Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
GRUPO PET-EMC (Conexões de Saberes)

QUEM SOMOS

MISSÃO

O Programa de Educação Tutorial (PET) é um programa do
governo federal formado por alunos de cursos de
graduação, sob a orientação de um professor tutor, com
objetivo de desenvolver ações de ensino, pesquisa e
extensão, possibilitando aos estudantes a ampliação de sua
gama de experiências, tanto em sua formação acadêmica
quanto como cidadão. O Grupo PET-EMC (Conexões de
Saberes) é composto por alunos da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da
UniversidadeFederaldeGoiás(UFG).

Desenvolverprojetosextracurricularesparacomplementara
formação acadêmica dos estudantes participantes e
melhoraroscursosdegraduaçãorelacionados.
VISÃO
Ser referência nacional na realização de projetos e na
formação de estudantes para exercerem com ética a sua
proﬁssãoeacidadania.
VALORES
Cooperação
Mútua;
Pró-Atividade;
Autonomia;
Compromisso;Inovação;Ética;EspíritodeEquipe.
PROPOSTA DE VALOR

OBJETIVOS
• Ampliar a relação entre a universidade e os moradores de
espaçospopulares,assimcomocomsuasinstituições.

Desenvolver estímulos às atividades extracurriculares, por
meio de vivências, reﬂexões e discussões, em um clima
agradáveleemcooperaçãomútua.

• Aprofundar a formação dos jovens universitários de origem
popular como pesquisadores e extensionistas, visando sua
intervenção qualiﬁcada em diferentes espaços sociais, em
particular,nauniversidadeeemcomunidadespopulares.
• Estimular a formação de novas lideranças capazes de
articularcompetênciaacadêmicacomcompromissosocial.

PROJETOS E ATIVIDADES
Teatro | construindo cenas - projeto que tem como objetivo introduzir os alunos de graduação, principalmente da
escola de Engenharia , ao mundo do teatro . Por meio de aulas experimentais e montagens de cenas (esquetes) os
alunos desenvolverão habilidades humanas e artísticas, as quais contribuirão para a formação de um proﬁssional
(Engenheiro)completo.

Revista Eletrônica Engenharia Viva - promovida pelo Grupo PET - EMC (Conexões de Saberes) da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) publica edições temáticas
semestralmentecontendoartigoscientíﬁcos.
Atividades de Manutenção - proporciona aos seus membros a participação em congressos e seminários e a
realização de um curso de idiomas (inglês, francês, espanhol etc.) capacitando-os a unir teoria e prática e
incentivado-os a aplicar o conhecimento teórico, adquirido no decorrer de sua graduação, para ﬁns de
conhecimento,inovaçãoe/ousoluçãode questõesdocotidianoacadêmicoedasociedade.

Os projetos do Grupo PET-EMC incluem visitas técnicas às empresas, exibição de ﬁlmes/documentários, palestras temáticas,
minicursos e tutoriais, visitação de escolas e espaços públicos, produção de informativos para a comunidade e desenvolvimento
deprojetosdeintegraçãodehardwareesoftware.
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