
PET-LETRAS 
12 Bolsistas 

Tutora: Silvana Souza Silveira ( a partir de 2010) 

 

 

 PERÍODO QUANTIDADE 

EX-PETIANOS 1991-2012 110 

PETIANOS 2013 12 

Total: 122 

 
DESCRIÇÃO DO TRABALHO DE TUTORIA 
 

Cada uma das atividades desenvolvidas pelos bolsistas, sejam elas de caráter 

coletivo ou individual, de ensino, extensão ou pesquisa, são acompanhadas pelo tutor. 

            Reuniões semanais com os bolsistas são realizadas, com o objetivo de discutir as 

demandas relativas às atividades planejadas bem como refletir  sobre a filosofia e 

objetivos do PET, de forma que as ações do grupo estejam alinhadas com as 

características  do programa. Para tanto, o tutor estimula a participação de todos os 

petianos nas discussões, ajuda na análise crítica das diferentes opiniões, atua como 

moderador dos debates (de forma que a  diversidade e a pluralidade de ideias e opiniões 

dos bolsistas sejam respeitadas) e auxilia na tomada de decisões pelo grupo, orientando-

os quanto aos aspectos práticos e éticos das mesmas.  

          Sempre que necessário, o tutor convoca reuniões extraordinárias, de forma que 

todas as atividades possam ser cumpridas sob sua supervisão, dentro do prazo e de 

acordo com os objetivos propostos. Para tanto, o tutor coordena dois momentos 

diferentes: a) a discussão de uma determinada atividade no grande grupo (todos 

bolsistas), de forma a coletar sugestões e opiniões de todos a respeito da atividade e de 

eventuais dificuldades que esteja ocorrendo em sua execução; b) a indicação de uma 

equipe executora (três a quatro bolsistas), a qual deverá por em prática as deliberações 

do grande grupo e ficar em contato mais direto e intenso com o tutor.  

          O tutor procura marcar horários de atendimento individual com os petianos 

sempre que surgem dificuldades na realização de atividades de caráter individual 

(pesquisa//monitorias/outras). 

            Um dos principais aspectos trabalhados pelo tutor, com o intuito de promover a 

qualidade de formação acadêmica dos petianos, é a relação pesquisa/ensino de línguas 



(estrangeiras e materna), levando em consideração a relação entre as teorias linguísticas 

e as abordagens metodológicas utilizadas na atualidade.  

            Trabalhando com os petianos  de forma individual ou coletiva, o tutor os orienta  

a refletirem sobre suas atitudes frente ao trabalho, aos colegas e aos professores, 

enfatizando os princípios de ética e cidadania. 

 

PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PET-LETRAS 
 
Atividade 1: WORKSHOP Museu de Ciência e Tecnologia (MCT)   

 

Público Alvo: a atividade foi destinada aos colaboradores do Museu de Ciência e 

Tecnologia da PUCRS. 

Workshop que visa a capacitar/preparar linguisticamente os mediadores do MCT para 

atender os visitantes estrangeiros, falantes nativos e não nativos da língua inglesa. 

 
Atividade 2: PET S.O.S. 
 
Natureza da Atividade: Ensino 

 
Público-alvo:  alunos do curso de Letras 

 

Departamentos ou Instituições envolvidos: PET-Letras 

 

Modalidade de participação dos bolsistas: Organizadores e ministrantes 

 

Objetivo básico: auxiliar individualmente os alunos que necessitam de um reforço dos 

conteúdos de língua e suas respectivas literaturas (portuguesa e inglesa).  

 

Metodologia para o desenvolvimento da atividade: os alunos interessados fazem um 

contato com o PET-Letas via e-mail e um atendimento individual é agendado. 

 

 

Atividade 3: “Aulas de conversação em língua inglesa”  e aulas preparatórias para 

o TOEFL – 

 
 
Natureza da Atividade: Ensino 

 

Público-alvo: alunos dos cursos de Graduação da PUCRS e candidatos ao Programa 

“Sem Fronteiras” (Mobilidade Acadêmica) 

 

Modalidade de participação dos bolsistas: aulas de conversação, de leitura e 

compreensão  e de “listening” 

 

Objetivo básico: preparar os alunos para as provas orais e escritas. 

 

 



Atividade 4:Monitoria na disciplina de Português para Estrangeiros do curso de 
graduação 
 

 Natureza da Atividade: Pesquisa/Ensino 

 
Público-alvo: Alunos em mobilidade acadêmica na PUCRS  

 

Modalidade de participação dos bolsistas: os bolsistas do PET-Letras são estimulados 

a realizar monitorias na disciplina de Português para Estrangeiros do curso de 

graduação, de forma a fomentar a troca de experiências com outras culturas, o 

aprimoramento de aspectos relacionados à preparação para a prática docente, 

enriquecimento curricular e aprimoramento acadêmico. 

Esta atividade faz parte da pesquisa coletiva e proporciona a coleta de dados para a 

elaboração de material para o curso de Português para Estrangeiros, modalidade a 

distância, coordenado pela tutora. 

 

 

Atividade 5: Projeto “Our School” 
  

 Natureza da Atividade: Pesquisa/Ensino 

 
Público-alvo: Alunos de 2 escolas municipais de Porto Alegre 

 

Modalidade de participação dos bolsistas:por meio de uma parceria firmada entre a 

Embaixada Americana (EA), a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre 

(SMED) e a PUCRS, os bolsistas do PET-Letras, sob orientação de um Fellow 

Professor da EA, trabalham como professores voluntários de língua inglesa para alunos 

de duas escolas públicas de Porto Alegre. Os alunos são trazidos para a PUCRS e têm 

aulas na Faculdade de Letras uma vez por semana. 
 

 

Atividade 6: Projeto Instituto do Cérebro (InsCer) PUCRS 
 
Natureza da Atividade: Pesquisa/Ensino 

 
Público-alvo: funcionários do Instituto do Cérebro (InsCer) PUCRS 

 

Modalidade de participação dos bolsistas: os bolsistas ministram aulas de língua inglesa 

aos funcionários (enfermeiros, recepcionistas, técnicos administrativos) do Instituto do 

Cérebro, com o objetivo de capacitá-los a receber estrangeiros que visitam o InsCer. 

 


