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RESUMO: A atividade denominada “Multiplicando Saberes” consiste em uma atividade do grupo PET 
(Programa de Educação Tutorial) da Faculdade de Odontologia realizada em parceria com o PPGODO 
(Programa de Pós-Graduação em Odontologia), na qual profissionais renomados da UFRGS, de 
diferentes áreas do conhecimento, ministram palestras acerca dos mais diversos assuntos. Ao participarem 
desta atividade é possível que os estudantes de graduação e pós-graduação adquiram conhecimentos que 
não se limitam apenas à área técnica e prática da Odontologia, ampliando seus horizontes e provocando 
reflexões e debates sobre os mais diversos temos. Além de ampliar o conhecimento dos estudantes para 
além da área odontológica, a atividade visa influenciar positivamente os participantes a buscar carreiras 
de sucesso no meio acadêmico, tendo como exemplo e fonte de inspiração os profissionais convidados.  
“A Caixa-Preta da Crise Institucional Brasileira”, por André Marenco, “Buracos Negros Supermassivos e 
seu papel na Evolução do Universo”, por Thaisa Storchi Bergmann, “Conflitos Sociais, Violência, 
Segurança Cidadã: Trajetórias de Pesquisa”, por José Vicente Tavares dos Santos,“Vargas e a 
Industrialização Brasileira”, por Pedro Cezar Dutra Fonseca, “Minha Vida Acadêmica: Sonhos e 
Realidades” por Maria Inês Schmidt, “Complexidade: Quando Vida e Ciência se Encontram" por Márcia 
Barbosa, “Percurso de uma Carreira Acadêmica" por Celso Loureiro Chaves e "Trajetória 
Acadêmica:  Além do Sonhado"  por Ângela Wyse, são exemplos de temas e seus respectivos palestrantes 
apresentado na atividade Multiplicando Saberes. O grupo PET é  responsável  pela articulação da 
atividade, como, contato com os palestrantes, realização do cerimonial e organização da infraestrutura 
necessária aos convidados e participantes, além de divulgar através de cartazes e virtualmente, nas 
páginas em redes sociais. Tendo a duração de aproximadamente 1 hora ( 45 minutos de exposição para o 
palestrante e 15 minutos para debate), o evento ocorre no Auditória da FO-UFRGS, nas quartas-feiras às 
12 horas e 30 minutos, visando abranger o maior número de indivíduos da comunidade acadêmica. 
Considerando que dentre os objetivos do PET estão a melhoria da qualidade do ensino do curso no qual 
está inserido e a formação cidadã dos seus estudantes; considerando também a grande participação da 
comunidade, tanto em número, quanto em manifestações elogiosas à atividade, constata-se que os 
resultados/produtos esperados com a atividade, têm sido alcançados. 
 


