
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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RESOLUÇÃO Nº 206, DE 06 DE MAIO DE 2020

Relatório
consolidado dos
programas de
educação tutorial
dos grupos PET em
economia e PET em

sica do ano de
2019

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições conferidas pelo ar go 1º Regimento
Interno e considerando:

Parecer nº 7/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, do Conselheiro Cleberson Eller
Loose -  Documento nº  0379802;

Decisão da Câmara de Graduação, em 07-04-2020, no Despacho Decisório
1/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR - Documento nº  0386509;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0399678;

Deliberação na 104ª sessão Plenária em 29-04-2020.

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º  Aprovar o Relatório Ins tucional Consolidado - 2019 do Programa de Educação Tutorial do
Grupo PET - Economia (NUCSA) e Grupo PET - Física (NCET) da Fundação Universidade Federal de
Rondônia, campus de Porto Velho , nos termos do documento de nº 0377075.

Art. 2º Revogam-se disposições contrárias. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
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06/05/2020, às 19:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0417119 e o código CRC 5BB8C234.

 

Referência: Proces s o nº 999102042L.000001/2020-21 SEI nº 0417119
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RELATÓRIO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO - 2019

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

GRUPO PET - ECONOMIA

GRUPO PET - FÍSICA

 

1 INTRODUÇÃO

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) é a única universidade pública do
Estado de Rondônia. A instituição é integrada ao Sistema Federal de Ensino Superior (IFES),
tendo como sede administrativa a cidade de Porto Velho e atuando em todo o estado de
Rondônia, por meio de campi localizados nas cidades de Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná,
Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura Vilhena.

A instituição oferece à comunidade cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e stricto
sensu. A UNIR é forte instrumento no processo de desenvolvimento científico e tecnológico no
estado, respondendo por parcela representativa da produção científica e pela formação de
profissionais nas mais diversas áreas do conhecimento.

Integrando as políticas de apoio à graduação da UNIR, encontra-se o Programa de Educação
Tutorial – PET. Tal programa estrutura-se em grupos organizados a partir de cursos de
graduação orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Mediante a concessão de bolsas de iniciação científica a estudantes e bolsas de tutoria aos
professores tutores, destina-se a fomentar grupos de aprendizagem tutorial. Na UNIR há,
atualmente, dois grupos do Programa de Educação Tutorial: o grupo PET/Economia, cujo tutor é
o professor Jonas Cardoso, e o grupo Pet/Física, cuja tutora é a professora Luciene Batista da
Silveira.

O presente documento constitui-se no Relatório Institucional Consolidado, no qual consta uma
compilação dos relatórios de atividades realizadas pelos grupos PET/UNIR no decorrer do ano
de 2019, além da avaliação individualizada de cada grupo de tutoria.

2 O AMPARO LEGAL

A elaboração do Relatório Institucional Consolidado segue o exposto nos Artigos 23, 24 e 25 da
Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013, e tem como objetivo
atender ao solicitado no Ofício-Circular nº 23/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC e
constituiu-se a partir dos relatórios apresentados pelos tutores dos grupos PET/UNIR.
 

3 BREVE HISTÓRICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA UNIR

A Fundação Universidade Federal de Rondônia aprovou o seu primeiro grupo do Programa de
Educação Tutorial – o PET/Economia – em junho de 2006 por meio de edital nacional do MEC.
O segundo grupo – o PET/Física foi aprovado em agosto 2007. Desde esses anos até a
presente data, os grupos PET/UNIR vêm desenvolvendo, ininterruptamente, atividades que
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visam à melhoria da qualidade acadêmica dos cursos de graduação apoiados pelo programa,
favorecendo condições para a realização de atividades extracurriculares que complementam a
formação acadêmica através da vinculação entre ensino, pesquisa e extensão.

 

4 AVALIAÇÃO DOS GRUPOS PET/UNIR

Conforme o Artigo 24º da Portaria MEC nº 976/2010, a avaliação dos grupos e de seus
respectivos tutores tem por objetivo:

“I - promover a qualidade das ações do programa;

II - consolidar o programa como ação de desenvolvimento da qualidade e do sucesso
acadêmico e inovação da educação superior;

III - identificar as potencialidades e limitações dos grupos participantes na consecução dos
objetivos do programa;

IV - sugerir ações de aprimoramento e reorientação de ações;

V - recomendar, com base em critérios de qualidade, transparência e isenção, a expansão, a
consolidação ou a extinção de grupos; e

VI - contribuir para a consolidação de uma cultura de avaliação na formação da graduação”.

Ressalta-se que os grupos PET/Economia e Pet/Física da Fundação Universidade Federal de
Rondônia entregaram os Relatórios Anuais das Atividades de 2019 (0339078 e 0339078). Tais
documentos foram analisados e homologados pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo CLAA,
obedecendo aos prazos estipulados no Ofício-Circular nº 23/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-
MEC (0371975). O Relatório Institucional Consolidado encontra embasamento nestes
documentos e em informações afins anexadas aos processos SEI nº 999119625.000022/2018-
74 (Planejamento e Relatório Anual/2019 do Grupo PET/Economia) e nº
99955347.000007/2018-17 (Planejamento e Relatório Anual/2019 do Grupo PET/Física).

As avaliações individualizadas dos grupos PET/Economia e PET/Física foram elaboradas
considerando o que está disposto nos Artigos 25 e 26 da Portaria MEC nº 976/2010. Os
relatórios elaborados pelos tutores são os documentos 0363617 e 0376883.

 

5 – RELATÓRIO SOBRE O PET ECONOMIA

Este capítulo tem o intuito de apresentar o relatório da avaliação realizada no PET Economia da
UNIR. O grupo tem como tutor o Professor Dr. Jonas Cardos e encontra-se no Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas – NUCSA, no Campus de Porto Velho.

5.1 – Avaliação dos discentes sobre o tutor

A avaliação foi feita por meio de questionário eletrônico, disponibilizado no endereço eletrônico
dos alunos. As questões foram elaboradas de forma a avaliar quanto ao cumprimento dos
deveres do tutor numa escala crescente de 1 a 5 em que 1 – não cumpriu e 5 – cumpriu
integralmente.

De acordo com os discentes do grupo PET Economia:

I - planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes: 20%
avaliaram com 4 e 80% avaliaram com 5.
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II - coordenar a seleção dos bolsistas: 10% avaliaram com 4 e 90% avaliaram com 5.

III - submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação, ou órgão
equivalente: 10% avaliaram com 3, 10% avaliaram com 4 e 80% avaliaram com 5.

lV - organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar a elaboração
do relatório da UNIR: 10% avaliaram com 3, 10% avaliaram com 4 e 80% avaliaram com 5.

V - dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos integrantes
discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades previstas em sua instituição: 30%
avaliaram com 4 e 70% avaliaram com 5.

VI - atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC: 10% avaliaram com
4 e 90% avaliaram com 5.

VII - solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, por escrito, justificadamente,
seu desligamento ou o de integrantes discentes: 30% avaliaram com 4 e 70% avaliaram com 5.

VIII - controlar a frequência e a participação dos estudantes: 30% avaliaram com 4 e 70%
avaliaram com 5.

IX - elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada à
SESu: 10% avaliaram com 4 e 90% avaliaram com 5.

X - fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados: 10% avaliaram com 1 e 90% avaliaram com 5.

XI - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso: 10% avaliaram com 4 e
90% avaliaram com 5.

 

5.2 – Avaliação do tutor sobre os discentes

I - zelar pela qualidade acadêmica do PET: 100% avaliado em 5.

II - participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor: 100% avaliado em 4.

III - participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e extensão:
100% avaliado em 5.

IV - manter bom rendimento no curso de graduação: 100% avaliado em 4.

V - contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na instituição:
100% avaliado em 5.

VI - publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano,
individualmente ou em grupo: 100% avaliado em 4.

VII - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados: 100% avaliado em 5.

VIII - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso: 100% avaliado em 4.

 

5.3 – Autoavaliação dos discentes
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I - zelou pela qualidade acadêmica do PET: 30% autoavaliaram com 3, 10% autoavaliaram com
4 e 60% autoavaliaram com 5.

II - participou de todas as atividades programadas pelo professor tutor: 20% autoavaliaram com
3, 50% autoavaliaram com 4 e 30% autoavaliaram com 5.

III - participou em atividades de ensino, pesquisa e extensão: 10% autoavaliaram com 2, 10%
autoavaliaram com 3, 10% autoavaliaram com 4 e 70% autoavaliaram com 5.

IV - manteve bom rendimento no curso de graduação: 20% autoavaliaram com 3, 30%
autoavaliaram com 4 e 50% autoavaliaram com 5.

V - contribuiu com o processo de formação de seus colegas estudantes da UNIR, não
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na instituição:
10% autoavaliaram com 2, 30% autoavaliaram com 3, 30% autoavaliaram com 4 e 30%
autoavaliaram com 5.

VI - publicou ou apresentou em evento de natureza cientifica um trabalho acadêmico por ano,
individualmente ou em grupo: 10% autoavaliaram com 1, 10% autoavaliaram com 2, 10%
autoavaliaram com 3 e 70% autoavaliaram com 5.

VII - fez referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados: 10% autoavaliaram com 1, 10% autoavaliaram com 4 e 70% autoavaliaram com
5.

VIII - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso: 10% autoavaliaram com
2, 10% autoavaliaram com 3, 30% autoavaliaram com 4 e 50% autoavaliaram com 5.

 

5.4 – Autoavaliação do tutor

I - planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes:100%
avaliado em 5.

II - coordenar a seleção dos bolsistas: 100% avaliado em 5.

III - submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação, ou órgão
equivalente: 100% avaliado em 5.

IV - organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar a elaboração
do relatório da IES: 100% avaliado em 5.

V - dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos integrantes
discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades previstas em sua instituição: 100%
avaliado em 5.

VI - atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC: 100% avaliado em
5.

VII - solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, por escrito, justificadamente,
seu desligamento ou o de integrantes discentes: 100% avaliado em 5.

VIII - controlar a frequência e a participação dos estudantes: 100% avaliado em 5.

IX - elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada à
SESu: 100% avaliado em 5.
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X - fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados: 100% avaliado em 5.

XI - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso: 100% avaliado em 5.

 

5.5 – Sucesso acadêmico do grupo

O sucesso acadêmico do grupo é mensurado com base em seu desempenho no semestre. O
quadro abaixo sintetiza a média das notas dos alunos nos últimos dois semestres:

Nome 2019/1 2019/2

BARBARA SUELEN ROCHA RANGEL 8,12 8,12

BEATRIZ JUSTINIANO LEAL 7,8 7,68

BEATRIZ MENEZES SOUZA 7,99 7,99

CLARA SANTOS DE OLIVEIRA 7,97 8,1

DALTON CARVALHO GUIMARAES 7,55 7,55

ISAIAS SANTOS DA COSTA 7,78 7,78

KEVILLIN FONTENELE TABOSA 7,78 7,8

LIZANDRA FERREIRA DA COSTA 7,74 7,66

MARIA ELISA DE CAMARGO 7,48 7,52

RENAN BEZERRA DA SILVA 7,97 7,84

RUANNE EMELY BORGES CELESTINO 8,3 8,3

THAIANE CRISTINO DE SOUZA 8,68 8,7
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De modo geral, dos doze alunos do PET, apenas três apresentaram queda no rendimento, cinco
mantiveram e os demais apresentaram alta.

 

5.6 – Inovação e práticas educativas no âmbito da graduação

O PET Economia contribui para este item por meio de atividades como

Minicursos sobre temas econômicos. Objetivos: Oferecer minicursos para a comunidade em
geral com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre economia.

Oficina de línguas estrangeiras. Objetivos: O objetivo é desenvolver a leitura de textos de
Economia em línguas estrangeiras, principalmente em inglês e espanhol.

Oficina de leitura de artigos de economia. Objetivos: Ampliar o horizonte de leituras em Ciências
Econômicas; Promover apresentação de temas relativos à área econômica Promover debates
entre os participantes dos encontros Ampliar o leque de oportunidade de pesquisa.

Oficina de elaboração de artigos. Objetivo: Auxiliar os alunos no aprendizado de como elaborar
artigos quanto à Método, teorias, normas e áreas de conhecimento.

Grupo de Estudos em Desenvolvimento econômico regional. Objetivos: Aprimorar
conhecimentos sobre a temática; Despertar interesse em pesquisa sobre a temática; Discutir as
questões regionais à luz do cabedal teórico; Proporcionar aos participantes uma oportunidade
de entender a realidade econômica local.

 

5.7 – Práticas de redução da evasão e do insucesso na graduação

Assessoria em elaboração de monografias e artigos. Objetivos: Proporcionar auxílio aos alunos
do curso na elaboração de trabalhos monográficos e na elaboração de artigos científicos.

Debate de conjuntura. Objetivos: Discutir a conjuntura econômica local, nacional e mundial.
Propor análise e criação de indicadores que subsidiem o entendimento e formulação de
estimativas econômicas.

GT identidade econômica de Porto Velho. Objetivo: Descobrir a identidade econômica de Porto
Velho.

Tutoria aos alunos entrantes. Objetivo: Aumentar a taxa de sucesso do curso e de diminuir a
evasão por meio de tutorias em pequenos grupos de alunos da turma inicial do Curso de
Ciências Econômicas.

 

5.8 – Publicações e participações em eventos em 2019

Os alunos e o tutor participaram de eventos, tais como, Jornada do CEDSA, VI NORTEPET na
UFAC, Gincana de Economia, V EPETUNIR e ll ENPEC.

Publicações:

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

CELESTINO, R. E. B.; CARDOSO, J. ; SAITH, W. Carne Bovina Brasileira: Exportação
Exportação x Produção (1997-2017) X SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA E III
SIMPÓSIO DE INOVAÇÃO, PROPRIEDADE INTELECTUAL E TECNOLOGIA, 2019.
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COSTA L. F. da. Estudo sobre empreendedorismo informal no Brasil. XIVJornada CEDSA,
2019.

OLIVEIRA, C. S. ; CARDOSO, J. ; SAITH, W. . Relação do PIB com a taxa de mortalidade infantil
no estado de Rondônia. In: VI ENCONTRO DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL DA REGIÃO NORTE, 2019, Rio Branco. Revista Arigó, 2019.

OLIVEIRA, C. S.; SILVEIRA, V. D. Embrapa e o sistema de produção agropecuária. XIV
Jornada Científica CEDSA, 2019.

SOUZA, T. C. ; SAITH, W. ; CARDOSO, J. . Análise econométrica da relação entre a renda
nacional bruta e o consumo das famílias brasileiras no período de 2000 a 2017. In: VI
ENCONTRO DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA REGIÃO
NORTE, 2019, Rio Branco. Revista Arigó, 2019.

SOUZA, T. C. de, BORRERO, M. A. V. Análise da concentração da indústria de motocicletas no
Brasil no período de 2013 a 2018. XIV Jornada Científica CEDSA, 2019.

TABOSA, K. F. ; CARDOSO, J. ; SAITH, W. . Desemprego e Suicídio no Brasil: 1992 a 2011. In:
VI ENCONTRO DOS GRUPOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA REGIÃO
NORTE, 2019, Rio Branco. Revista Arigó, 2019.

 

6 – RELATÓRIO SOBRE O PET FÍSICA

O relatório apresenta a avaliação realizada no PET Física da UNIR. O grupo tem como tutora a
Professora Dra. Luciene Batista da Silveira e encontra-se no Núcleo de Ciências Exatas e da
Terra – NCET, no Campus de Porto Velho.

6.1 – Avaliação dos discentes sobre o tutor

A avaliação foi realizada por meio de questionário eletrônico, disponibilizado no endereço
eletrônico dos alunos. As questões foram elaboradas de forma a avaliar quanto ao cumprimento
dos deveres do tutor numa escala crescente de 1 a 5 em que 1 – não cumpriu e 5 – cumpriu
integralmente.

De acordo com os discentes do grupo PET Economia:

1. - planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes:4,1.

2. - coordenar a seleção dos bolsistas:4,6.

3. - submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação, ou órgão
equivalente:4,4.

lV - organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar a elaboração
do relatório da UNIR:4,6.

5. - dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos integrantes
discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades previstas em sua
instituição:4.

6. - atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC:4,1.

5. - solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, por escrito, justificadamente,
seu desligamento ou o de integrantes discentes:4,6.
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6. - controlar a frequência e a participação dos estudantes:4,5.

7. - elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada
à SESu:4,3.

8. - fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados:4,6.

9. - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso:4,6.

6,2 – Avaliação do tutor sobre os discentes

1. - zelar pela qualidade acadêmica do PET:5.

2. - participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor:4.

3. - participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, pesquisa e
extensão:5.

4. - manter bom rendimento no curso de graduação:4.

5. - contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na
instituição:4.

6. - publicar ou apresentar em evento de natureza científica um trabalho acadêmico por ano,
individualmente ou em grupo:4.

7. - fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados:5.

8. - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso:4.

6.3 – Autoavaliação dos discentes

1. - zelou pela qualidade acadêmica do PET:4,8.

2. - participou de todas as atividades programadas pelo professor tutor:4,8. III - participou em
atividades de ensino, pesquisa e extensão:4,8.

3. - manteve bom rendimento no curso de graduação:4,8.

4. - contribuiu com o processo de formação de seus colegas estudantes da UNIR, não
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso na
instituição:4,5.

5. - publicou ou apresentou em evento de natureza cientifica um trabalho acadêmico por ano,
individualmente ou em grupo:4,3.

6. - fez referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados:4,5.

7. - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso:4,7.

6.4 – Autoavaliação do tutor

1. - planejar e supervisionar as atividades do grupo e orientar os integrantes discentes:5.

Relatório Final CLAA 0377075         SEI 999102042L.000001/2020-21 / pg. 10



2. - coordenar a seleção dos bolsistas:5.

3. - submeter a proposta de trabalho para aprovação da Pró-Reitoria de Graduação, ou órgão
equivalente:5.

4. - organizar os dados e informações sobre as atividades do grupo para subsidiar a
elaboração do relatório da IES:5.

5. - dedicar carga horária mínima de dez horas semanais para orientação do s integrantes
discentes do grupo PET, sem prejuízo das demais atividades previstas em sua
instituição:5.

6. - atender, nos prazos estipulados, às demandas da instituição e do MEC:5.

7. - solicitar ao Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação, por escrito, justificadamente,
seu desligamento ou o de integrantes discentes:5.

8. - controlar a frequência e a participação dos estudantes:5.

9. - elaborar a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, a ser encaminhada
à SESu:5.

10. - fazer referência a sua condição de bolsista do PET nas publicações e trabalhos
apresentados:5.

11. - cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso:5.

 6.5 – Sucesso acadêmico do grupo

O sucesso acadêmico do grupo é mensurado com base em seu desempenho. O quadro abaixo
sintetiza o indice acadêmico MC.

 

Nome MC

ANDERSON THIAGO SILVA NUNES 6,4268

ALAN OLIVEIRA PESSOA 7,4293

HERON BATISTA FERREIRA DOS SANTOS 6,6718

ISADORA GONCALVES RODRIGUES 7,6174

JOABE SILVA FERREIRA 6,2917

KAROLAINE VIEIRA CORREIA 6,9478
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MARIA EMILIA COELHO DINIZ 7,5657

LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE BARBOSA 7,3198

QUEREN BEATRIZ GOMES TEIXEIRA 7,2683

RIKSON JORDAN ARAUJO DA TRINDADE 7,4634

VINÍCIUS CUNHA BARBOSA 7,3683

WASHINGTON PANTOJA DA SILVA 7,5741

6.6 – Inovação e práticas educativas no âmbito da graduação

O PET Física contribui para este item por meio de atividades como

Oficina de leitura de artigos pedagógicos e de física aplicada. Objetivos: contribuir para o
processo ensino-aprendizagem com a leitura e entendimento de textos pedagógicos e de física
aplicada.

Atividades de pesquisa em Ensino de Física e/ou em Física Aplicada. Objetivos: contribuir para
a fixação e aprendizagem de conteúdos teóricos apresentados por diversas disciplinas dentro
da formação geral do graduado em Física. Mesmo sendo um curso de licenciatura o graduando
tem uma formação teórico-experimental muito boa de acordo com o projeto pedagógico do curso
de física.

Oficina de Física. Objetivos: Na qualidade de um projeto de extensão, a atividade proporcionar
uma atividade diferenciada para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e auxiliar na
construção dos conceitos científicos abordados nos experimentos. Como projeto de ensino esta
atividade propiciará um contado dos graduandos com a escola desde o início da graduação,
levando em consideração que as cadeiras pedagógicas estão apenas no final do currículo,
tornando distante a relação dos futuros professores com os alunos de Ensino Médio. Junto com
essa atividade o grupo realiza um trabalho de pesquisa embasado na Teoria Histórico Cultural,
onde procuramos verificar o alcance da prática experimental como ferramenta para construção
dos conceitos científicos.

Exibição de multimídia sobre temas histórico científico e tecnológico. Objetivo: promover
sessões de filmes de caráter histórico-científico e tecnológico da evolução do pensamento
filosófico em Física.

6.7 – Práticas de redução da evasão e do insucesso na graduação

Grupo de estudo em Cálculo e Física. Objetivos: Melhorar o rendimento dos petianos nas
disciplinas de Cálculo e Física; Desenvolver nos petianos hábitos de planejamento de estudos;
Aumentar interação entre acadêmicos e professores.

Acompanhamento e reforço pedagógico nas disciplinas do ciclo básico do Curso de Física.
Objetivo: Os objetivos desta atividade é contribuir como processo ensino aprendizagem para
fixação de conteúdo e minimizar o percentual de reprovação nestas disciplinas iniciais do curso.
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6.5 – Publicações e participações em eventos em 2019

Participação em eventos, tais como: VIII ENCONTRO DE FÍSICA DE RONDÔNIA, IX MOSTRA
DE TRABALHOS ACADÊMICOS E II WOKSHOP

DO MNPEF POLO 40, V EPETUNIR,I Encontro Regional do MNPEF Centro- Oeste/Norte, XVIII
Brazilian MRS Meeting eVI Escola Brasileira de Ensino deFísica.

Araújo, B. F., Silveira. L. B., Ondas mecânicas: uma proposta de sequência didática utilizando
recursos e elementos motivacionais alternativos .In: I Encontro Regional do MNPEF Centro-
Oeste/Norte,v. 3, n. especial (2019): Revista do Professor de Física | ISSN 2594-4746

ARAÚJO, B. F., SILVEIRA. L. B., Sequência didática utilizando recursos motivacionais
alternativos para o ensino de ondas mecânicas. In:VI EscolaBrasileira de Ensino de Física,
2019,

CORREIA, K. V., SILVEIRA, L. B., E SANTOS, J. G., Susceptibilidade superparamagnética dc
de nanomateriais. In:VIII ENCONTRO DE FÍSICA DE RONDÔNIA, IX MOSTRA DE
TRABALHOS ACADÊMICOS E II WOKSHOP DO MNPEF POLO 40, 2019.

FERREIRA, J.S., SILVEIRA, L.B., E SANTOS, J.G., Dopagem de matrixhtp deresina de copaíba
com nanocompósito CUXSRY Al(OH)3. In:VIII ENCONTRO DE FÍSICA DE RONDÔNIA, IX
MOSTRA DE TRABALHOS ACADÊMICOS E II WOKSHOP DO MNPEF POLO 40,2019.

FÉLIX, T. V., CORREIA, K.V., SILVA, W.P E SILVEIRA, L.B., Experimentos utilizando materiais
alternativos no ensino de física. In:VIII ENCONTRO DE FÍSICA DE RONDÔNIA, IX MOSTRA
DE TRABALHOS ACADÊMICOS E II WOKSHOP DO MNPEF POLO 40, 2019.

LIMA, D.S., SILVEIRA, L. B., Elaboração e divulgação de e-books de guias experimentais com
automatização e arduino para o ensino de física. In: I Encontro Regional do MNPEF Centro-
Oeste/Norte,v. 3, n. especial (2019): Revista do Professor de Física | ISSN 2594-4746

SILVA, L.G., SILVA, A.C.C., SILVEIRA, L.B., SANTOS, J.G., Hybrid Nanocomposite from γ-
Fe2O3 Nanoparticles Functionalized in Polymer from Amazon Natural Oil. In:XVIII Brazilian
MRS Meeting, 2019.

 

 

PARECER

 

Considerando:

a) os artigos 23, 24 e 25 da Portaria MEC nº 976/2010, alterada pela Portaria MEC nº 343/2013;

b) a aprovação dos Relatórios de Atividades realizadas no ano de 2019 pelos Conselhos de
Departamento, Pró-Reitoria de Graduação e CLAA;

 

O CLAA – UNIR considera o desempenho dos Grupos PET/Economia e PET/Física
ADEQUADOS às exigências do Ministério da Educação e do Programa de Educação Tutorial,
ficando evidenciado o sucesso acadêmico dos grupos. Destaca, também, o trabalho em
conjunto dos grupos PET em articulação com o CLAA. Como a Fundação Universidade de
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Rondônia possui apenas dois grupos PET e estes estão sempre em contato e trabalhando em
conjunto com o CLAA, não houve necessidade de intervenção do CLAA em nenhum momento.
Problemas, dificuldades e dúvidas dos grupos ao longo do ano de 2019 sempre foram trazidos
ao CLAA de maneira transparente para orientação e decisões cabíveis, as quais foram julgadas
com base na Portaria nº 976/2010 do MEC e demais documentos que regem o funcionamento
do Programa de Educação Tutorial.

Documento assinado eletronicamente por JONAS CARDOSO, Membro de Comissão, em
04/03/2020, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA ARAUJO KUHN, Membro de
Comissão, em 04/03/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por WALBERTI SAITH, Presidente de Comissão, em
04/03/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vinícius Cunha Barbosa, Usuário Externo, em
04/03/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIENE BATISTA DA SILVEIRA, Docente, em
04/03/2020, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0377075 e o código CRC FD8072E8.

Referência: Proces s o nº 999102042L.000001/2020-21 SEI nº 0377075
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