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O PET Geografia UFRGS foi criado no ano de 1992 e ,atualmente, conta com 12 bolsistas. Sua 
tutora é a Profª. Drª. Rosa Maria Vieira Medeiros. O Grupo PET serve como um importante 
elemento dentro do curso de graduação, executando atividades contempladas no tripé “ensino, 
pesquisa e extensão”. Dentro do PET, além do espírito de grupo, a cooperação, a interatividade 
tutor-aluno e aluno-aluno são fatores que impulsionam o crescimento dos alunos tanto 
individualmente quanto coletivamente. No PET Geografia, o ensino é tradição e seu destaque é o 
CinePET, atividade que faz uso de filmes como recurso didático para o ensino de geografia. Após 
uma revisão bibliográfica sobre o tema, obtivemos uma metodologia capaz de desenvolver tal 
atividade, ministrada em uma escola pública. Pretendemos continuar essa atividade em 2007. Em 
relação à pesquisa, ressalta-se que estas são sempre pensadas e trabalhadas em conjunto, 
complementando o aprendizado recebido nas aulas e buscando desvendar novas fronteiras do 
conhecimento. Recentemente, o PET Geografia procura desenvolver estudos sobre as novas 
dinâmicas urbanas, havendo o enfoque em dois casos do município de Porto Alegre: “Mudanças 
Territoriais e Agentes Geradores de Mobilidade Populacional no Bairro Vila Nova” e “Conflitos do 
Espaço Urbano Racionalizado”, uma pesquisa sobre o caso de um conjunto habitacional popular. 
Para os próximos meses, prevê-se uma proposta de desenvolvimento local / regional, um projeto 
amplo, que viabilizará a inserção de variados aspectos da ciência geográfica em uma única 
atividade. No âmbito da extensão, nosso principal trabalho é o Café Geográfico, uma atividade 
realizada pelo grupo desde 2002, de caráter mensal e fora do ambiente acadêmico, onde são 
debatidos assuntos pertinentes à Geografia. Sua estrutura consiste na participação de um 
convidado que estimula discussões para o aprimoramento do conhecimento geográfico dos 
participantes. Até hoje, foram realizadas 37 edições, contando com a participação de mais de 400 
pessoas. 
  


