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Grupos PETs da UFJF completam 20 
anos de conquistas acadêmicas
Alice Bettencourt e Franciane Moraes*

O Programa de Educação Tutorial 

(PET) é voltado para a formação de 

alta qualidade para alunos de 

Instituições de Ensino Superior. Criado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 1979, 

envolve grupos de diversas áreas por meio de 

4.274 alunos bolsistas, os petianos, orientados 

por 400 professores tutores, atuando em 

pesquisas científicas, práticas de ensino 

complementares ao conteúdo curricular e 

projetos de extensão.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

conta com seis grupos, sendo os PETs da 

Engenharia Elétrica e da Comunicação os 

mais antigos, criados, respectivamente, em 

novembro de 1991 e em março de 1992. “Houve 

um longo período em que o programa não 

lançou editais, por isso, ficamos apenas com 

dois grupos até 2009, quando foram 

reabertos”, diz o tutor do PET Elétrica, 

professor doutor Francisco Gomes. A partir 

daí, foram criados os grupos de Psicologia, 

Odontologia, Engenharia Civil e Educação 

Física e, desde 2008, a Universidade mantém 

oito Grupos de Educação Tutorial (GETs), com 

funcionamento semelhante.

O PET Elétrica está, desde 1991, sob a tutoria 

de Francisco Gomes, que segue a diretriz de 

desenvolver profissionais de visão diferenciada: 

“Tentamos uma formação ampla, não de um 

mero técnico altamente qualificado, mas com 

uma visão cidadã da sociedade e dos impactos 

de sua atividade”. Para o engenheiro da 

Eletrobras e ex-bolsista Carlos Aparecido 

Ferreira, o ponto forte do grupo é a atenção 

para problemas atuais: “Sempre me lembro de 

um estudo que o tutor me pediu sobre a crise 

de energia de 2001, pois, até hoje, discuto 

questões daquela aparentemente ingênua 

apresentação com os colegas da Eletrobras e 

do setor elétrico brasileiro”. Arthur Reis, atual 

bolsista, destaca que “inúmeras portas foram 

abertas, mudando meu rumo na graduação”. 

Reis foi um dos que fizeram intercâmbio na 

Suécia a partir do doutoramento da ex-petiana 

Janaína Gonçalves e dos resultados alcançados 

na Uppsala University pelos demais bolsistas. 

O grupo da Faculdade de Comunicação 

(Facom) também completou 20 anos e se 

destaca, além de suas atividades de extensão e 

pesquisas, pelos módulos de ensino. Abertos 

para a graduação, os módulos semanais 

propõem discussões com pouco espaço nas 

salas de aula, como as relações da Comunicação 

com a Psicanálise ou com a Política. Para o 

petiano Cícero Villela, são oportunidades para 

aprofundar conceitos e discussões: “Minha 

vontade sempre foi ser professor universitário 

e posso dizer que o PET me preparou para isso 

de uma forma única”. Para Letícia Perani, ex-

bolsista, o PET Facom habilita o aluno para a 

excelência, seja na academia ou no mercado. 

“Encontrei condições ideais para a minha 

formação: excelentes professores orientadores, 

atividades variadas, complexas e desafiadoras, 

e colegas inteligentes e instigantes.” Segundo 

o tutor, professor doutor Francisco Pimenta, 

outra vantagem do grupo é o fato de os 

bolsistas terem autonomia sobre sua pesquisa 

e poderem escolher dentre os diversos projetos 

de extensão ou propor novos, como jornalismo, 

cinema, internet ou assessoria de imprensa.

* Bolsistas do Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação (PET Facom)
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Petianos da Engenharia Elétrica com o tutor Francisco Gomes (ao centro)
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