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Sessão 2 
ARQUITETURA E URBANISMO A 

 
QUEM SÃO E O QUE REALIZAM OS EX BOLSISTAS DO PET-FAURB. Marina Lange Funari 
de Carvalho, Simone Reckziegel, Mauricio Couto Polidori (orient.) (UFPel). 
O Programa de Educação Tutorial, conhecido como PET, foi criado em 1979 e tem como objetivo 

central constituir grupos de pesquisa, extensão e ensino em cursos de graduação, de modo a contribuir para a 
qualidade dos futuros professores e pesquisadores brasileiros. A Universidade Federal de Pelotas conta com nove 
grupos, dentre eles o grupo PET da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (PET-FAUrb), implantado em 1991. A 
fim de avaliar a eficiência do programa e sua influência no âmbito acadêmico e profissional de seus egressos, foi 
implementada esta pesquisa. A atividade inicial consistiu em buscar contatos através da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da UFPel, da plataforma Lattes e de sites de busca da internet, sendo encontrados 55 do total de 57 ex-
bolsistas. Seqüencialmente foi realizada uma entrevista com os egressos por e-mail, que consistiu nas seguintes 
perguntas: 1) Qual a influência do PET na sua vida profissional e/ou acadêmica? 2) Quais os trabalhos realizados 
durante o período de bolsista? 3) Em que trabalhas atualmente? Através das respostas obtidas foi então construído 
um banco de dados, permitindo arquivar, tabular e analisar as respostas em conjunto, com os seguintes resultados 
principais: a) 89% dos egressos confirmaram influência positiva do PET em sua vida acadêmica e profissional; b) a 
maioria dos projetos realizados pelos ex-bolsistas auxiliaram no curso de graduação; c) 82 % dos egressos atuam na 
área institucional. A investigação indica que o Programa PET, além de ter auxiliado no desempenho do aluno no 
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curso de graduação, tem auxiliado na continuidade dos trabalhos acadêmicos e na vida profissional de seus egressos, 
representando base importante na busca por seus objetivos e conquistas. 
 




