

do grupo PET Conexão com intuito de fortalecer ainda mais os canais de registro, 

divulgação e comunicação sobre as atividades desenvolvidas no nosso grupo PET Conexão 

de Saberes do IFBA Campus Porto Seguro. 

 

- Relato do impacto da pandemia da COVID-19 nos grupos étnicos Pataxó, Pataxó 

Hãhãhãe e Tupinambás - Os povos indígenas vivem hoje uma situação de extrema 

vulnerabilidade, devido aos efeitos da pandemia de coronavírus. Atualmente, as doenças 

respiratórias são a principal causa de mortalidade entre os indígenas, conforme dados da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Os povos tradicionais são mais 
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vulneráveis a viroses, principalmente as infecções respiratórias como a Covid-19. Nesse 

contexto, o grupo PET Conexão de Saberes buscou estimular questionamentos, tais como: 

como se deu o impacto da pandemia nas comunidades envolvidas no grupo? Quais os 

desafios? Como a comunidade se mobilizou para enfrentar a pandemia? Quais os números 

da pandemia nas aldeias dos bolsistas do grupo PET? Essa atividade se justifica dado ao 

contexto atual da pandemia e as respostas a esses questionamentos podem contribuir para 

um melhor entendimento de como a pandemia afetou o cotidiano e a vida dessas 

comunidades tradicionais. Nesse contexto, o nosso grupo PET Conexão de Saberes buscou 

estimular os bolsistas a produzirem relatos da situação da pandemia em cada grupo étnico. 

Alguns apresentaram em formato de relato oral em eventos a situação de sua comunidade 

perante a pandemia, outros estão construindo textos com dados que demonstram o impacto 

da pandemia em suas aldeias.  

 

- Atividade de Ensino - História, Memória, Lideranças e Mulheres Indígenas - Atividade 

que visa ressaltar a história e a memória dos grupos étnicos participantes do PET Conexão 

de Saberes: Pataxós, Pataxós Hãhãhãe e Tupinambás. Os bolsistas de cada grupo étnico 

buscaram um acontecimento, um fato, um relato importante para a história da sua 

comunidade. Algo que foi marcado na memória e repassado para os mais novos na aldeia. 

Nesse contexto, é importante também destacar o papel das mulheres indígenas na 

construção sociocultural dos grupos étnicos envolvidos. Essa atividade se justifica pois 

contribui para reforçar os aspectos identitários dessas comunidades, além do caráter de 

ensino na medida em que auxilia em repassar aos mais novos a história, memória e as 

principais lideranças e mulheres indígenas que contribuíram para a formação sociocultural 

da sua aldeia/povo. Essa atividade foi criada no contexto da pandemia COVID-19, para 

que os bolsistas pudessem aproveitar o tempo de isolamento social para escrever um relato 

sobre a história e memória do seu grupo étnico. Alguns produziram relato oral no formato 

remoto em eventos virtuais e outros construíram textos, com fotos e entrevistas com 

familiares sobre a história e memória de seus grupos. Esses relatos estão sendo publicados 

nas redes sociais do nosso grupo PET Conexão de saberes. 
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2.1.2. Práticas de redução da evasão e do insucesso das graduações: 

 

A bolsa do PET Conexões de Saberes tem sido de suma importância para a 

motivação e manutenção dos discentes bolsistas no curso superior, principalmente, no 

contexto atual da pandemia da COVID-19. As comunidades tradicionais indígenas são 

muito carentes nas questões sociais, culturais e econômicas. Os bolsistas que compõem o 

grupo se esforçam na realização das componentes curriculares e no desenvolvimento das 

ações do PET Conexões. Portanto, um Programa de Educação Tutorial como esse, voltado 

especificamente para as comunidades tradicionais indígenas têm um papel fundamental no 

estímulo do discente em desenvolver atividades relacionadas a ensino, pesquisa e extensão.  

2.1.3. Publicações e participações em eventos em 2020: 

- Realização e participação de eventos - Destacamos aqui os dois principais eventos que o 

nosso grupo foi um dos organizadores e tivemos participação dos bolsistas de forma mais 

efetiva:  

* Encontro Nacional dos PETs Indígenas, realizado em 02/07/20 das 14h às 18h, através 

da plataforma virtual ZOOM. O evento contou com uma apresentação dos grupos PET 

Indígenas do Brasil possibilitando a integração entre os mesmos, destacando os 10 anos de 

criação, desafios e conquistas dos Grupos PET Conexão de Saberes no Brasil.  

* Ciclo de Debates - Povos Indígenas e Crises Globais, realizado em conjunto pelo grupo 

de pesquisa GETII/IFBA, UFSB, nosso grupo PET Conexão de Saberes IFBA Porto 

Seguro, além de outros parceiros. Foram 5 encontros com temáticas diferentes relacionados 

aos povos indígenas: 1 - Saúde Indígena em relação a pandemia COVID-19, realizado no 

dia 30/07/20 as 16h; 2- Educação escolar indígena no contexto da pandemia da COVID-

19, realizado no dia 27/08/20 as 16h; 3 - A resistência dos saberes tradicionais, realizado 

no dia 24/09/20 as 16h; 4- Democracia e participação indígena em processos eleitorais, 

realizado no dia 27/10/20 as 16h 5 - Políticas indigenistas: balanço e desafios, realizado no 

dia 26/11/20 as 14h Vale ressaltar a participação efetiva dos bolsistas nesses eventos. 
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2.2. PET Licenciaturas 2020 

2.2.1. Projetos pesquisa e extensão no âmbito das graduações: 

- Projeto de extensão e ensino “Ciência em Foco”, que tem caráter de extensão. Constitui-

se em fóruns de discussão para temáticas relevantes e ações do Grupo PET Licenciaturas, 

fomentando nas graduações a formação cidadã atuante e crítica. As temáticas centrais para 

2020 foram: "Impactos da Pandemia no Sistema Educacional no mundo " "Impactos da 

Pandemia no Sistema Educacional no Brasil " e “Educação Pós Pandemia” 

- Projeto de extensão e ensino CINEPET que consiste na exibição de filmes e 

documentários de relevância histórico-crítica, socioambiental e tecnológica. Com o 

distanciamento social, em decorrência da pandemia, essa atividade se destacou nas ações 

desenvolvidas pelo grupo em 2020. As sessões de debates foram mediados pela tutora, com 

colaboração de diversos docentes e/ou pesquisadores e participação ativa de discentes 

petianos e não petianos 

- Projeto de pesquisa “Levantamento etnobotânico, identificação e caracterização 

bioquímica de plantas oleaginosas em comunidades indígenas na Costa do Descobrimento, 

Bahia. A continuidade dessa pesquisa foi viabilizada pela concepção intercultural em que 

o projeto foi elaborado. Dessa forma, desde o início do projeto os membros da comunidade 

foram inseridos como pesquisadores da proposta e passaram por treinamentos e cursos 

sobre coleta etnobotânica, oportunizados pelo Grupo PET licenciaturas no ano de 2018. 

Com o estabelecimento da pandemia, os parceiros indígenas deram continuidade à coleta 

de dados, que posteriormente foram analisados pelos petianos, colaboradores e discentes 

de pós-graduação. Cabe frisar que o Grupo PET Licenciaturas está inserido no Território 

da Costa do Descobrimento e as comunidades indígenas são parte expressiva do arranjo 

social local, destaca-se como um projeto de pesquisa intercultural e integrador, articulado 

e executado pelo Grupo PET Licenciaturas. A atividade envolve uma equipe 

multidisciplinar e interinstitucional (IFBA campi Porto Seguro e Eunápolis, Universidade 

Federal do Sul da Bahia – UFSB e Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC) 
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- Projeto de pesquisa e extensão do Campo experimental “Expedito Parente”, atividade 

integradora que tem envolvido todos os petianas/os e integrando estudantes não petianas/os 

dos níveis superior e médio, com os objetivos de desenvolvimento sustentável e educação 

ambiental. A realização plena dos ensaios programados para o ano de 2020, no Campo 

Experimental Expedito Parente, foram alteradas pelo advento da pandemia, 

impossibilitando a implantação de alguns ensaios previstos. No entanto, foi possível a 

continuidade da manutenção do material genético que foi implantado ao final do ano de 

2019. Dessa forma, nos primeiros meses (jan - mar) do ano de 2020 foi possível 

acompanhar o desempenho agronômico de cultivares de cana-de-açúcar e também de 

exemplares de pinhão bravo. Esses materiais estão sendo mantidos no campo experimental 

com a colaboração de servidores do IFBA campus Porto Seguro. 

2.2.2. Práticas de redução da evasão e do insucesso nas graduações: 

- Recepção de Calouros, denominada "Calourada A.C.Q", contemplando todos os cursos 

superiores ofertados no IFBA campus Porto Seguro. A atividade é organizada pelos Centros 

Acadêmicos e o Grupo PET Licenciaturas. O evento ocorreu ainda em formato presencial 

nos dias 03, 04 e 05/03/2020, com acolhimento aos novos discentes. Esse evento tem sido 

um momento integrador, onde são apresentadas a estrutura acadêmica e institucional, 

orientando os ingressantes para práticas de sucesso nas graduações 

- Monitorias - ofertadas pelas/os petianas/os, configuram-se como práticas relevantes para 

a redução da evasão e insucesso escolar de discentes. São organizadas a partir das 

demandas da comunidade acadêmica, sempre se adequando ao perfil dos petianas/os que 

atuam como monitores de disciplinas, auxiliando os discentes dos diferentes cursos e 

modalidades de ensino da Instituição em seus processos de aprendizagem. Em 2020, 

conforme a demanda da comunidade acadêmica, além das monitorias individuais ofertadas 

por cada petianas/os, o grupo concentrou esforços na monitoria “Help na química”, que 

envolveu todos os integrantes no seu processo de organização, planejamento e divulgação. 

Os petianos avaliaram como uma experiência diferenciada exercer a docência por meio das 

monitorias no formato remoto. 
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- Conecta Pet com as Pós-Graduações – a falta de perspectivas futuras e de atuação, em 

muitos casos, é um fator preponderante que levam graduandos a desistência das formações 

superiores. Nesse sentido, o PET Licenciaturas estabeleceu essa atividade convidando 

coordenadores, pesquisadores/docentes e estudantes para explanar sobre a continuidade 

acadêmica e suas aplicabilidades. Foi um momento muito produtivo onde estudantes 

petianos e não petianos esclareceram suas dúvidas sobre processo seletivo e a experiência 

da continuidade na vida acadêmica em um programa de pós-graduação. 

- Livros: Compartilhando e Comentando que favorece o incentivo à leitura na 

comunidade acadêmica do campus Porto Seguro foi implementada no Grupo PET 

Licenciaturas no ano 2019 e manteve-se em 2020, com êxito e sucesso. Os petianos trocam 

as literaturas, recomendam e incentivam colegas internos e externos ao grupo. Salienta-se 

que a leitura é uma das principais ferramentas da aprendizagem, principalmente no 

desenvolvimento da escrita, os futuros profissionais ao longo da vida acadêmica 

necessitam aguçar a habilidade de escrever como forma de melhorar o desempenho 

acadêmico e obter sucesso. 

2.2.3. Publicações e participações em eventos em 2020: 

Os alunos participaram de eventos ao longo do ano, onde apresentaram trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo PET Licenciaturas e também das pesquisas individuais. 

Congresso de Pesquisa, PósGraduação e Inovação do IFBA 

LOREN, O.; SANTOS JUNIOR, M. S.; BRANDAO, E. A.; SANTOS, A. G. R. ; 

CERQUEIRA, E. M. S. ; MENEZES, D. M ; BARRIOS, B. E. B. ; RABBANI, A. R. C. ; 

Cruz, Thyane Viana . CRESCIMENTO INICIAL DE CULTIVARES DE CANA-DE-

AÇÚCAR NA COSTA DO DESCOBRIMENTO, BAHIA. In: I Congresso de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação do IFBA e do XVII Seminário de Iniciação Científica e 

Tecnológica (SICTI), 2020, Salvador. Anais do I Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do IFBA e do XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI), 

2020. 
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SANTOS, D. S. S. ; SETUBAL, A. C. ; SANTOS, J. P. M. ; MENEZES, D. M. ; Cruz T.V. ; 

BARRIOS, B. E. B. ; RABBANI, A. R. C. . ESTABELECIMENTO INICIAL DE 

JATROPHA MOLLISSIMA (POHL) BAILL. (PINHÃO-BRAVO) NO CAMPO 

EXPERIMENTAL “EXPEDITO PARENTE” EM PORTO SEGURO (BA). In: I 

Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e do XVII Seminário de 

Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI), 2020, Salvador. Anais do I Congresso de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e do XVII Seminário de Iniciação Científica 

e Tecnológica (SICTI), 2020. 

CERQUEIRA, E. M. S.; GUEDES, I. C. ; SANTOS, V. V.; RAMOS, A. C. ; SANTOS, L. 

R. ; BRITO, J. V. S. ; MENEZES, D. M.; SOUZA, A. C. ; SOUZA, V. L. ; NAREZI, 

G. ;Cruz, Thyane Viana . ETNOBOTÂNICA DE ESPÉCIES OLEAGINOSAS COM 

POTENCIALIDADES DE USOS PARA ALIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE 

PATAXÓ DA RESERVA DA JAQUEIRA. In: I Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação do IFBA e do XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI), 

2020, Salvador. Anais do I Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e 

do XVII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI), 2020. 

XXV Encontro Nacional dos Grupos PET 

 SANTOS, L. R.; REIS, A. G. ; CERQUEIRA, E. M. S. ; BRITO, J. V. S. ; RAMOS, A. 

C. ; COSTA, J. C. O. ; MENEZES, D. M. ; SANTOS, V. V. ; SOUZA, A. C. ; Cruz, Thyane 

Viana . Ambiente e cultura: a vivência intercultural do grupo PET Licenciaturas. In: XXV 

Encontro Nacional dos Grupos PET, 2020, Curitiba. ENAPET, 2020. 

 RAMOS, A. C.; BRITO, J. V. S. ; SANTOS, L. R. ;  COSTA, J. C. O. ; REIS, A. G. ; 

CERQUEIRA, E. M. S. ; SENA, A. ; RABBANI, A. R. C.; BARRIOS, B. E. B.; Cruz T.V. 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS DE CULTIVARES DE SOJA EM 

DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA NO EXTREMO SUL DA BAHIA. In: XXV 

Encontro Nacional dos Grupos PET, 2020, Curitiba. ENAPET, 2020. 
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SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

RAMOS, A. C.; BRITO, J. V. S. ; SANTOS, L. R. ; COSTA, J. C. O. ; REIS, A. G. ; 

CERQUERIRA, E. M. S. SANTOS, L. R. ; BRITO, J. V. S. ; MENEZES, D. M. ; SOUZA, 

A. C. ; .Cruz T.V. . ; O GRUPO PET LICENCIATURAS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS 

EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - Campus Porto Seguro, Porto Seguro, BA, Brasil, Outubro 2020. 

Cerqueira, E. M. S.; Santos, L.R.; Brito, J.V.S.; Ramos, A.C; Santos, A.G.R.; Menezes, 

D.M.; Oliveira, J.C.; Sousa, A.C.; Rabbani, A.R.C; Fernandes, A.O; Cruz, T.V. PETIM: 

UMA FERRAMENTA DE COMUNICAÇÕA EDUCACIONAL Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Porto Seguro, Porto Seguro, BA, Brasil, 

Outubro 2020. 

  O petiano Everton Cerqueira participou de pesquisas individuas que gerou a 

publicação intitulada "Síntese e caracterização de sólidos com base em óxido de nióbio e 

zircônia" no Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA. Também 

participou da criação das capas dos livros didáticos MAYA 1, 2, 3, 4 e 5, em conjunto com 

o PET CONEXÃO DE SABERES. 

 - PETIM: BOLETIM INFORMATIVO DO GRUPO PET LICENCIATURAS:atividade que 

contou com total engajamento dos petianos, o processo de elaboração do primeiro volume 

do PETIM e lançamento ocorreu no ano de 2020, foi divulgado em todos as mídias sociais 

do grupo e na vias remotas institucionais, essa atividade obteve um excelente retorno da 

comunidade acadêmica e muito entusiasmo entre os petianos. É importante destacar que a 

atividade contou com a colaboração para revisão das docentes: Dra. Ana Cristina Sousa e 

Dra. Allívia Rouse Carregosa Rabbanni. A versão do primeiro PETIM encontra-se 

disponibilizada no link: http://apptuts.bio/pet-licenciaturas/ 

 

2.3. PET Engenharias - 2020 

 

2.3.1. Projetos de extensão no âmbito das graduações: 
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O Grupo PET Engenharias desenvolveu, ao longo do ano de 2020 ações que 

contribuiu para a formação intelectual e social no âmbito da graduação, despertando o 

espírito coletivo e social, no qual cada discente ensinou atividades que mais tem aptidão, 

leitura de livros não técnicos, despertando o senso crítico e a prática da leitura, informações 

de caráter coletivo e de interesse de toda comunidade acadêmica, em redes sociais e na 

própria página do PET. 

- Curso de Idiomas - Considerando a importância do conhecimento de línguas, 

principalmente do inglês, para a formação acadêmica e profissional dos futuros 

engenheiros, foi proposto aos membros do grupo PET Engenharias participar 

continuamente de cursos de idiomas disponíveis em cursos presenciais e/ou cursos on line. 

Na atualidade, o conhecimento de outro idioma é um diferencial para se conseguir uma 

oportunidade de trabalho. O curso de idiomas pago tornou-se a melhor alternativa, pois na 

instituição não tem professores com carga horária disponível para ministrar curso de 

idiomas para os integrantes do grupo PET. No entanto, o petiano também pode realizar 

cursos gratuitos disponíveis na internet. Tal atividade vem sendo realizada desde a criação 

do grupo PET em 2013. Atividade de extensão de caráter individual. Os alunos do PET 

Engenharias fizeram curso de idiomas seja de forma presencial em escolas de idiomas em 

Vitória da Conquista ou pela internet. Em reunião com o grupo, essa atividade foi positiva 

pois estimula o petiano a aprendizagem de uma nova língua estrangeira. Dentre as 

realizadas estão o inglês (maioria) e o espanhol. 

- PET English - No ano de 2020 os petianos ministraram curso de extensão continuado de 

inglês aos demais alunos dos cursos de graduação do IFBA, com desenvolvimento de 

metodologia diferenciada que proporcionou uma experiência linguística através de aulas 

temáticas e abordagens em que todos os participantes se sentiram à vontade para aprender. 

Foi um curso básico de inglês para aqueles alunos que não tinham muito conhecimento do 

idioma. Atividade de extensão foi de caráter coletivo. Atividade realizada pela plataforma 

Google Meet com a participação do Pet Letras (UFCG), aberto tanto para a comunidade 

IFBA (alunos e servidores) como para o público externo. As inscrições encerraram muito 
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rápido e os participantes avaliaram como positivo para o domínio básico do inglês. 

 

- PET calourosa – Organização do PET CALOUROSA (recepção dos calouros), em 

parceria com o Centros e Diretórios Acadêmicos (CAs e DAs) de Engenharia. Tratou-se de 

um evento para integração dos calouros aos cursos e ao IFBA. Tal ação permitiu contribuir 

para redução da evasão nos primeiros semestres dos cursos. O evento foi organizado pelo 

PET, em conjunto com os CAs e DAs e teve palestras, campeonato de futsal, atividade 

cultural, trote verde, apresentação do campus e setores e outras atividades de interesse dos 

alunos. O evento teve um conjunto de atividades culturais, esportivas e acadêmicas visando 

a recepção e integração dos calouros do curso, além de mostrar a matriz curricular do curso 

e apresentar a estrutura física disponível, os projetos em andamento, os laboratórios, entre 

outras. Atividade de caráter coletivo. 

 

- CINEPET (Cinema promovido pelo PET Engenharias) que tem como objetivo: Criar um 

espaço para discussões filosóficas, culturais e sociais necessárias na formação eclética do 

petiano e graduandos em geral; Criar um ambiente para integração dos Grupos PET do 

IFBA, com outras instituições criando um espaço para discussões filosóficas, culturais e 

sociais necessárias na formação eclética da/o petiano e graduandos em geral.  Atividade 

realizada em parceria com Grupos PET Engenharias (IFBA), PET Cinema (UFRB), PET 

Solos (UESC), PET Economia (UESB), PET Controle e Automação (UESC) onde foram 

exibidos os seguintes filmes e documentários: (a) Enquanto eu for lembrado; (b)Arco do 

tempo; (c) Não é só isso e (d) Dragmentário. Houveram momentos de discussão, com a 

participação dos petianos e tutores dos grupos PET envolvidos e convidados. Após a 

exibição dos filmes, foram geradas discussões a respeito dos respectivos filmes, trazendo 

para uma realidade da vida cotidiana. 

 

- PET Social – Atividade de cunho social, promoveu tanto a educação ambiental nas 

escolas, quanto arrecadações e doações diversas para a comunidade carente no entorno do 

IFBA. Portanto, os petianos promoveram no âmbito da comunidade interna e externa do 

IFBA arrecadações diversas para posterior doação a moradores de rua da cidade. Tal ação 
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é fundamental para despertar nos alunos de solidariedade e entender a função social da 

educação. Atividade de caráter coletivo e interdisciplinar. Mesmo estando no período de 

pandemia, no ano de 2020 fizemos doações de chocolates para a Pastoral do Menor Nossa 

Senhora das Graças em Vitória da Conquista (BA) que foram distribuídas para 170 

crianças. Essa ação mobilizou todo o grupo, despertando o espírito fraternal de 

solidariedade. 

 

- Cursos ministrados/promovidos pelo PET -  Essa atividade contribuiu para a elevada 

qualificação técnica dos petianos e demais alunos de graduação; - Desenvolver habilidades 

e competências para falar em público; -Promover a capacitação/atualização dos 

conhecimentos em temas de interesse do grupo PET e toda a comunidade acadêmica, 

inclusive dos professores, principalmente em tópicos pouco abordados nos eventos do 

IFBA. Devido a pandemia, essa atividade foi realizada de forma virtual mais 

especificamente pela plataforma Google Meet e pelo Streamyard, recebendo o nome: "EM 

CASA COM O PET". A participação do público externo e interno ao campus foi 

representativa, passamos lista de presença. Os participantes receberam certificados. 

Tivemos a oportunidade de organizar evento cientifico. Dentre as atividades realizadas 

estão: 1) PALESTRA: Economia: Durante e pós pandemia; 10/06 2) PALESTRA: Gestão 

de tempo na quarentena; 13/06 (Mediador: Felipe) 3) MESA REDONDA: Docência na 

Engenharia Elétrica e suas experiências; 16/06 4) PALESTRA: Ensino Superior: 

Dificuldades e rumos pós pandemia;17/06 5) PALESTRA: O papel do Engenheiro 

Eletricista no pós pandemia;18/06 6) MINICURSO: Água potável e saneamento: o sexto 

objetivo dos ODSs e sua relação com o COVID-19; 26/06 ( Ministrantes: Felipe, Alex e 

Guilherme) 7) PALESTRA: Experiências de um Engenheiro Eletricista na empresa WEG; 

29/06 8) MESA REDONDA: Pós graduação em Engenharia Ambiental e o período da 

pandemia; 30/06 9) MESA REDONDA: Pós graduação em Engenharia Elétrica e o período 

da pandemia; 01/07 10) MESA REDONDA: A atuação do Engenheiro Ambiental durante 

e após a pandemia no mercado de trabalho; 02/07 11) PALESTRA: Experiências 

acadêmicas com o PET Engenharias e a EAMBJr para o mercado de trabalho; 06/07 12) 

CURSO: Ilustrador; 07/07 a 09/07 13)CURSO: Látex Básico para a produção acadêmica; 
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14/07 e 16/07 14) PALESTRA: Experiências de estágio no setor de meio ambiente em 

indústria calçadista de Vitória da Conquista; 15/07 15) PALESTRA: O programa de 

Educação Tutorial e experiências como tutora do grupo interdisciplinar PET Engenharias; 

21/07 16) CURSO: Excel- Básico e intermediário; 22/07 e 24/07 17) CURSO: Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da construção civil: Como elaborar? 27/07 

(Ministrantes do curso: Thavane Almeida, Camila Dantas, Lara Carvalho, Felipe Moura e 

Guilherme Gil) 18) Ciclo de Debates - Meio Ambiente e Pandemia: Que sociedade estamos 

construindo? Esse evento fizemos parte da comissão organizadora do evento, promovido 

pelo IFBA campus Vitoria da Conquista. 

 

- Leitura de livros não técnicos - Cada integrante do grupo escolheu um livro não técnico 

para ler durante o ano e fazer uma apresentação (uma síntese do que foi lido) sobre o 

mesmo aos demais petianos. O livro apresentado não foi da área técnica dos cursos, de 

forma a possibilitar o contato com outro tipo de linguagem, para ampliar a facilidade na 

interpretação e construção de texto tanto para a vida acadêmica como pessoal dos petianos. 

Na apresentação aos demais membros do grupo, os alunos tiveram a oportunidade de falar 

em público e, ao mesmo tempo, socializando informações e conhecimentos adquiridos, 

além de despertar o interesse pela leitura e melhorar os conhecimentos gerais. Os livros 

não técnicos apresentados foram: 1) As coisas que você só vê quando desacelera; 2) Uma 

pequena luz na escuridão; 3) O ódio que você semeia; 4) O milagre da manhã; 5) O que 

faz o brasil, Brasil? 6) Brida; 7) O homem do castelo alto; 8) Fundação; 9) Quem mexeu 

no meu queijo? 10) A parte que falta; 11) Pra você que teve um dia ruim; 12) A arte da 

guerra; 13) O poder de delegar; 14) O extraordinário; 15) O silêncio da chuva; 16) O Senhor 

das moscas; 17) Albert Einstein e seu universo inflável; 18) Inferno de Dante; 19) Tudo 

que você precisou desaprender para virar um idiota; 20) 1984; 21) Em busca da liberdade 

- Traço das Lutas Escravas no Brasil. A atividade foi avaliada como positiva por estimular 

a leitura de livros não técnicos e por ser um momento de socialização do grupo. 

 

- Participação do PET Engenharias nos encontros dos grupos PET: A participação 

dos petianos nesses eventos teve por objetivo promover discussão sobre os desafios e 
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expectativas que o conhecimento colaborativo exerce dentro da realidade dos grupos, das 

instituições e da sociedade como um todo. Espera-se que a participação dos bolsistas 

vinculados ao PET Engenharias do IFBA proporcione aos mesmos a integração com os 

demais grupos PET do Brasil, discutindo as dificuldades enfrentadas por todos e auxiliando 

na articulação e incentivo a integração dos grupos nas discussões acerca do cenário 

educativo nacional. Em 2020 os petianos participaram de forma virtual do seguintes 

eventos: XIX ENEPET que, se fosse presencial seria realizado em São Luíz (MA) e do 

XXIII SulPET realizado pela UFSC. 

 

- Ensina PET- Atividade realizada pelos próprios integrantes do grupo PET 

Engenharias a fim de ensinar algo que tenha mais aptidão, promovendo um momento de 

descontração entre os integrantes. O objetivo é que os integrantes do grupo PET 

Engenharias ensinem para os demais membros, algum trabalho, brincadeira, culinária ou 

outras atividades que tenham mais afinidade. A atividade foi realizada durante todo o ano 

de 2020, o qual cada petiano apresentou para o grupo alguma atividade que tinha mais 

afinidade. Essa atividade além de integrar mais grupo, permitiu que, durante pandemia 

pudéssemos aprender algo novo, diferente. Dentre as atividades destacam - se: 1) Preencher 

sem negrito; 2) Compostagem; 3) Dicas para transcrição de imagem e áudio em texto; 4) 

Como exportar coordenadas UTM para AutoCAD, como utilizar a calculadora geográfica 

do dpi e como utilizar o site do mygeodata para transformar DWG em KWZ; 5) Melhore 

seu LinkedlN; 6) Minha melhor versão; 7) Metodologia 5S; 8) Vasos de cimento com 

toalhas; 9) Introdução ao Latex; 10) Primeiros passos na bolsa de valores [B]3; 11) Política 

de cancelamento. 

 

- Reunião dos grupos pet do IFBA (interpet IFBA)- Atividade de caráter coletivo e 

periodicidade anual, foi parcialmente desenvolvida. Espaço de integração e troca de 

experiências, pré-requisito para o crescimento do Programa, com integração de todos os 

agentes da Instituição nele envolvido. A troca e socialização de experiências foi 

compartilhada com a participação de convidados de outros grupos PET. Atividade de 

caráter coletivo e interdisciplinar, teve a participação do: Grupo PET Engenharias, PET 
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Solos UESC, PET Economia UESB, PET Biotecnologia UFBA, PET Controle e 

automação UESC, ou seja, a participação de mais grupos PET que como planejado. Porém, 

não houve a participação dos grupos PET Licenciaturas e PET Conexões de Saberes. Além 

do mais, essa atividade se deu na forma de Grupo de Discussões (GD). Através dessa 

atividade foi possível criar um espaço de discussões de grandes temas que agregaram 

conhecimento profissional dos discentes envolvidos e também a interação dos grupos 

PETs. Foi uma atividade de caráter coletivo e interdisciplinar, entre Grupos PETs. Espaço 

de interação e troca de experiências, pré-requisito para o crescimento do Programa, com 

integração de todos os agentes da Instituição nele envolvido. A troca e socialização de 

experiências pôde ser compartilhada com a participação de convidados de outros grupos 

PET. 
 

2.3.2. Práticas de redução da evasão e do insucesso nas graduações:  

- Projeto de Metodologias Ativas - O projeto de Metodologias Ativas ofereceu uma espécie 

de capacitação em Metodologias Ativas para alunos e professores de algumas disciplinas 

durante o ensino remoto, contribuindo para melhor aprendizagem dos alunos e uma maior 

dinamização das aulas por parte dos professores. Esse projeto proporcionou aos alunos e 

professores do IFBA preparação para trabalhar com Metodologias Ativas durante o ensino 

remoto. Ao final de cada atividade, foi entregue um questionário pra os participantes, afim 

de avaliar a atividade. A maioria avaliou como satisfatório o sistema ensino aprendizagem 

e que auxiliou na condução das disciplinas. 

 

- Monitoria para estudantes de graduação - Atividade de assistência continuada aos alunos 

de graduação em Engenharia do IFBA, campus Vitória da Conquista, intitulado programa 

de Monitoria de Ensino, para os alunos dos semestres iniciais desses cursos, em especial 

nas disciplinas de cálculo, física e/ou informática, metodologia da pesquisa científica. A 

monitoria no ano de 2020 foi ofertada virtualmente, devido a pandemia, ministrada e/ou 

coordenada pelos membros do grupo PET, ou seja, as atividades foram organizadas e 

realizadas de forma coletiva pelo grupo PET e colaboradores. O objetivo foi que o projeto 

contribuísse para a melhoria do processo de ensino aprendizagem, por meio de 
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acompanhamento do aluno e avaliação do desempenho do respectivo aluno. O projeto de 

monitoria encontra-se no sétimo ano de realização. Durante o ano de 2020 foi ofertada a 

monitoria de Física III para os alunos de engenharia ambiental, elétrica e civil do IFBA. A 

atividade foi avaliada positivamente que foi incluída na atividade do ano de 2021. 

 

- Curso de Pré-cálculo - Refere-se a um curso de cálculo aos alunos calouros dos cursos 

de Engenharia ambiental, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil do IFBA, campus Vitória 

da Conquista, denominado "Précálculo". Tal curso foi organizado e ministrado por petianos 

em parceria com alunos do grupo PROMATECA. Este programa foi pensado em função 

das altas taxas de evasão/retenção constatadas nos semestres iniciais dos cursos de 

engenharia em nosso campus. Mais especificamente, o curso "Pré-cálculo" propuseram-se 

aulas presenciais sobre geometria e matemática básica necessários para auxiliar os alunos 

nas disciplinas de Cálculo I e II do IFBA. Vale ressaltar que alguns alunos chegam no IFBA 

com muita deficiência em matemática básica, ocasionando altas taxas de evasão/retenção 

associadas às disciplinas de cálculo. Esta atividade coletiva preparou os alunos calouros 

dos cursos de Engenharia do IFBA campus Vitória da Conquista, em conteúdos de 

matemática básica, de forma que eles conseguiram cursar as disciplinas de cálculo do 

primeiro semestre sem maiores dificuldades. Atividade realizada por alguns petianos, 

obtendo resultados positivos quanto ao aproveitamento do curso. 

 

- PET REVISA ENEM - O Exame Nacional do Ensino Médio acontece todos anos e diversos 

alunos têm dificuldade de se preparar para esta prova. O preparo de alunos, futuros 

ingressos na universidade pública, é um fator de alta importância, pois com o aumento 

contínuo da concorrência é necessário mais tempo de estudo para se ingressar num curso 

superior de qualidade. Muitas escolas têm seus cursos de ensino médio voltados para a 

preparação para o ENEM e Vestibular, principalmente, as particulares. O ano de 2020, para 

além dos anos normais, inseriu os alunos das escolas públicas e privadas em um cenário de 

dificuldades uma vez que as aulas presenciais foram suspensas. O PET REVISA ENEM 

foi pensado com a finalidade de preparar alunos os concluintes que fizeram o Enem, 

oferecendo gratuitamente conteúdos nas áreas de exatas, biológicas e redação. O presente 
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projeto tratou das particularidades do exame, auxiliando os participantes na resolução de 

exercícios no mesmo modelo que é cobrado no ENEM, além de ter contribuído com 

orientações para melhoria no desenvolvimento e aprimoramento das competências e 

habilidades relacionadas à prova, possibilitando que o participante do curso tivesse um 

melhor desempenho na prova. Foi aplicada a lista de presença e questionários mensais de 

participação. As atividades foram avaliadas parcialmente satisfatória pelos alunos pois, 

como houve abrangência de alunos de todo o Brasil, cada uma tinha uma dúvida particular, 

dificultando que fossem sanadas de imediato. 

 
2.3.3. Publicações e participações em eventos em 2020: 

 

No ano de 2020 o PET Engenharias publicou trabalhos em anais de eventos, revista 

indexada e capítulo de livros. Ressalta-se que todas essas atividades articulam as dimensões 

de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para produção de estudos que são, com 

freqüência, apresentados e publicados em eventos e meios de divulgação científica. Por 

2020 ser um ano de pandemia, o qual muitas atividades foram realizadas de forma remota, 

tivemos um número expressivo de publicações. 

 

2.3.3.1. Publicação resumo expandido em eventos do PET 

- Cenário atual das comissões do grupo PET Engenharias IFBA como forma de 

organização de trabalho e desenvolvimento de atividades 

Evento: XXIII SulPET 

Autores: Felipe Moura, Guilherme Gil Fernandes, Julianny de Souza Oliveira, Lara de 

Oliveira Carvalho, Luca de Almeida Brito, Marília Aguiar Rodrigues, Mikelly Bonfim 

Anjos, Pedro Henrique Rocha Chaves, Sérgio Ricardo Ferreira Andrade Junior, Thavane 

Ferreira de Almeida. 

 

- Atividades realizadas pelo PET Engenharias IFBA durante a pandemia da COVID-

19 

Evento: XXIII SulPET 
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Autores: Marília Aguiar Rodrigues, Julianny de Souza Oliveira, Pedro Henrique Rocha 

Chaves, Guilherme Gil Fernandes, Lara de Oliveira Carvalho, Luca de Almeida Brito, 

Mikelly Bonfim Anjos, Sérgio Ricardo Ferreira Andrade Junior, Thavane Ferreira de 

Almeida, Joseane Oliveira da Silva. 

-     Atividades sociais e o grupo PET: abordagem realizada pelo grupo PET Engenharia  

IFBA 

       Evento: XXIII SulPET 

      Autores: Guilherme Gil Fernandes, Mikelly Bonfim Anjos, Felipe Gonçalves Moura, 

Julianny de Souza Oliveira, Lara de Oliveira Carvalho, Luca de Almeida Brito, Marília 

Aguiar Rodrigues, Pedro Henrique Rocha Chaves, Sérgio Ricardo Ferreira Andrade Junior, 

Thavane Ferreira de Almeida. 

 

- Percepção dos ex petianos sobre as contribuições do programa PET Engenharias no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

  Evento: XIX ENEPET 

  Autores: Lara de Oliveira Carvalho, Camila Nunes Dantas, Thavane Ferreira de Almeida, 

Felipe Gonçalves Moura, Marília Aguiar Rodrigues, Alex França Andrade, Joseane 

Oliveira da Silva e Joseane Oliveira da Silva. 

 

- O papel do Programa de Educação Tutorial no combate à evasão nas instituições de 

ensino: uma perspectiva do PET Engenharias 

Evento: XXIII SulPET 

Autores: Sérgio Ricardo Ferreira Andrade Junior, Luca de Almeida Brito, Lara de Oliveira 

Carvalho, Guilherme Gil Fernandes, Julianny de Souza Oliveira, Pedro Henrique Rocha 

Chaves, Thavane Ferreira de Almeida, Marília Aguiar Rodrigues, Mikelly Bonfim Anjos. 

 

2.3.3.2. Publicação em revistas 
 
- Título do trabalho: Alcance das atividades promovidas pelo PET Engenharias no 

IFBA campus Vitória da Conquista. Revista REPET. ISSN 2675-1003, v. 02, n. 02, p.281-294. 

Ano. 2020. 
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Autores: Julianny de Souza Oliveira, Marília Aguiar Rodrigues, Jaira Michele Santana 

Silva, Alex França Andrade e Joseane Oliveira da Silva 

 

- Título do trabalho: Impactos do programa de educação tutorial na percepção e 

expectativas dos seus membros. Revista REPET. ISSN 2675-1003, v. 02, n. 02, p. 34-58. Ano. 

2020. 
Autores: Guilherme Gil Fernandes, Luca de Almeida Brito, Mikelly Bonfim Anjos, Sérgio 

Ricardo Ferreira Andrade Júnior e Joseane Rocha Silva. 

 

- Título do trabalho: Utilização de composto orgânico proveniente da indústria de 

celulose na cultura do crambe (Crambe abyssinica Hochst). Revista Brasileira de Meio 

Ambiente, v. 8, p. 43-52, 2020. 

Autores: Raquel Santos Sacramento; Joseane Oliveira da Silva; Lorena Ferraz; Sara 

Moreno Pereira Lacerda. 

 

- Título do trabalho: Influence of different methods of potencial evapotranspiration 

estimation in the catolé grande river flow using the swat model. Brazilian Journal of 

Development, v. 6, p. 13893-13906, 2020. 

Autores: Ferraz, L.; Sousa, L. F. ; Tagliaferre, C. ; SILVA, JOSEANE ; Santos, C. A. S. ; 

Rocha, F. A. 

 

- Título do trabalho: A importância do ensino da língua inglesa nas graduações de 

engenharia. Brazilian Journal of Development, v. 6, p. 15114-15122, 2020. 

Autores: Scaramussa, K. B ; Carvalho, L. O. ; Brito, L. A. ; Almeida, T. F. ; Andrade, A. 

F. ; Anjos, M. B. ; Dantas, C. N. ; SILVA, JOSEANE . 

 

- Título do trabalho: Resíduo de efluente de frigorífico bovino como fertilizante 

alternativo para a produção do girassol. Brazilian Journal of Animal and Environment 

Research, v. 3, p. 1042-1049, 2020. 
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Autores: Gusmao, B. A.; SILVA, J. O. da; Pereira, S. T. ; Passos, A. S. ; Rocha, F. A. ; 

Lacerda, S. M. P. 

 
2.3.3.3. Capitulo de livro:  
 
Título do trabalho: Elaboração de simulações computacionais com auxílio do software 

GNU Octave – FEMM como abordagem complementar ao ensino de eletromagnetismo na 

engenharia. Editora Poisson 

Autores: Sérgio Andrade, Luca de Almeida, Pedro Rocha, Leonardo Caires e Joseane 

Silva. 

 

Título do trabalho: LODO DE ESGOTO DA ETE COMO FONTE DE NITROGÊNIO 

NA CULTURA DA MARGARIDA (LEUCANTHEMUM MAXIMUM). Coletânea a 

Conferência da Terra: línguas, ritos e protagonismos nos territórios indígenas: agroecologia, 

desenvolvimento sustentável e políticas públicas (Tomo II). 1ed.Boa Vista - RR: Editora 

da UFRR, 2020, v. 2, p. 226-234. 

Autores: Lacerda, S. M. P.; SILVA, J. O. Da; ROCHA, F. A. 

 

2.3.3.4 Projetos realizados em 2020 
● SERVICE ROBOT RUTAS 

Descrição da Atividade: Projeto realizado entre o Grupo de pesquisa GIPAR (Grupo de 

Inovação e Pesquisa em Automação e Robótica) do Intituto Federal da Bahia em parceria 

com a Universidad Católica San Pablo. No projeto são estudadas e implementadas técnicas 

para que um robô Pepper (semi-humanoide) possa interagir em um museu com os visitantes. 

 

Objetivo: Este projeto visa o desenvolvimento de técnicas de localização, mapeamento, 

navegação e interação com o ambiente aplicadas no robô Pepper. 

 

Justificativa para realização da atividade: Estudo e aprendizagem de conceitos 

modernos relacionados à robótica e a automação.  
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Data de início e fim da atividade: 14 mar. 2020  

Responsável pela realização: PhD. José Dias (orientador GIPAR).  

Local de realização:  

Petianos envolvidos: Sérgio Ricardo. 

Demais participantes: PhD. Dennis Barrios, PhD. Raquel Barrios, PhD. Raphaell Sousa, 

João Pedro, Edmundo, Kevin, Marita Cornejo, Marcos, Alejandro Tejada, Jórdean Amaro, 

Iago e Isac. 

 

2.3.3.5. Participação em grupos de pesquisa. 

 

* Grupo de Inovação e Pesquisa em Automação e Robótica (GIPAR) 

Descrição do estudo/pesquisa: O grupo de pesquisa tem sua linha de pesquisa voltada ao 

desenvolvimento de sistemas de controle e automação, objetivando a movimentação de 

robôs. As atividades realizadas pelo grupo têm como objetivo: Desenvolver e implementar 

projetos que proporcionem às pessoas uma melhor qualidade de vida e inclusão social, bem 

como novas técnicas e estratégias de controle e automação voltadas para aplicações 

industriais que permitam o desenvolvimento de novos experimentos práticos e ferramentas 

de ensino e pesquisa. As principais áreas envolvidas nas pesquisas são controle de 

processos, tecnologia assistiva, eletrônica embarcada, inteligência artificial (IA) e 

mecatrônica.  

 
● GRUPO DE PESQUISA DE GEOPROCESSAMENTO PARA ESTUDOS 

AMBIENTAIS 
● Descrição da Atividade: Encontros semanais com carga horária de 2 horas para 

aprendizagem do software QGIS e principais definições ligadas ao geoprocessamento. 
● Objetivo: Praticar o uso do software QGIS 
● Justificativa para realização da atividade: A partir do interesse dos discentes em 

aperfeiçoar as habilidades no uso de ferramentas de geoprocessamento, sendo o QGIS uma 

opção disponível gratuitamente e amplamente utilizada para a elaboração de mapas e 

realização de análises ambientais. 
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● Data de início e fim da atividade: 03/07/2020 até o atual momento. 
● Responsável pela realização: Professora Colaboradora Gabriela Fontes 
● Local de realização: Preencher sem negrito 
● Petianos envolvidos: Lara Carvalho, Felipe Moura, Thavane Almeida, Guilherme 

Gil, Julianny Oliveira. 
● Demais participantes: Camila Dantas, Lorena Rocha, Manoel Messias Meira, 

Renan Santana. 
● Público Alvo: Discentes do PET Engenharias e alunos de Engenharia Ambiental 

com devido interesse. 

 

3. Avaliação 

 

3.1. Grupo PET Conexões dos Saberes - 2020 

 

3.1.1 Avaliação do tutor pelas/os discentes: 

 
  Conforme avaliação das/dos discentes, o professor tutor Leonardo Thompson teve 

um bom desempenho em relação às ações desenvolvidas pelo PET Conexão de Saberes, 

principalmente, em um contexto de pandemia da COVID-19. Conforme os bolsistas, o tutor 

tem demonstrado grande interesse no desenvolvimento dos projetos relacionados aos 

grupos étnicos indígenas da região, e mais especificamente, na produção de material 

didático para as escolas indígenas. Os bolsistas consideraram que o tutor os orientou nas 

atividades desenvolvidas no grupo, ressaltando o ótimo relacionamento.   

3.1.2. Avaliação das/dos discentes pelo tutor: 

  De acordo com o tutor, professor Leonardo Thompson, no ano de 2020, o Grupo 

PET Conexões apresentou algumas dificuldades para o desenvolvimento das atividades, 

principalmente, pelo contexto de isolamento social devido a pandemia da COVID-19. As 

reuniões ocorreram de forma remota e que dificultou uma participação mais efetiva dos 

bolsistas, pois em muitas aldeias as condições de acesso a internet são precárias. 

  Com essas adversidades apontadas, ressalta-se que os bolsistas, quando solicitados, 
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demonstraram interesse e se esforçaram para realizar as atividades propostas para o ano de 

2020. Isso ficou claro nas reuniões realizadas ao longo do ano e na participação de eventos 

online, tendo em vista os resultados apresentados. 

3.1.3. Autoavaliação das/dos discentes: 

 
De acordo com os discentes do grupo, o PET Conexões de Saberes é de extrema 

importância para o desenvolvimento de competências didático-pedagógicas, além de 

proporcionar melhorias para as escolas indígenas, como a confecção de livros didáticos 

voltados para as suas realidades. 

  Com relação ao formulário de autoavaliação dos discentes, constou uma relação 

com indicadores, tais como comprometimento com a proposta do PET; assiduidade; 

cumprimentos das atividades planejadas; relacionamento com os integrantes do grupo; 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. De modo geral, os bolsistas conceituaram como 

bom e destacaram as dificuldades encontradas na realização das atividades acadêmicas e 

do grupo PET no contexto da pandemia.  

3.1.4. Autoavaliação do tutor: 

 
  O grupo PET Conexões de Saberes tem uma singularidade de trabalhar, 

especificamente, com os povos indígenas das regiões Sul e Extremo-sul da Bahia.  As/Os 

bolsistas são discentes da Licenciatura Intercultural Indígena e desenvolvem suas 

atividades nas aldeias e escolas indígenas onde exercem suas práticas.  

  O ano de 2020 foi bem conturbado para o Grupo, em função da pandemia de 

COVID-19. Mesmo assim, conseguimos uma abertura de edital para preenchimento de 

vagas de novos bolsistas (atualmente com 12 bolsistas), atendendo os três grupos étnicos 

da região: Pataxó; Pataxó Hãhãhãe; e Tupinambá.   

  Esses acontecimentos contribuíram para que fosse um ano pouco produtivo no 

Grupo. Entretanto, mesmo com alguns entraves, o grupo apresentou resultado satisfatório 

no ano de 2020 e com boa perspectiva de continuidade e ampliação das ações a serem 

desenvolvidas no ano de 2021. 
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3.2. Grupo PET Licenciaturas 

 

3.2.1 Avaliação da tutora pelas/os discentes: 

Para o processo autoavaliação do desempenho do Grupo PET licenciaturas no ano 

2020, além das frequentes discussões reflexivas sobre o grupo, suas propostas e atuações 

em formato remoto, também foi aplicado um formulário eletrônico com 

questões/indicadores de desempenho e atuação.  De acordo com os discentes do Grupo 

PET Licenciaturas, a professora Thyane Viana demonstra engajamento e responsabilidade 

com sua devida função. Destacando-se a proatividade em relação às atividades propostas e 

a boa relação com os integrantes do Grupo. Foi apontado pelos discentes do grupo que a 

tutora do PET Licenciaturas “tem contribuído com orientações para uma melhor formação 

acadêmica”, mas também atenta à formação cidadã tendo a “sensibilidade de perceber o 

indivíduo em sua totalidade”. 

 

3.2.2. Avaliação das/dos discentes pela tutora: 

Conforme a tutora do Grupo PET Licenciaturas, as/os discentes do Grupo PET 

Licenciaturas são ativos e comprometidos. Durante o ano de 2020, foi notável como ficou 

aguçado o espírito colaborativo e solidário do grupo em busca de melhorias coletivas e 

pessoais, fortalecendo a identidade do Grupo e promovendo um ambiente acadêmico 

agregador. 

Para a tutora, com o distanciamento social e a imposição das atividades remotas, a 

vulnerabilidade socioeconômica ficou evidente, no entanto, não intransponível. O senso de 

coletividade e de superação fez com que, aos poucos e com apoio dos colegas, cada petiano 

transpusesse esse desafio coletivo e individual. A tutora atribui a vontade desses discentes 

em avançar, a força motriz que fez o Grupo PET Licenciaturas prosseguir de maneira 

ininterrupta suas atividades e ações no ano pandêmico de 2020, sem desistências e/ou 

exclusão. 
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Segundo avalia a professora, essas/esses discentes têm buscado promover ações 

afirmativas no âmbito do ensino, extensão e pesquisa, tornando-os referenciais no ambiente 

acadêmico do IFBA campus Porto Seguro. 

 

3.2.3 Autoavaliação das/dos discentes: 

Em autoavaliação, as/os discentes do Grupo PET Licenciaturas destacam a 

produtividade acadêmica e os avanços na execução das atividades e ações propostas, 

refletindo o comprometimento e esforço coletivo. Os integrantes do Grupo vêm 

desenvolvendo e compreendendo suas habilidades profissionais nas diversas expertises dos 

respectivos cursos, em conformidade com o que preconiza o Programa. 

Os discentes também destacam o diferencial de estarem inseridos em um Grupo 

PET, como forma de apoio e orientação frente às demandas dos cursos de graduação, 

segundo elas/eles esse ambiente favoreceu como estímulo para continuidade acadêmica, 

mesmo em um período conturbado como foi o ano de 2020. 

 

3.2.4 Autoavaliação da tutora: 

Conforme autoavaliação da tutora do Grupo PET Licenciaturas, o ano de 2020 foi 

marcante em sua atuação, pois teve que aprender a conviver com as incertezas do cenário 

pandêmico e com a busca incessante de estratégias que se adequassem à realidade dos 

integrantes do grupo nesse novo formato, considera que foi um processo contínuo de 

reflexões e experimentações. 

A tutora destaca que, ao longo desse período, manteve-se aberta a flexibilidade, 

tentando aproximar-se da realidade individual de cada membro do grupo e atuante em todas 

as atividades, estimulando todas/os as/os integrantes para um melhor desempenho 

acadêmico. A professora avalia que muitas experiências e estratégias assertivas adotadas 

em 2020, permanecerão nos próximos anos de sua atuação à frente da tutoria do Grupo 

PET Licenciaturas. 
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3.3. Grupo PET Engenharias 

 

3.3.1. Avaliação da tutora pelas/os discentes: 

Dentre as/os petianas/os que avaliaram individualmente a tutora - o total de 15 

discentes (11 bolsistas, 04 não bolsistas) dos cursos de Engenharia Ambiental e Engenharia 

Elétrica que integram o PET Engenharias -, conforme os conceitos ÓTIMO (10,0 a 8,5), 

BOM (8,4 a 7,0), REGULAR (6,9 a 5,0) e FRACO (4,9 a 0,0) - numa escala de 0,0 a 10,0 

- com relação aos aspectos pontualidade, assiduidade, liderança, respeito, 

organização/rendimento, responsabilidade, iniciativa e execução de tarefas, a tutora obteve 

a maioria do rendimento ÓTIMO, o que demonstra o comprometimento da tutora com o 

bom andamento do Grupo. 

Acerca dos critérios ‘domínio sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão’ e 

‘Inserção institucional do Grupo’, as/os discentes avaliaram como BOM. Tal avaliação 

evidencia, portanto, a condução da tutora nos processos de planejamento e execução das 

atividades propostas, considerando a sua liderança e expertise, fundamental para o bom 

desempenho do Grupo ao longo do ano de 2020. 

 

3.3.2. Avaliação das/dos discentes pela tutora: 

 

A avaliação da tutora em relação a todo Grupo PET se deu sobre 11 bolsistas (06 

da Engenharia Ambiental e 05 da Engenharia Elétrica) e 04 não bolsistas, considerando os 

conceitos ÓTIMO (10,0 a 8,5), BOM (8,4 a 7,0), REGULAR (6,9 a 5,0) e FRACO (4,9 a 

0,0) em relação a uma escala de 0,0 a 10,0. Os critérios avaliados foram: comprometimento 

com a proposta do PET; assiduidade; cumprimento das atividades planejadas; 

relacionamento com a tutora; relacionamento entre os integrantes do Grupo; coeficiente de 

rendimento acadêmico do Grupo (discentes bolsistas); participação em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão; produção acadêmica; inserção institucional do Grupo; apoio 

institucional ao desenvolvimento das atividades do Grupo e aproveitamento geral do 

Grupo. 

De modo geral as/os petianas/os apresentam um ÓTIMO comprometimento com a 
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proposta do PET, bem como com suas atividades planejadas e enviadas para o MEC 

anualmente, avaliou a tutora.  

Para os critérios ‘participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão’, os 

discentes obtiveram o conceito BOM, apesar terem apresentado relatório anual de 2020. 

Ressalta-se que, para o item ‘apoio institucional’, tivemos o conceito BOM, tendo em 

vistas algumas dificuldades, tais como material de custeio visto que o ano de 2020 o MEC 

não liberou recurso de custeio para o PET Engenharias, devido ao período de 

cadastramento da senha no banco.  

 

3.3.3. Autoavaliação das/dos discentes: 
 

Com relação à autoavaliação das/dos bolsistas petianas/os, em média, os mesmos 

encontram-se satisfeitos com a filosofia do programa e confirmam ser positivo para sua 

vida acadêmica. As/Os discentes avaliaram os seguintes critérios: comprometimento com 

a proposta do PET; comprometimento com a proposta do PET; assiduidade; cumprimento 

das atividades planejadas; relacionamento com a tutora; relacionamento entre os 

integrantes do Grupo; satisfação em participar do PET; produção acadêmica; participação 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão; contribuição do PET para a sua inserção na 

pesquisa e na pós-graduação; contribuição do PET para a sua formação acadêmica; 

contribuição do PET para a sua formação cidadã; participação individual no PET; e 

participação no conjunto dos Grupos PET. Para a avaliação foram considerados os 

conceitos ÓTIMO (10,0 a 8,5), BOM (8,4 a 7,0), REGULAR (6,9 a 5,0) e FRACO (4,9 a 

0,) em relação a uma escala de 0 a 10,0. Em geral a autoavaliação foi ÓTIMA, exceto para 

os itens produção acadêmica, participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão e 

participação no conjunto dos Grupos PET que foi considerado BOM, evidenciando o 

compromisso e a responsabilidade das/dos bolsistas em relação ao planejamento, execução 

e divulgação científica das atividades previstas no âmbito PET Engenharias. 

  

3.3.4. Autoavaliação da tutora: 

 

Com relação à autoavaliação, a tutora considerou os seguintes critérios: 
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comprometimento com a proposta do PET; assiduidade; cumprimento das atividades 

planejadas; relacionamento entre os integrantes do Grupo; domínio sobre aspectos 

relacionados à aprendizagem; domínio sobre aspectos relacionados à sua área de atuação 

profissional; participação individual no PET; participação no conjunto dos Grupos PET; e 

domínio sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A fim de proceder a 

autoavaliação, a tutora utilizou dos seguintes conceitos: ÓTIMO (10,0 a 8,5), BOM (8,4 a 

7,0), REGULAR (6,9 a 5,0) e FRACO (4,9 a 0,) em relação a uma escala de 0 a 10,0. 

A professora tutora considera que a sua atuação no programa como ÓTIMA, corroborando 

com a avaliação da tutora realizada palas/os bolsistas. Sobre o item, domínio dos aspectos 

relacionados à sua área de atuação profissional, no entanto, a tutora avaliou como BOM, 

visto que, como o PET Engenharia é caracterizado como interdisciplinar, envolvendo os 

cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Ambiental, e a sua atuação profissional se 

restringe ao último curso, há alguns limites por conta desse aspecto, porém a tutora 

contorna a situação, incorporando ao programa professoras/es colaboradoras/es do curso 

de Engenharia Elétrica para auxiliar, sobretudo, na elaboração das ações e 

acompanhamento das pesquisa, tendo em vistas aspectos específicos da área de 

conhecimento. 

 

4. Planejamento e Ações 

 

4.1. Grupo PET Conexões dos Saberes 

Com relação ao Grupo PET Conexões dos Saberes, que tem como tema e objetivo 

principal do projeto a produção de material didático para sala de aulas multisseriadas das 

escolas indígenas, as ações planejadas e realizadas para o ano de 2020 estiveram em 

consonância com a proposta de implantação e desenvolvimento do Grupo. No entanto, vale 

destacar algumas dificuldades circunstanciais para a realização das atividades programadas 

devido a pandemia COVID-19. Essa situação fez com que outras atividades de ensino, 

pesquisa e extensão fossem planejadas para dar conta nesse contexto de exceção. De forma 

geral, as atividades foram cumpridas de forma satisfatória. 
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4.2. O Grupo PET Licenciaturas 

O Grupo PET Licenciaturas mantém o caráter interdisciplinar em seus 

planejamentos e execuções, em observância aos arranjos socioeconômicos locais  e tem o 

adotado, desde a concepção de seu projeto de implantação, as metodologias de ensino 

baseadas na “pesquisa-ação”, que subsidiam atividades do Grupo de trabalho, uma vez que 

possibilitam às/aos discentes intervir a partir de uma problemática social, analisando-a e 

operando estratégias no sentido de sua resolução e mobilização dos agentes envolvidos. 

Os projetos e ações foram planejadas e executadas com êxito, estando em coerência 

com os princípios do programa e em consonância com a realidade regional. A inserção do 

grupo na comunidade da Reserva Pataxó da Jaqueira, via projeto de pesquisa, é um 

exemplo dessa premissa. O sucesso acadêmico do PETIM- Boletim Informativo, em que 

há uma integração do grupo com diversos atores da comunidade acadêmica também 

corrobora com essa formação pró-ativa e reflexiva. Além disso, as edições do Ciência em 

foco e PET conecta com as Pós-Graduações abriram caminhos para discussões e 

percepções sobre as contribuições do ensino superior em perspectivas atuais e futuras. 

Dessa forma, as atividades planejadas obtiveram êxito, de modo que a avaliação do 

planejamento e execução correspondem às propostas do Grupo PET Licenciaturas. 

 

4.3. Grupo PET Engenharias 

 

O Grupo PET Engenharias considerou, na construção do seu planejamento anual, a 

indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, no tocante às ações e intervenções 

previstas no âmbito do campus e da sociedade.  

No que concerne ao ensino, buscou-se atender as necessidades e dificuldades 

das/dos discentes que ingressaram nos cursos das engenharias, ofertando um reforço de 

Matemática elementar através do MATECA, a fim de que as/os discentes tivessem um 

melhor desempenho nas disciplinas de Cálculo. Ressalta-se que a maioria das/dos discentes 

que frequentou o MATECA é oriunda de escolas públicas da rede estadual do município 
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de Vitória da Conquista e região, impactando diretamente na permanência desses 

estudantes na Instituição. Além dessa atividade, com objetivo e público semelhante, temos 

as monitorias para as áreas de Física e Cálculo, que são ofertadas semestralmente, no 

campus, para discentes dos cursos superiores. Como o ano de 2020 foi um ano de pandemia 

que dificultou de forma presencial algumas atividades planejadas, além de termos que nos 

reinventar com relação a forma de condução das atividades, ainda tivemos cadastrados 

atividades desenvolvidas e não planejadas tais como: “Projeto de Metodologias Ativas” e 

o “PET Revisa ENEM”. O primeiro cumprimos com o objetivo de ensinar para alguns 

alunos e professores do IFBA campus Vitória da Conquista, novas metodologias de ensino 

para continuarmos com nossas atividades de forma remota. Já o “PET Revisa ENEM” foi 

uma oportunidade tanto para alunos carentes de todo Brasil de ter um apoio nos estudos 

para o Exame Nacional do Ensino Médio, como incentivar que os alunos de escolas 

públicas continuassem seus estudos para realização do ENEM, visto que as escolas estavam 

com suas atividades suspensas devido a COVID-19. 

No que diz respeito à pesquisa, as publicações foram frutos  do acompanhamento 

de projetos de pesquisas com professoras/es colaboradoras/es, visto que no ano de 2020 o 

programa não recebeu ajuda de custeio pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação - FNDE, devido ao período de cadastramento da senha no banco e, como a 

instituição estava fechada, tivemos que trabalhar de forma remota e, a saída que nós 

encontramos para a pesquisa não parar, foi através de publicação científica em eventos 

regionais, nacionais, revistas indexadas com qualis B2, além de publicação em capítulos 

de livros e acompanhamento de projetos de pesquisa de forma remota. A colaboração 

dessas/es docentes foi fundamental para a realização do planejamento do Grupo, e motivou 

as/os discentes a seguirem na área acadêmica.  

O papel da pesquisa para a formação profissional deve ser destacada. Releva, a 

título de exemplo, destacar o projeto de pesquisa “Sistema de aquecimento de água para 

fins residenciais de baixo custo” desenvolvido em anos anteriores no âmbito do campus 

Vitória da Conquista, cujo fomento veio da FAPESB. Esse projeto possibilitou que todas/os 

as/os discentes envolvidas/os trabalhassem com energia solar, principalmente as/os 

petianas/os do curso de engenharia elétrica e, em outubro de 2019, três desses estudantes, 
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atualmente ex-petianas/os, já formados em Engenharia Elétrica, abriram uma empresa de 

energia fotovoltaica, que abrange a cidade de Vitória da Conquista e região e o estado do 

Espírito Santo e, continuam atuando até os dias atuais. 

Com relação a extensão, o PET Engenharias planejou suas atividades de 2020 com 

vistas ao público externo, mas também às/aos graduandos ingressantes e, para tanto, foram 

promovidas ações na pastoral do Menor em Vitória da Conquista a fim de propiciar uma 

formação humanística e cidadã às/aos petianas/os. Por outro lado, promovemos cursos de 

formação, como a recepção às/aos calouras/os. Tais ações, além de acolhimento, pretendem 

contribuir com a permanência das/os novas/os estudantes nos cursos. 

Os projetos e ações foram planejadas e executadas com êxito, de modo que a 

avaliação do planejamento e execução correspondem às propostas do Grupo PET 

Engenharias.  

 

5. Comunicação e Interação 

 

  A comunicação e interação entre os Grupos PET têm ocorrido por meio do Encontro 

Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (XXV ENAPET), que ocorre há 

mais de 25 anos e tem importância significativa na articulação e comunicação entre os 

Grupos no Brasil., além da participação no XIX ENEPET (Encontro Nordestino dos 

Grupos PET e do XXIII SulPET (Encontro Regional dos Grupos PET da Região Sul). 

O Grupo PET Licenciaturas participou ativamente no XXV Encontro Nacional dos 

Grupos PET (ENAPET), o que permitiu que as/os petianas/os interação com diversos 

Grupos, além de apresentarem os trabalhos intitulado “Ambiente e cultura: a vivência 

intercultural do grupo PET Licenciaturas” e “Características agronômicas de cultivares de 

soja em diferentes épocas de semeadura no extremo sul da Bahia”. Nota-se uma expressiva 

inserção do Grupo na comunidade interna ao IFBA campus Porto Seguro e externa, que 

pode ser verificada pela participação de discentes não-petianas/os dos diferentes níveis de 

ensino da Instituição (médio integrado, graduação e mestrado) fortalecidos nos projetos e 

ações gerenciados pelo Grupo PET Licenciaturas, como: PETIM, Cinepet, Ciência em foco 

e PET conecta com Pós-Graduações.   O grupo PET Licenciaturas estabeleceu em 2019 e 
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manteve em 2020, parcerias interessantes com diferentes instituições para execução de 

projetos gestados pelo grupo PET Licenciaturas. A exemplo disso, aponta-se o projeto de 

pesquisa sobre das oleaginosas nas comunidades indígenas que conta com a parceria do 

grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisa em Agroecologia e Produção Orgânica Pau Brasil 

(NEA-PB) do Centro de Formação em Ciências Ambientais (CFCAm) da Universidade 

Federal do Sul da Bahia (UFSB) e também, com o Grupo de Pesquisa em Ciências 

Ambientais (GPCA) do IFBA campus Eunápolis. 

O PET Engenharias também participou ativamente do XIX ENEPET em Aracaju –

SE, onde as/os discentes e tutoras/es trocaram experiência com tutoras/es e petianas/os de 

outras instituições de ensino, fortalecendo suas bases e o programa, buscando o 

desenvolvimento de novas atividades e metodologias inovadoras assim como os petianos 

participaram do XXIII SulPET realizado também de forma virtual em Florianópolis-SC. 

Além disso, o PET Engenharias em parceria com Grupos PET Engenharias (IFBA), PET 

Cinema (UFRB), PET Solos (UESC), PET Economia (UESB), PET Controle e Automação 

(UESC) organizaram em conjunto o CINEPET (atividade planejada e registrada no 

SIGPET que tem como objetivo oferecer a comunidade acadêmica e não acadêmica uma 

discussão filosófica através do cinema, o qual foram exibidos os seguintes filmes e 

documentários: (a) Enquanto eu for lembrado; (b)Arco do tempo; (c) Não é só isso e (d) 

Dragmentário. Teve também o GD – Grupo de discussão entre grupos PET. Essa atividade 

de caráter coletivo e interdisciplinar, entre Grupos PET’s, com espaço de interação e troca 

de experiências, pré-requisito para o crescimento do Programa, com integração de todos os 

agentes da Instituição nele envolvido. A troca e socialização de experiências foi 

compartilhada com a participação de convidados de outros grupos PET. Participaram dessa 

atividade os grupos PET Engenharias, PET Solos UESC, PET Economia UESB, PET 

Biotecnologia UFBA, PET Controle e automação UESC. Através dessa atividade foi 

possível criar um espaço de discussões de grandes temas que agregam no conhecimento 

profissional dos discentes envolvidos e também a interação dos grupos PET’s. 

Já o grupo PET Conexão de Saberes buscou estabelecer uma comunicação, 

interação e relação intercultural entre várias plataformas do conhecimento acadêmico com 

os saberes tradicionais, em suas mais variadas formas de organização. Por isso, buscou-se 
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estimular os bolsistas a participarem de eventos online, lives, ciclos de palestras remotas e 

outros. Os eventos contribuem para divulgação e compartilhamento de atividades e 

resultados obtidos pelos bolsistas e participantes do projeto. Com o surgimento da 

pandemia COVID-19, os eventos científicos passaram a ser realizados no formato virtual, 

com atividades remotas, lives e ciclos de debates. Além disso, uma articulação que foi 

estabelecida em 2020, foi com o Grupo de Pesquisa em Estudos Intercultural Indígena 

(GETII) do IFBA/UFSB, o que possibilitou um maior envolvimento acadêmico, resultando 

em reflexões e participações em ciclos de debates com temas atuais e pertinentes a cultura 

indígena. Vale destacar também a inserção e participação nas discussões do Grupo 

Nacional de Tutores dos Grupos PET Conexão de saberes no Brasil, fato que facilitou a 

comunicação, interação e troca de experiências entre os grupos dentro da mesma temática 

indígena. 

 

6. Políticas de Gestão 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é instituído enquanto política de 

qualificação da educação superior, compondo a estrutura de aprendizagem que devem 

trabalhar de maneira indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito dos cursos 

de graduação, tendo sua estrutura final definida pela lei 11.180 de 23 de setembro de 2005 

e que rege até o momento atual. 

O PET Licenciatura, o PET Conexão de Saberes e o PET Engenharias, levando em 

consideração o processo de ensino e aprendizagem, é baseado na tutoria que juntamente 

com as/os bolsistas, realizam reuniões administrativas semanalmente, a fim de acompanhar 

e planejar as atividades, através de registros, divulgações e, finalmente, emissão do 

relatório para fins de prestação de contas das atividades anteriormente planejadas.  

Todas as ações foram pautadas e acompanhadas pelo Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação – CLAA, instância deliberativa e avaliativa do Programa 

nas IES. Logo, o acompanhamento das atividades dos grupos PET do IFBA perpassa a Pro-

Reitoria de Ensino (PROEN). a responsável por instituir o Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação - CLAA, respeitando o percentual de representação entre 
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docentes e discentes com emissão de Portaria pela PROEN. As análises são referendadas 

pelo envio anual dos relatórios e dos planejamentos de suas atividades pelas/pelos 

tutoras/es. Todo material gerado por cada grupo PET é analisado pelo CLAA e submetido 

a parecer. Caso aprovado, esse material é encaminhado a SESu, via SIGPET (Sistema 

específico de gestão do Programa). 

Os possíveis efeitos do Programa foram analisados a partir da avaliação das/dos 

estudantes envolvidas/os diretamente com o programa no IFBA, com diferentes trajetórias 

e planejamentos distintos de cada grupo PET /IFBA.  

Do ponto de vista teórico, para efeitos da avaliação, é necessário observar que as 

ações de um programa, por vezes, podem ser diferentes dos seus planejamentos, uma vez 

que os efeitos sociais e individuais das ações transcendem seus objetivos pré estabelecidas 

de modo que a mesma atividade poderá ter uma repercussão diferente, dependendo muito 

do seu público que, nesse caso, são as/os estudantes envolvidas/os, mas também como 

responde a comunidade acadêmica e externa à Instituição. Ressalta-se, no entanto, que a 

gestão dos Grupos acontece de forma democrática e participativa, tanto para fins de 

planejamento quando das ações de execução. 

 

7. Infraestrutura 

 

7.1. PET Conexões dos Saberes 

 

  O Grupo PET Conexão dos Saberes, sediado no IFBA campus Porto Seguro, não 

possui uma sala específica para a execução das ações e atividades, e tem utilizado o espaço 

físico do Laboratório Intercultural Indígena. Possui um Computador, uma TV (servindo de 

monitor e visualização dos livros didáticos produzidos), um gravador digital, duas mesas 

digitais para ilustração dos livros didáticos e um armário com acervo bibliográfico 

específico sobre educação escolar indígena. Essa estrutura mínima não tem dado conta das 

atividades a serem desenvolvidas pelo Grupo, necessitando de um espaço físico adequado, 

mais computadores, impressora colorida, mesa digital e software de ilustração.  

  Vale destacar que o Grupo trabalha muito na articulação com as aldeias indígenas 
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do Sul e Extremo Sul da Bahia, necessitando fazer deslocamentos periódicos até as escolas 

indígenas para coletar dados, realizar reuniões com as lideranças e aplicar a metodologia 

de construção coletiva do material didático para as escolas indígenas. Para tanto, é 

necessário a disponibilidade de carro e motorista da IES para realização dessas visitas 

técnicas. Em 2020 não foi possível utilizar o espaço do laboratório intercultural indígena 

no IFBA, bem como não foi possível se deslocar até as aldeias, devido ao contexto de 

isolamento social e medidas sanitárias estabelecidas pela pandemia da COVID-19. 

 

7.2. PET Licenciaturas 

O Grupo PET Licenciaturas, também sediado no IFBA campus Porto Seguro, não 

possui uma sala específica para a execução das ações e atividades e tem utilizado o espaço 

físico de uma sala de aula destinada aos alunos das áreas de informática, que é utilizada 

também para aulas de pós-graduação. A sala possui computadores, data-show, mesa e 

armários.  

 

7.3. PET Engenharias 

 

Com relação à infraestrutura, o PET Engenharias funciona em uma sala de 

aproximadamente 15 m2, onde são realizadas as reuniões semanais e planejamentos das 

atividades do Grupo, no IFBA campus Vitória da Conquista. A sala possui mesa de reunião, 

16 cadeiras, lousa, três armários, um armário que funciona como arquivo, duas impressoras, 

três computadores e ar condicionado. Todas as ações do Grupo PET Engenharias são 

divulgadas na página do PET, qual seja, www.petengenhariasifba.com.br, e em redes 

sociais como no caso o instagram @petengenharias. O Grupo PET Engenharias é dividido 

em comissões que são responsáveis pela organização das ações planejadas e pela estrutura 

física de funcionamento. São elas: Comissão de experiência, comissão profissional, 

comissão de marketing, comissão de gestão de pessoas e comissão de patrimônio. Como o 

ano de 2020 ficamos praticamente de forma remota devido a pandemia, extinguimos 

temporariamente a comissão de patrimônio, com previsão de retomada em 2022.  
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8. Dificuldades 

 

8.1. PET Conexão de Saberes 

 

  A principal dificuldade encontrada pelas/os integrantes do Grupo se dá em função 

de sua especificidade, fato que foi agravado pelo contexto da pandemia da COVID-19. 

As/Os bolsistas são discentes da Licenciatura Intercultural Indígena, que funciona em 

regime de módulos no campus (1 mês por semestre) e de tempo comunidade na aldeia (em 

função da pandemia, essas atividades ocorreram de forma remota). Essa característica faz 

com que as/os discentes desenvolvam suas atividades do PET nas aldeias em que vivem e 

onde elas/eles têm suas práticas de ensino.  Como exemplo, temos 05 (cinco) bolsistas que 

moram na Reserva Indígena Caramuru, que se localiza no município de Pau Brasil, distante 

aproximadamente 230 km do IFBA campus Porto Seguro. Isso se apresenta como um 

empecilho à presença cotidiana das/os bolsistas no campus e no desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão presencialmente. Outra dificuldade que se 

relaciona a esse contexto é a falta de recurso financeiro. Ressalta-se que o Grupo não 

recebeu verba de custeio e, portanto, teve algumas ações previstas replanejadas ou 

inviabilizadas. Vale destacar que no contexto da pandemia as dificuldades aumentaram, 

principalmente, pela dificuldade de acesso a internet nas aldeias. Outro aspecto agravado 

pela pandemia, foi a questão econômica dos bolsistas e das suas comunidades indígenas, a 

bolsa recebida através do PET, em alguns casos tem sido a principal renda familiar. 

 

8.2. PET Licenciaturas 

Com a pandemia COVID-19, a princípio a dificuldade foi a readaptação de nossas 

ações e projetos ao formato remoto, o que evidenciou as problemáticas socioeconômicas 

dos petianos, como: problemas de acessibilidade, falta de estruturas mínimas, falhas na 

conexão e adaptação aos novos formatos e plataformas. Esses foram impasses iniciais que 

foram superados com apoio integral e solidário do grupo. Outro ponto que dificultou o 

planejamento do grupo em 2020, foi a falta de repasse do recurso de custeio, 
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comprometendo a realização de algumas atividades de forma ideal. Além disso, cabe 

registrar, que embora as atividades tenham sido realizadas de forma remota em 2020, a 

principal dificuldade do Grupo PET Licenciaturas no campus Porto Seguro se perpetua, 

que é a falta de uma sala definitiva e adequada ao grupo. Por enquanto, não foi sinalizada 

a solução dessa problemática que gera prejuízo e transtornos para o desempenho almejado. 

 

8.3. PET Engenharias 

 

No ano de 2020, as principais dificuldades encontradas na execução das atividades 

do Grupo dizem respeito à liberação do custeio que se deu de forma tardia, não tendo tempo 

hábil para recebimento do mesmo. Já estamos indo para o quarto ano sem recurso de custeio 

e isso acaba atrapalhando o andamento de algumas atividades, principalmente de pesquisa. 

E mesmo sendo um ano pandêmico, conseguimos adaptar a maioria das nossas atividades 

para o formato remoto. Das atividades propostas no planejamento 2020, apenas a visita 

técnica foi classificada como atividade não desenvolvida, e a realização do InterPET foi 

parcialmente desenvolvida através de realização de Grupos de Discussão. No geral, para 

os integrantes desse Grupo, faltou mais apoio por parte da Instituição, sobretudo, em 

virtude da necessária contrapartida institucional, o que não houve, para que o PET seja 

desenvolvido no âmbito do IFBA (BRASIL, 2012). 

 

9. Considerações Finais 

 

Em relação ao Grupo PET Conexão de Saberes, o ano de 2020 foi de obstáculos e 

desafios em função do contexto de isolamento social e medidas sanitárias devido a 

pandemia da COVID-19. Mesmo assim, destaca-se a importância da continuidade da 

produção de material didático voltado para salas multisseriadas em escolas indígenas. O 

material elaborado contou com a participação dos bolsistas, professoras/es e discentes das 

escolas indígenas. Parte do material já está pronto e outra parte está em desenvolvimento 

com vistas a concluir no ano de 2021. A dificuldade, no entanto, está no financiamento para 

realizar as publicações dos livros didáticos. Releva o impacto das ações formativas do PET 
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Conexão e o impacto na permanência e êxito das/dos estudantes indígenas notadamente, 

no IFBA campus Porto Seguro. 

  Em relação ao PET Licenciaturas, o ano em relato foi marcado pela superação e 

aprendizagem, destaca-se a continuidade dos projetos que têm possibilitado aos discentes 

de graduação a vivência da prática científica e extensionista, realizando planejamentos, 

coleta e sistematização dos dados, análise dos resultados, escrita científica e divulgação. 

Além de pesquisas que têm se desdobrado em projetos de mestrado, TCC´s e possibilitado 

interações com diversos pesquisadores do IFBA campus Porto Seguro e de diferentes 

instituições parceiras. Releva, ainda, o fato de que as diversas atividades oportunizadas 

pelo Grupo PET Licenciaturas, mesmo em formato remoto, envolvem discentes de 

graduação petianas/os e não petianas/os, e são fomentadoras da tríade universitária e da 

formação cidadã atenta aos arranjos sociais locais e aos desafios impostos à educação 

superior no ano pandêmico de 2020. 

Diante do que se propõe o Programa de Educação Tutorial, O PET Engenharias está 

em constante avaliação no que diz respeito ao planejamento e execução das atividades 

propostas, bem como no impacto dessas ações na vida de cada petiana/o e da comunidade 

de atuação do Grupo. É importante destacar que, a despeito das dificuldades confrontadas 

no ano de 2020, o Grupo conseguiu desenvolver satisfatoriamente as atividades previstas, 

considerando padrões de boa qualidade. As ações contribuíram para a redução da evasão e 

promoção do sucesso acadêmico, valorizando a articulação das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, estimulando o espírito crítico dos integrantes do programa pautada 

pela ética, pela cidadania ativa e pela função social oferecida pela educação superior.  

Considerando os processos avaliativos que cada Grupo PET desenvolveu, observa-

se o compromisso tanto de tutoras/es, quanto de bolsistas a fim de que as ações planejadas 

no âmbito dos Grupos tenham êxito e os espaços de formação sejam ampliados, 

contribuindo não apenas para a permanência e êxitos das/dos estudantes petianas/os, mas 

sobretudo impactem positivamente na qualidade do profissional e cidadão egresso dos 

cursos superiores do IFBA. Por meio deste relatório, é possível visualizar as principais 

atividades desenvolvidas pelos três grupos PETs da Instituição. Desta forma, ratificamos 

que as atividades do PET/IFBA contribuem para mitigar o processo de evasão e retenção 
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no IFBA, uma vez que os relatórios individuais, elaborados anualmente, apresentam um 

detalhamento pormenorizado das ações desenvolvidas durante o ano letivo de 2020. 

Sendo assim, observou-se a necessidade de maior apoio financeiro institucional 

para viabilizar a construção do evento interno no IFBA, envolvendo os grupos PET, Com 

base no exposto, recomenda-se, pois, a consolidação dos Grupos PET Engenharia, 

Licenciaturas e Conexão de Saberes, bem como a expansão e maior valorização desses 

Grupos em termos de infraestrutura para que possam continuar sendo espaços de formação 

acadêmica e cidadã, permanência e êxitos de estudantes de graduação do IFBA, além de 

elevar ainda mais a qualidade das ações realizadas pelos Grupos seja para públicos 

específicos como as comunidades indígenas, seja para o público em geral, especialmente 

nas comunidades no entorno dos campi do IFBA onde os Grupos PET estão inseridos e 

atuam. 
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