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Introdução

O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado 
em 1979 através do conjunto de iniciativas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, que mais tarde, em 1999 teve a sua 
gestão assumida pela Secretaria de Educação Superior 
do Ministério da Educação – SESU/ MEC [1]. 

Um dos objetivos da criação do PET é apoiar 
atividades acadêmicas que integram ensino, pesquisa e 
extensão, propiciando aos alunos participantes, sob a 
orientação de um tutor, a realização de atividades 
extracurriculares que complementem a formação 
acadêmica do estudante, atendendo às necessidades do 
próprio curso de graduação [2].

Cada PET é responsável em encaminhar ao MEC as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que serão 
efetuadas durante o ano. Estas atividades compõem o 
planejamento anual de cada PET e a execução das 
mesmas durante o ano letivo é obrigatória.

Segundo dados do MEC de 2008, existem 370
grupos PET distribuídos pelo Brasil, e atualmente em 
Pernambuco existem 11 PETs onde cinco são da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e seis
são da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE) [2]. 

O PET de Medicina Veterinária (PET VET) da 
UFRPE foi criado em 2006 e atualmente é composto 
por 14 petianos, sendo 12 bolsistas e dois não bolsistas. 
Uma das atividades de ensino do PET VET realiza é a 
vivência didática, uma atividade que ocorre uma vez a 
cada semestre e visa tornar o aluno mais preparado 
para o enfrentamento, melhorando sua capacidade de 
expressão, oratória e preparo do plano de aula.

Esta atividade consiste em cada petiano escolher 
uma disciplina do curso de medicina veterinária que já
foi cursada, e preparar uma aula para ser ministrada aos 
alunos. O professor da disciplina após autorizar esta 
prática, faz a avaliação do aluno de acordo com uma
ficha onde são avaliados três pontos:

1.0 Preleção
1.1 Dicção;
1.2 Gramática;

1.3 Seqüência;
1.4 Conteúdo;
1.5 Nível técnico;
1.6 Capacidade de síntese;
1.7 Segurança no tema ;
1.8 Recursos audiovisuais utilizados.

2.0 Argüição
2.1capacidade do petiano de responder as perguntas ;
2.2conhecimento sobre o assunto.

3.0 Apresentação
3.1 Postura;
3.2 Desenvoltura.

A cada item o professor atribui uma nota e ao final da 
ficha faz-se uma média e o petiano recebe uma nota que 
avalia a vivência didática.

Objetivou-se neste trabalho avaliar pelo ponto de vista 
petiano a execução e importância da atividade de ensino  -
vivência didática - que faz parte do planejamento anual do 
PET VET. 

Material e métodos

Para a realização deste trabalho foi feita a aplicação de 
um questionário através de uma entrevista constituída por 
sete perguntas referentes à atividade de vivência didática.
Foram entrevistados dez alunos do PET VET que 
efetuaram a atividade ao menos duas vezes. As perguntas 
eram as seguintes:

a) Você quer ser professor?; 
b) Quantas aulas você ministrou?; 
c) Você sentiu alguma dificuldade no preparo e execução 
da aula? Qual (is)?; 
d) Quais os itens avaliados pela ficha você tem mais 
dificuldade em efetuar?; 
e) A vivência didática contribuiu para a sua formação 
acadêmica e pessoal? Atribua uma nota de 0 a 10 para esta 
contribuição.; 
f) Você notou alguma diferença entre a sua primeira e 
última aula? Se sim, qual (is) foi (ram) a(s) mudança(s)? ; 
g) Você concorda com a nota que o professor atribuiu a 
você? Fazendo uma auto-avaliação, qual seria a sua nota?



Após a aplicação do questionário, fez-se a análise
dos dados e distribuiu-se em figuras para facilitar a 
interpretação dos resultados.

Resultados e discussão

De acordo com os dados coletados, 8/10 dos 
petianos estão se formando para lecionar (fig.1). Os 
outros 2/10 pensam em lecionar algum dia, vendo a 
carreira de professor como uma segunda opção. Estas 
informações levam a crer que o perfil do aluno que 
ingressa no PET VET é o perfil de um aluno que busca 
uma formação mais voltada para a carreira acadêmica.

Com relação à quantidade de aulas ministradas pelos 
petianos, 5/10 ministraram três aulas, 3/10 ministraram
duas aulas, 1/10 ministrou cinco e 1/10 ministrou seis
aulas (fig.2). A diferença entre a quantidade das aulas 
ministradas entre os petianos se justifica pelo fato de 
alguns alunos permanecerem mais tempo no PET, 
assim como por serem convidados pelos professores a 
efetuar esta atividade mais de uma vez por semestre e 
por alguns ministrarem a aula nos dois turnos.

A dificuldade no preparo da aula (fig. 3) ocorreu em 
7/10 dos petianos, onde o conhecimento do assunto 
(4/7), insegurança (2/7) e planejamento da aula (1/7) 
foram citados (fig.4). Os demais, 3/10, não tiveram 
dificuldade.

Considerando a quantidade de alunos (dez) 
entrevistados e a ficha de avaliação, os itens que foram 
mais mencionados como difíceis de efetuar (fig.5)
foram a dicção (5/10), seguida pela capacidade de 
síntese (5/10) e desenvoltura (2/10), gramática (2/10), 
segurança (2/10), seqüência (1/10) e postura (1/10).

Todos afirmaram que a vivência didática contribuiu 
para o crescimento acadêmico e pessoal. A nota média 
dessa atividade foi de 9,7, reforçando a importância 
desta atividade para cada petiano.

Com relação à melhora ocorrida entre a primeira e 
última aula, todos alegaram ter evoluído. A segurança 
(6/10) foi a mais citada, seguida pela desenvoltura 
(3/16), participação dos alunos na aula (2/10), 
diminuição dos vícios de linguagem (2/10), melhora 
dos recursos audiovisuais (1/10), capacidade de 
resposta aos questionamentos (1/10) e postura (1/10)
(Fig.6).

Estes dados sugerem que a prática da vivência 
didática desenvolve e contribui na didática do petiano.

Notou-se que 3/10 concordaram com a nota atribuída 
pelo professor, enquanto que 7/10 discordaram (Fig. 7), 
alegando que a nota do professor era superior a que 
merecia de fato, de acordo com a sua auto-avaliação. 

A nota média de todos os petianos que os 
professores atribuíram foi de 9,73, porém a nota média 
das auto-avaliações foi de 8,74 (Fig. 8). Isso mostra 
que os próprios petianos têm um olhar mais crítico a 
respeito de seu desenvolvimento nesta atividade, 
almejando sempre uma melhor desenvoltura.

Sugere-se também que o professor da disciplina 
tenha cautela ao atribuir a nota, fazendo com que a 
mesma sirva como um estímulo à prática docente do 
aluno. 

De acordo com os resultados obtidos a partir da 
entrevista, a avaliação da atividade de vivência didática 
pelos petianos mostrou-se de fácil execução, necessária e 
importante para formação pessoal e acadêmica.
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Figura 1. Quantidade de entrevistados que 
querem lecionar.

Aulas ministradadas pelos petianos

30%

50%

10%
10%

2 aulas

3 aulas

5 aulas

6 aulas

Figura 2. Quantidade de aulas ministradas 
pelos petianos.
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Figura 3. Quantidade de petianos que tiveram 
dificuldade em preparar e executar a aula.
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Figura 4. Dificuldades enfrentadas pelos 
entrevistados no preparo e execução da aula.
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Figura 5. Itens da ficha mais difíceis de serem 
efetuados durante a aula. 
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Figura 7. Concordância dos petianos com as 
notas atribuídas pelo professor.
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Figura 6. Itens melhorados em comparação 
com a primeira e última aula.
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Figura 8. Nota atribuída pelos professores em 
comparação com a nota atribuída pela auto-

avaliação.


