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Resumo:
O Programa de Educação Tutorial - PET - é um programa do governo federal que

mantém grupos em cursos de graduação de universidades públicas e privadas de
todo o Brasil. Os grupos PET se orientam, no desenvolvimento de suas atividades,
pelo princı́pio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Atualmente,
o grupo PET Matemática da Universidade Federal de Santa Maria, conta com onze
alunos bolsistas e uma tutora.
O Grupo de Apoio aos Acadêmicos de Matemática - GA2MA, é uma iniciativa do Grupo
PET Matemática que vem sendo desenvolvida nos últimos anos e tem como objetivos:
colaborar com a redução dos ı́ndices de reprovação e evasão, e recepcionar e motivar
a comunidade acadêmica, priorizando os ingressantes do curso. Para tal, o grupo
planeja e executa as seguintes atividades:

• Atividades de recepção, acompanhamento e apoio didático aos ingressan-
tes: São executadas atividades para recepcionar e integrar os ingressantes às
rotinas de adaptação na universidade e no curso. As atividades de recepção,
são realizadas nos meses de março (ingresso do diurno) e agosto (ingresso do
noturno), tendo por finalidade apresentar a IES, o curso e o PET. Além disso, é
elaborado e dinamizado um minicurso de vinte horas, denominado PET Revisa,
com o intuito de revisar conteúdos estudados no ensino fundamental e médio e,
como consequência, melhorar o desempenho acadêmico.

• Ciclo de Palestras: Juntamente com a coordenação do curso, DAMAT (Di-
retório Acadêmico da Matemática) e PIBID (Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) o Grupo PET Matemática colabora na organização de pa-
lestras quinzenais ofertadas para a comunidade acadêmica da matemática. As
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palestras, abordam diversos temas, cientı́ficos ou não, e tanto alunos como pro-
fessores podem apresentar trabalhos ou relatar experiências. Esta atividade tem
como objetivo melhorar a formação dos discentes do curso, bem como a dos or-
ganizadores, podendo ser contabilizadas como Atividades Complementares de
Graduação – ACGs para ouvintes e ministrantes.

A atividade é pertinente ao contexto do PET, pois demonstra preocupação com uma
formação ética, cidadã e de qualidade, tanto dos petianos como dos acadêmicos. As-
sim, essa atividade busca fazer com que o PET colabore na melhoria do curso de
graduação no qual está inserido de modo inovador, acompanhando e motivando os
acadêmicos no decorrer de sua graduação. As atividades de pesquisa complemen-
tam e qualificam as ações do GA2MA.
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