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A aproximação de docentes e discentes no ambiente universitário configura 
importante ferramenta na construção do conhecimento do graduando. O 
encurtamento desta distância pode ser realizado de diferentes formas, dentre as 
quais estágios e demais atividades extracurriculares, sendo estas, constituintes da 
normalidade das Instituições de Ensino Superior. O Programa de Educação Tutorial 
traz uma nova forma de interação entre professores e alunos. A educação tutorial, 
quando realizada de forma responsável e por pessoas gabaritadas, atribui valores 
adimensionais à prática do ensino. A transmissão de conhecimento enfatizada pela 
diminuição de fatores externos interferentes aos constituintes das vias de 
comunicação oral e escrita características do ambiente universitário consorciada 
com relatos formais ou informais de experiências ou mesmo conselhos provindos do 
tutor são de suma importância para a formação de profissionais diferenciados. 
 A proposta trazida pelo PET à comunidade universitária estabelece um divisor 
importante entre ele e qualquer outro programa de formação acadêmica: a idéia de 
enfatizar o ensino, a pesquisa e a extensão, pilares básicos que sustentam o saber 
universitário, consubstanciada pelo aspecto político adquirido ao longo dos anos 
pelo programa e pela idéia de tutoria de pequenos grupos por docentes capacitados 
para a função definem os ingredientes básicos necessários para a formação de 
líderes.  
 Esta importante característica necessária a qualquer profissional, seja qual for 
o seu ramo de atuação, começa a ser lapidada ou adquirida nas reuniões e 
discussões sadias que a pluralidade do Programa proporciona aos seus integrantes. 
O cenário cotidiano dos grupos PET exige comportamentos e atitudes semelhantes 
aos que os futuros profissionais em formação deverão ter em seus ambientes de 
trabalho. A interação entre pessoas de um mesmo grupo PET ou entre indivíduos 
componentes de agremiações diferentes enriquece a formação acadêmica e pessoal 
dos estudantes contemplados com a participação no Programa.  O alto nível das 
discussões existentes no ambiente doPET, oriundo do desenvolvimento dos seus 
integrantes, prepara de forma eficaz os indivíduos para a vida no mercado de 
trabalho. Liderança, capacidade de argumentação, postura correta perante grandes 
públicos, formação de bases consistentes que proporcionem eficazes 
argumentações, organização pessoal e comportamento inter-pessoal adequado aos 
conceitos de atividade em grupo constituem características importantes do 
profissional oriundo do Programa de Educação Tutorial. Coincidentemente, são 
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também os requisitos mais procurados pelo mercado de trabalho, que, juntos, 
determinam o perfil do gestor de pessoas ou negócios.  
 Mas toda esta formação, como citada no início, não seria possível caso a 
essência do PET não estivesse baseada no regime de ensino tutorial. Um 
acadêmico ingresso no PET, respeitada a seqüência normal dos fatos, fica por no 
mínimo dois anos no Programa, tempo suficiente para que haja trocas efetivas de 
experiências e conhecimentos, tanto entre tutor e acadêmico, quanto entre 
estudantes. A formação acadêmica convencional, ausente do viés tutorial, apresenta 
sua principal diferença em relação ao mesmo processo vivido pelo estudante 
integrante do PET quando são comparadas a construção e atribuição de 
características que extrapolam o nível do conhecimento técnico. Este é o diferencial 
do aluno PET. 
 O fortalecimento do Programa de Educação Tutorial é essencial para a 
melhoria do ensino superior no Brasil. Solidificada as bases do PET nas instituições 
e cursos onde ele já existe, deve-se incentivar sua expansão maciça entre 
Universidades e cursos de graduação.  
 Enfim, o aspecto lapidado emanado pela essência do Programa de Educação 
Tutorial origina-se da forma como está definido. O PET proporciona a formação de 
profissionais ecléticos em suas atuações, com competências para exercerem 
atividades tanto no mercado de trabalho convencional como na carreira iniciada pela 
pós-graduação. O consórcio entre ensino, pesquisa e extensão com o regime tutorial 
de ensino e a efervescência política intrínseca ao Programa geram o ambiente ideal 
para a constituição de cidadãos decentes e profissionais altamente qualificados. 
  
  
  


