
“Desde antes de entrar na faculdade eu já ouvia sobre o Programa de 
Educação Tutorial, só dava o Matheus falando: "Nossa, tem um programa muito 
legal lá na faculdade chamado PET, eles fazem um monte de coisas interessantes, 
deve ser muito bom...". Depois de um tempo ele conseguiu uma oportunidade de 
participar e os elogios começaram a crescer, eu de tabela já sabia que se tratava de 
algo diferente das outras bolsas da faculdade... Às vezes ele ligava para casa "Fala 
com a mãe que hoje eu vou chegar mais tarde, fiquei responsável por algumas 
coisas aqui no PET e devo demorar..." ou então "...estamos preparando um 
concurso de pontes de palito de picolé!!..." ou ainda "Tô montando uma tabela no 
Excel e vou demorar" , e a cada comentário dele, minha vontade de conhecer o 
programa só crescia!  

Foi então que após algumas tentativas consegui uma oportunidade também, 
e já na primeira reunião percebi que apesar do ambiente de descontração, 
ninguém estava ali para brincar, todos tinham suas responsabilidades e deveres 
para com o grupo. Hoje, com quase 2 anos e meio de PET posso realmente afirmar 
que os elogios feitos por meu irmão não eram a toa! Não há palavras que possam 
descrever ou demonstrar minha gratidão em poder participar desse programa, 
dizem que "amigos são a família que Deus nos permite escolher", e é exatamente 
isso que somos, com direito a maravilhosos pai, mãe e irmãos! Como em toda 
família há momentos e momentos, mas é indescritível o sentimento de união do 
grupo a todo instante e a certeza de saber que se tem sempre com quem contar 
independente da situação! Em todas as viagens ao redor do Brasil, pude participar 
de verdadeiras aventuras que ficarão guardadas para o resto de minha vida. 
Graças ao PET pude crescer como ser humano e ter uma visão mais ampla sobre a 
vida. Sou eternamente grato por isso! Obrigado família!” 

Raphael Martins do Valle, entrou no grupo em maio de 2010. 

 


