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Resumo: O Programa de Educação Tutorial (PET) tem o objetivo de ampliar a formação acadêmica por 

meio de atividades desenvolvidas no âmbito de pesquisa, ensino e extensão. Sendo um grupo formado por 

doze estudantes de graduação, coordenados por um professor tutor, o programa existente no curso de 

psicologia da UFRGS visa auxiliar a formação em psicologia, propondo um exercício de reflexão acerca 

da graduação nessa área, considerando as limitações e possibilidades do curso. Dentro dessa proposta 

surgiu em 2010 à atividade de ensino intitulada “SOS Formandos”, com o objetivo de discutir sobre as 

práticas em psicologia e as possíveis áreas de atuação do psicólogo. Para isso foi organizado um evento 

que possibilitou um encontro entre estudantes de diversas etapas do curso, priorizando a participação de 

alunos formandos, e profissionais com até cinco anos de formados inseridos em diferentes áreas de 

atuação da psicologia. A atividade é estruturada na forma de uma conversa informal, na qual os 

profissionais convidados relatam suas trajetórias profissionais e, em seguida, são feitas perguntas e trocas 

de experiências com os psicólogos.  Realizado em 2011 a sua segunda edição, o “SOS Formandos” se 

caracterizou como um espaço de apoio aos estudantes de graduação e como uma estratégia tutorial 

coletiva, que deu evidência a trajetórias individuais compartilhadas e rediscutidas no âmbito daquele 

grupo. Desta forma, os estudantes que participaram puderam pensar a formação de modo mais complexo 

– enquanto prática acadêmica e profissional.  Podemos observar que a atividade auxilia a formação do 

estudante de graduação, por se tratar de uma experiência que traz uma reflexão acerca desta, sendo 

importante tanto para o os alunos no final de curso como para os no inicio, já que os relatos trouxeram 

que a trajetória profissional inicia-se durante a graduação (com o envolvimento com a universidade, 

pesquisas, projetos de extensão e estágios que realizados) e acompanha a vida profissional.  
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