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Resumo  
 

O Programa de Educação Tutorial em Ciências Computacionais é um grupo 
que visa propiciar aos estudantes uma melhor formação tecnica e a integração de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com esses objetivos o grupo realizou no 
ano de 2012 a Acolhida Cidadã e o Ciclo de Palestras, eventos estes que visam a 
integração dos estudantes ingressantes com veteranos e a divulgação dos projetos 
desenvolvidos pelos docentes, oferecendo um ambiente acadêmico multidisciplinar 
aos estudantes, contribuindo para uma melhor formação técnica, científica e cultural. 
A Acolhida Cidadã foi dividida em dois momentos: Gincana Consciente e a Jornada 
de Integração (JIC3). Estas atividades tiveram como principal objetivo promover 
tanto a interação entre os alunos calouros/veteranos e professores, como também o 
conhecimento da cidade do Rio Grande, visto o grande número de alunos oriundos 
de outras cidades. O Ciclo de Palestras é uma atividade que ocorre duas vezes por 
mês e é ministrado por professores que atendem aos cursos de graduação 
envolvidos com o grupo PET-C3, onde os docentes são convidados a palestrar. O 
propósito é apresentar aos discentes um breve resumo dos seus projetos de 
pesquisa nas areas em que atuam. Essa interação é benéfica, pois proporciona a 
troca de conhecimentos específicos e de experiências. É importante salientar que os 
integrantes do PET-C3, a fim de buscar uma formação acadêmica mais consistente, 
participam de projetos de pesquisas junto aos professores da nossa unidade. 
Conclui-se que dessas atividades decorrem uma síntese dos saberes, a qual 
provoca a mudança da prática tanto do indivíduo quanto da comunidade, bem como 
a produção de novos conhecimentos acadêmicos. 
 


