
“O Grupo PET Engenharia Civil completa cinco anos de existência, dos quais, 

tenho imenso orgulho de dizer que fiz parte dos últimos dois. Lembro-me como se 

fosse ontem do dia da minha matricula no curso de engenharia civil. Enquanto eu 

aguardava minha vez na fila, fui abordado por um aluno chamado Orlando, que me 

entregou um folder com as iniciais PET e me explicou brevemente sobre o projeto. 

Eram tantas atividades que me chamou muito a atenção. Parecia ser uma grande 

oportunidade no curso. Mais tarde, descobri que no PET se fazia muito mais, e que o 

aluno Orlando Maxwell, assim como os demais petianos, eram acadêmicos exemplares. 

Já no segundo período tive a felicidade de me tornar membro do PET Civil. Isto se deu 

através de uma dura e memorável seleção, na qual fui questionado sobre qual 

contribuição eu poderia dar ao grupo. Antes de pensar em responder, eu já sabia que 

tinha muito mais a ganhar com o programa do que a oferecer. Pra quem já não 

esperava moleza, o início foi chumbo quente. Entrei no PET logo na semana do 

concurso de pontes. Entender conceitos específicos pertinentes ao concurso, me 

fizeram perceber o quanto eram importantes os primeiros períodos e as disciplinas 

iniciais, além de proporcionar motivação para seguir em frente e aprender, cada vez 

mais. Com o passar do tempo no PET eu passei a viver outros conceitos, talvez não tão 

técnicos, mas que me mostraram a verdadeira importância do Universitário. A vivência 

da Educação tutorial me fez enxergar que a universidade não forma apenas 

profissionais, mas verdadeiros cidadãos. Tanto os alunos, quanto sociedade são 

amplamente beneficiados pela partilha do conhecimento, e é extremamente gratificante 

ver as melhorias ocorrerem. Mesmo sem fazer assistencialismo, o programa PET tem 

grande impacto positivo na sociedade e na comunidade acadêmica. Eu acho difícil 

mensurar o quanto aprendi, e o quanto cresci pessoal e profissionalmente com o PET. 

Conceitos como trabalho em equipe, integração, ética e liderança são aplicados 

frequentemente em todas as atividades. Creio que os benefícios acadêmicos ficam muito 

claros. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, num mesmo projeto, 

proporciona, além de uma formação muito mais ampla, uma capacitação muito grande 

ao bolsista e um vasto leque de oportunidades e possibilidades. Entretanto o 

crescimento pessoal que este grupo PET me proporcionou não tem preço. Aprender a 

lidar com diversas situações e com pessoas de diferentes personalidades é uma 

bagagem muito valiosa. Vi nos meus veteranos, verdadeiros heróis, nos quais eu me 

espelho e que muito me ensinaram. Nos meus calouros, vi a força de quem está 

começando, enfrentando com bravura os desafios existentes e esperando com coragem 

o que há por vir. Nos meus tutores, vi  verdadeiras lendas que alcançaram a excelência 

profissional, e que principalmente demonstram verdadeiro amor pela educação. Espero 

que o tempo que me resta como bolsista do grupo PET Civil seja tão proveitoso 

quanto o que passou. Sinto imenso orgulho de fazer parte do PET civil e estou certo de 

o nosso PET tende a se desenvolver cada vez mais. Ao PET, aos professores e aos 

petianos o meu muito obrigado! Parabéns PET CIVIL!” 

Daniel Massolla, entrou no grupo em dezembro de 2010. 

 


