
Este é um evento anual que tem por objetivo 
criar um espaço de trocas de experiências entre os 
grupos PET do IFRJ.

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 
é desenvolvido por grupos de estudantes de 
graduação, sob tutoria docente. Trata-se de um 
programa pautado pelo princípio da tríade 
universitária (ensino, pesquisa e extensão) e 
fomentado com recursos da SESu/MEC; orgão que, 
também, supervisiona o funcionamento dos grupos 
em todo o país.

Atualmente o IFRJ possui três grupos PET:

 - Conexões de Saberes: PRODUÇÃO CULTURAL - 
campus Nilópolis

- Conexões de Saberes: SEXUALIDADE E 
EDUCAÇÃO SEXUAL - campus Realengo

- QUÍMICA SUPRAMOLECULAR, NANOCIÊNCIAS E 
NANOTECNOLOGIA - campus Duque de Caxias

Para participar do PET é necessário submeter-se 
a processo seletivo específico, com exigências e 
critérios definidos em edital próprio, sempre 
disponibilizados no site do IFRJ e nos murais dos 
campi. Os aprovados recebem uma bolsa auxílio 
mensal e ao final de 02 (dois) anos, um Certificado 
de Participação, que atesta o desenvolvimento 
pessoal e profissional, sendo relevante para fins 
curriculares.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU

Realização:
PROGRAD

V Conexões PET

Integrar é preciso!

12 de novembro de 2015
Campus Duque de Caxias

Conexões PET

Para saber mais acesse: 
www.ifrj.edu.br/programas/pet www.ifrj.edu.br/prograd



8h30min-  Credenciamento

9h-  Solenidade de abertura 

Prof. Me. Hudson Santos da Silva (Pró-reitor de 

Ensino de Graduação), Prof. Dr. Pedro Paulo Merat 

(Diretor Geral do Campus Duque de Caxias) Pra. 

Dra. Fernanda Delvalhas Piccolo (tutora do PET 

IFRJ Conexões de Saberes em Produção Cultural), 

Profa. Dra. Lívia Tenorio Cerqueira Crepo Vilela 

(tutora do PET IFRJ Química Supramolecular, 

Nanociências e Nanotecnologia), Profa. Dra. Pa-

trícia Alexandra Santos Schettert do Valle (tutora 

do PET IFRJ Conexões de Saberes em Sexuali-

dade e Educação Sexual).

10h-   Educação Tutorial no Ensino de Graduação: 

relatos de experiências dos grupos PET.

Prof. Dr. Alexandre Monteiro de Carvalho (UFRRJ), 

Indiomar Daiane de Souza Lemos (PET IFRJ 

Conexões de Saberes em Sexualidade e Educação 

Sexual), Luciana Vilela Pinto (PET IFRJ Conexões de 

Saberes em Produção Cultural), Sonara Gonçalves 

Silva Cassa (PET IFRJ Química Supramolecular, 

Nanociências e Nanotecnologia). 

Mediadora: Luana Ribeiro (Coordenadora de 

Apoio ao Estudante da Graduação)

12h-  Intervalo

PROGRAMAÇÃO
13h30min- Oficinas

Oficina 1. FAZENDO COM AS PRÓPRIAS MÃOS: O 

LEITE QUE COLA

A oficina consiste na produção de uma cola a partir da 

caseína do leite que será utilizada para a produção 

de materiais interativos envolvendo a confecção de 

origamis. A metodologia simples, fácil e de baixo 

custo, servirá para ilustrar que a Química enquanto 

ciência se manifesta nas mais simples e variadas 

situações do dia a dia.

Oficina 2.  EXPRESSÃO CORPORAL

A oficina proposta visa possibilitar uma vivência de 

expressão corporal demonstrando que a consciência 

corporal pode melhorar a qualidade de vida através 

da compreensão de que a postura tem uma 

importância fundamental no desenvolvimento da 

propriocepção e da percepção espacial. Será uma 

oficina livre de incentivo à percepção de que o corpo 

é um mecanismo de linguagem que está além da fala, 

ele expressa sentimentos e conceitos. O trabalho de 

expressão corporal se utiliza de várias técnicas que 

ampliam o vocabulário de movimentos e o entendi-

mento dessa forma de expressão, despertando a 

consciência do nosso corpo e de nós mesmos enquanto 

sujeitos inseridos em um ambiente social e cultural.

Oficina 3. SEXUALIDADE SENSORIAL

A oficina sexualidade sensorial propõe um conjunto 

de experiências sensoriais, todas relacionadas a 

sexualidade, através de materiais que estimule o 

aspecto sensorial do participante. Uma oficina que 

visa proporcionar experiências que vão além dos 

estigmas, tabus e preconceitos construídos em nossa 

sociedade relacionados a sexualidade, uma vez 

que trabalha o conceito de sexualidade 

amplamente.

15h30min- Apresentação Cultural

16h- Encerramento

Utilize o QR Code e acesse

a última edição da

Revista da Graduação.
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