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Resumo: Historicamente o período da Semana Acadêmica previsto no calendário acadêmico da UFRGS no 
primeiro semestre tradicionalmente não vinha sendo ocupado pelos alunos do curso de ciências biológicas, ainda 
que o os alunos habitualmente manifestassem a necessidade de mais espaços de aprendizado nos quais fosse 
possível discutir temas não contemplados nas disciplinas que compõe o currículo. Essas manifestações ficaram 
claras nos questionários de sugestões distribuídos em outras atividades do PET e também no diagnóstico do 
curso realizado pelo grupo em 2011. Assim, o grupo PET, realizou a I Semana Acadêmica da Biologia. Esta 
atividade foi realizada com o intuito de ocupar os turnos da manhã e da tarde com atividades de assuntos 
complementares ao do curso de graduação. Essas atividades foram compostas por um ciclo de palestra pela 
manhã e mini-cursos com quatro horas de duração à tarde. O ciclo de palestras foi composto por nove encontros 
de uma hora e meia de duração cada, abrangendo temas das diversas áreas da biologia, sendo convidados 
professores tanto da UFRGS quanto da PUCRS. Uma das palestras foi reservada para o Grupo PET Bio divulgar 
e explicar seu funcionamento e seus projetos principais, realizando também uma dinâmica de grupo para explicar 
a importância da coesão das pessoas para um bom rendimento no trabalho em grupo. Em relação aos mini-
cursos, foram oferecidos oito temas diferentes, sendo que cada um dos alunos podia se inscrever em apenas dois. 
Esta restrição nas inscrições foi feita devido ao pequeno número de vagas disponíveis, permitindo, assim, que 
mais pessoas participassem das atividades. No total tivemos 488 presenças em todo o evento. Nas palestras 
tivemos uma média de 41 pessoas. Os mini-cursos tiveram todas as suas vagas preenchidas, com uma presença 
média de 90% das pessoas inscritas em cada atividade. Na pesquisa de opinião, que foi encaminhada por e-mail 
para todos os alunos da biologia, as sugestões mais frequentes foram a de horários alternativos para os mini-
cursos e para as palestras. Comentaram, também, que não puderam comparecer em mais atividades por não 
terem sido liberados das aulas. Por fim, vemos em algumas respostas, o interesse dos alunos por assuntos 
complementares a graduação. O que eleva a importância de eventos que abordem temas atuais e 
multidisciplinares. 
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