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PET Psicologia para a comunidade
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Alunos trabalham em projetos desenvolvidos em oficinas com atividades de ensino e extensão que beneficiam populações carentes da Capital

O

Programa de Educação Tutorial (PET) da
Faculdade de Psicologia desenvolve atividades desde 1991, baseado nos eixos ensino, pesquisa e extensão. São 12 bolsistas que se
encontram, atualmente, sob a tutoria da professora Maria Lúcia Andreoli de Moraes. Oito projetos
em andamento integram ensino. Destacam-se o
PET Cinema, quando professores especialistas
são convidados a debater a partir de um filme escolhido, e o projeto de educação ambiental, que
prevê a elaboração de um livro voltado para crianças de oito a 12 anos, em parceria com os demais
PETs da Universidade, além de peças de teatro e
oficinas que abordam questões de separação do
lixo, desmatamento, relação do homem com a natureza, ciclovias nas cidades, entre outras.
Com relação às atividades de pesquisa, são
cinco em continuidade. Os estudantes elaboram
trabalhos e auxiliam na coleta de dados para estudos de mestrado e doutorado. O eixo de extensão
congrega parte das atenções dos bolsistas com
nove projetos no total, destacando neste primeiro

semestre uma oficina de teatro em parceria com
a Associação Gaúcha de Familiares de Pacientes
com Esquizofrenia e demais Transtornos Mentais.
O PET participou de uma capacitação sobre
tuberculose, por meio do Programa do Fundo Global, e passou a oferecer oficinas com essa temática. Primeiramente a iniciativa atendeu presidiários e egressos do sistema penitenciário que
buscavam uma recolocação no mercado de trabalho mas, devido ao grande índice de contaminação pela doença, não conseguiam se restabelecer. Depois a oficina chegou à região de Alvorada,
em turmas de 4.ª série do Ensino Fundamental de
escolas do município. “Para as crianças, precisamos adaptar certos assuntos, pois não faziam
parte da realidade delas. É como explicar cada
palavra, pois sabemos que elas entendem e vão
passar adiante nossas orientações”, afirma o bolsista DANIEL ECKER.
Outro destaque é a oficina de Sexualidade, com ênfase em prevenção de DSTs/AIDS em
escolas públicas de Viamão, que ocorre há dois

anos. Em 2008, um evento reuniu nove escolas,
mais de 90 alunos, em três dias de atividades.
No segundo semestre de 2009, a escola contemplada é a Ayrton Senna. “O foco é formar multiplicadores para que os próprios jovens informem
outros e prossigam o trabalho”, resume THIAGO
LORETO.
Além das oficinas, os bolsistas prestam um
serviço de apoio para internas do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Depois de um estágio de um
mês, eles continuam visitando-as e levando-as
para passear. “São mulheres idosas que vivem lá
há mais de 30 anos e precisamos mostrar que
existe mundo fora dos muros do São Pedro. Elas
podem ter autonomia e não sentir medo de sair
dali”, explica LARISSA IRIGARAY.
A cada semestre o PET seleciona novos
bolsistas. Integram esse grupo também, ALICE BRUNNET, DANIELE LINDERN, HENRIQUE
FERREIRA, JULIANA IGNACIO, KYNDZE RODRIGUES, LIZA MARTINATO, MARCOS VIDOR, SAMANTHA TORRES e TATIRRÊ PAZ.

destaqueS
No final de agosto, a PUCRS
recepcionou os seus novos alunos
de graduação no Stand Calouros.
De forma descontraída e acolhedora, o evento misturou arte, música, jogos e bate-papo, promovendo a integração entre os calouros.
O Stand foi realizado no Centro de
Eventos da Universidade nos períodos da manhã e da noite. Os estudantes foram conduzidos pelos
professores e recebidos pelo Reitor
Joaquim Clotet.

A diplomada em Direito e mestre em Ciências Criminais pela PUCRS RAFFAELLA DA
PORCIÚNCULA PALLAMOLLA foi a vencedora do 13.º Concurso de Monografias de Ciências Criminais promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim) com
o trabalho A justiça restaurativa: da teoria
à prática, orientado pelo professor Rodrigo
Ghiringhelli de Azevedo. A premiação ocorreu durante o 15.º Seminário Internacional do
Ibccrim, em São Paulo, quando foi entregue
um exemplar da monografia vencedora a todos os participantes do evento.

De 28 a 30 de setembro, a Faculdade de Comunicação Social promove o 22.º SET Universitário, tradicional evento que reúne na PUCRS milhares de acadêmicos de Comunicação e de Cinema. Estudantes de cursos
superiores de Comunicação e de Cinema e Audiovisual
participam com trabalhos realizados em atividades curriculares nos semestres de 2008/2 e 2009/1. O concurso premia os alunos autores dos melhores trabalhos desenvolvidos em atividades acadêmicas e os professores
orientadores. As categorias da Mostra são Jornalismo,
com 24 subcategorias, Publicidade e Propaganda, com
11 subcategorias, Relações Públicas, com 12 subcategorias, e Cinema e Audiovisual, com 5 subcategorias.

