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O Programa de Educação Tutorial (PET) foi implantado no curso de Psicologia em dezembro de 
1988, a partir de uma proposta feita pelo prof. Cláudio Hutz. Atualmente, o grupo PET conta com 
12 bolsistas de diversos semestres e a tutora é a professora Jaqueline Tittoni. Os objetivos do 
programa são qualificar a graduação e problematizar a formação profissional através do 
desenvolvimento de atividades embasadas no tripé ensino, pesquisa e extensão. Em vista disso, o 
PET Psicologia busca desenvolver atividades que integrem esses três eixos de trabalho, e envolve, 
atualmente: discussões em grupos de estudos (políticas públicas, seleção e orientação profissional 
e a noção de experiência na psicanálise) e que contam com a participação de professores 
colaboradores; participação em grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação 
do Instituto de Psicologia; participação em monitorias de ensino; promoção de oficina no evento 
“UFRGS Portas Abertas”; e organização de eventos voltados para a graduação, como o “S.O.S. 
Estágios” (momento de discussão e troca de informações sobre diferentes modalidades de 
estágio), o “Encontro com os Calouros” (espaço de apresentação do curso e das possibilidades da 
Universidade), o “Encontro com a Psicologia” (realizado em parceria com o PET Psicologia PUCRS) 
e a comemoração ao Dia do Psicólogo (que consiste em uma semana de atividades). Além disso, o 
grupo participa de eventos do próprio Programa (InterPET, SulPET, EnaPET), momentos em que é 
possível a troca de experiências de trabalho no PET. É importante destacar que as atividades são 
planejadas anualmente através da metodologia de Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
ferramenta que enriquece o trabalho por constituir-se em um espaço de problematização dos 
objetivos e dificuldades do grupo. Participar deste Programa possibilita aos seus integrantes ter 
experiências de formação que a potencializam, ao mesmo tempo em que se estendem aos demais 
graduandos, indo ao encontro dos objetivos propostos. 
  


