
VOCÊ CONHECE O
PET?

 ENTENDA O QUE É O PET 
E CONHEÇA UM POUCO SOBRE O 

PET SERVIÇO SOCIAL DA UFSC E AS ATIVIDADES
QUE ESTAMOS REALIZANDO DURANTE A PANDEMIA!  

VEM COM A GENTE E PARTICIPE!

PET significa Programa de Educação Tutorial. É um programa
nacional do MEC que se compõe por grupos tutoriais de
aprendizagem organizados a partir de áreas de formação em
nível de graduação nas instituições de ensino superior do país.
Busca propiciar aos estudantes, sob a tutoria de um docente,
condições para a realização de atividades extracurriculares
orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e da educação tutorial.

O PET Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina
surgiu em 1992 e foi um dos primeiros grupos PET da UFSC.
Com 28 anos de existência, o PET Serviço Social realiza diversas
atividades de formação articulando estudantes da graduação,
comunidades, movimentos sociais, profissionais  e instituições,
de modo a contribuir com a sua formação profissional, técnico-
científica e cidadã.

O QUE É PET?

PET SERVIÇO SOCIAL da UFSC



Todas/os petianas/os
desenvolvem pesquisas em

diferentes áreas.
Durante a pandemia as/os

bolsistas do grupo continuam
desenvolvendo pesquisas de

forma remota.
Veja aqui nossas pesquisas!

PESQUISAS

O PET Convida é um projeto
que visa fortalecer o debate de
questões pertinentes a nossa

formação. No contexto da
pandemia, as atividades estão
ocorrendo por meio de lives no

nosso Instagram.
Veja aqui!

PET CONVIDA

Realizado uma vez por ano, conta
com palestras, apresentação de

trabalhos, oficinas, publicação de
anais e muito mais, tudo gratuito
e com certificado! Esse semestre
será realizado totalmente online. 

 Conheça aqui!

SEMINÁRIO DE
INTEGRAÇÃO

Nossa revista é um espaço
para as/os estudantes do
curso de graduação em

Serviço Social publicarem
seus textos! 

Conheça aqui!

REVISTA
PINDORAMA

PET DIVULGA

Grupo no WhatsApp para divulgar
eventos, cursos e informações de

interesse da comunidade do
serviço social da UFSC.

Você pode participar e divulgar,
clique aqui!

PROJETOS E
ATIVIDADES

CONHEÇA UM POUCO SOBRE OS NOSSOS PROJETOS!

PET NA SEPEX
Realizamos minicursos em
todas as SEPEX. Esse ano

desenvolvemos um sobre Fluxo
Editorial de Revista Científica
em parceria com a Revista

Katálysis e outro sobre o Serviço
Social na Educação Básica, em

parceria com o NECAD.  

ARTICULAÇÃO E 
ASSESSORIA 

Fazemos articulações e
assessoria a movimentos sociais,

instituições sociais e
comunidades a partir de suas
demandas. Esse ano estamos
realizando a atividade com a

Unegro.

APRESENTAÇÃO DO
PET AOS CALOUROS

Essa é uma atividade que
fazemos todos semestres nas
salas de aula. Porém, esse ano

com a pandemia, decidimos
fazer essa cartilha para

apresentar nossas atividades
aos calouros.

https://petservicosocial.ufsc.br/pesquisas/
https://petservicosocial.ufsc.br/pet-convida/
https://petservicosocial.ufsc.br/seminario-de-integracao-2/
https://revistapindorama.paginas.ufsc.br/
https://petservicosocial.ufsc.br/pet-divulga/


MISLÃINE INGRE GONÇALVES

https://petservicosocial.ufsc.br/https://petservicosocial.ufsc.br/ Programa de Educação Tutorial

@petssoufsc www.youtube.com/PETSSO1 

Reuniões técnicas semanais para
planejar, acompanhar, desenvolver e

avaliar os projetos. A comissão de
secretaria sistematiza a documentação
do grupo. A comissão de Comunicação
gerencia as redes sociais, o Jornal do

PET e divulgação das atividades.
Participamos do Interpet da UFSC e dos
encontros regionais e nacional do PET.

ATIVIDADES 
INTRÍNSECAS AO PET

VIAGEM DE ESTUDOS E VISITA TÉCNICA
Busca conhecer a realidade social e as instituições. Esse semestre
coletamos perguntas junto aos estudantes sobre a PRAE e faremos

uma conversa com as assistentes sociais onde elas irão respondê-las.

PARTICIPAÇÃO EM
ATIVIDADES

COMPLEMENTARES
Como incentivo à uma formação

mais completa, as/os petianas/os
participam de eventos formativos

como seminários, congressos, cursos,
palestras, mesas e afins, sejam elas

locais, estaduais, regionais, nacionais
e internacionais.

PROJETOS E
ATIVIDADES

CONHEÇA UM POUCO SOBRE OS NOSSOS PROJETOS!

QUEM SOMOS

Florianópolis, outubro de 2020

MARIANA PFEIFER MACHADO

MARIENE ROCHA DA SILVA GISELA JULIA MORAES WILLWOCK

ANA CECÍLIA DE ARAÚJO TEIXEIRA

JOYCE SANTOS MÁRCIO DOS SANTOS 
SIQUEIRA

CLAUDIA BURGOS DA SILVA

MILTON FELIPE PINHEIRO

SARA LOPES DOS SANTOS BEATRIZ ANTUNES DA ROSA

https://petservicosocial.ufsc.br/
https://www.facebook.com/petservicosocialufsc
https://www.instagram.com/petssoufsc/?hl=pt
http://www.youtube.com/PETSSO1

