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

Desenvolvido por grupos de estudantes de 
graduação, sob a tutoria de docentes, o PET é 
um programa pautado pelo princípio da tríade 
universitária (ensino, pesquisa e extensão) 
e fomentado com recursos da Secretaria de 
Educação Superior/Ministério da Educação 
(SESu/MEC), órgão que também supervisiona 
o funcionamento dos grupos em todo o país.

Atualmente no IFRJ há três grupos PET:
•	 CONEXÕES DE SABERES: PRODUÇÃO 
CULTURAL – campus Nilópolis;
•	 CONEXÕES DE SABERES: SEXUALIDADE E 
EDUCAÇÃO SEXUAL – campus Realengo;
•	 QUÍMICA SUPRAMOLECULAR, NANOCIÊNCIA 
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 2 (dois) anos, 
um certificado de participação, que atesta o 
desenvolvimento pessoal e profissional, sendo 
relevante para fins curriculares.

Para saber mais, acesse:
www.ifrj.edu.br/programas/pet 
http://portal.ifrj.edu.br/conexoes-pet portal.ifrj.edu.br



Saiba mais:

Programação

Das 8h às 9h  
Recepção e Credenciamento
  
Das 9h às 9h30
Solenidade de abertura 
Paulo Roberto de Assis Passos (Reitor IFRJ), 
Elizabeth Augustinho (Pró-reitora de Ensino 
de Graduação), 
Elisa Suzana Carneiro Poças (Diretora Geral 
do campus Realengo) 

Das 9h30 às 11h 
“O PET como construção coletiva e 
interdisciplinar”
Otair Fernandes (UFRRJ campus Nova Iguaçu/
Tutor PET/Conexões de Saberes: dialogando 
e interagindo com as múltiplas realidades e 
saberes da Baixada Fluminense/RJ ) 
Fernanda Delvalhas Piccolo (tutora PET IFRJ 
Conexões de Saberes em Produção Cultural), 
Patrícia Alexandra Santos Schettert do Valle 
(tutora PET IFRJ Conexões de Saberes em 
Sexualidade e Educação Sexual), 
Lívia Tenório Cerqueira Crespo Vilela (tutora 
PET IFRJ Química Supramolecular, Nanociência 
e Nanotecnologia)

Das 11h às 12h30
Comunicação oral 
“Papo Baixada: diálogos e mediações numa 
atividade de extensão” 
(Grupo PET/Conexões de Saberes em Produção 
Cultural)
“Histórias em quadrinhos como estratégia didática 
para divulgar a Nanotecnologia”
“Experimentos simples e acessíveis para o ensino 
de química no 1o ano do ensino médio”
(Grupo PET Química Supramolecular, Nanociências 
e Nanotecnologia)
“A sexualidade de pessoas com deficiência visual: 
oficinas no Instituto Benjamin Constant”
“Curso de multiplicadores em Educação Sexual, 
“não só para meninas”
(Grupo PET Conexões de Saberes em Sexualidade e 
Educação Sexual)

Das 12h30 às 13h15 – Intervalo 

Das 13h15 às 14h 
Atividade Cultural 
Divulgação Livro eletrônico – Cadernos Prograd - PET 

Das 14h às 17h 
Oficinas e Dinâmicas 

Oficina “Varal de criatividade” 
(Grupo PET Conexões de Saberes em 
Produção Cultural)

Dinâmicas “Continue a história”, 
“Reconhecendo o outro”, “Laço de Fita” 
(Grupo PET Conexões de Saberes em 
Sexualidade e Educação Sexual)
Dinâmica “Química - aprender e brincar é só 
experimentar” 
(Grupo PET Química Supramolecular, 
Nanociências e Nanotecnologia)

17h 
Encerramento


