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APRESENTAÇÃO ORAL 

 
 

TEMA: 

 

“DESAFIOS DO PET ENGENHARIA QUÍMICA DURANTE O PERÍODO 

DE ISOLAMENTO SOCIAL”. Durante a pandemia do novo coronavírus, um 

dos desafios do PET Engenharia Química foi adaptar as atividades previstas 

no planejamento para a modalidade remota. Para isso, os petianos analisaram 

o planejamento e fizeram um levantamento de quais atividades seriam 

possíveis de serem ofertadas de modo online. Nesse contexto, a maior 

dificuldade enfrentada pelo grupo foi adaptar as atividades de extensão para as 

novas condições, tendo em vista que essas eram realizadas por meio de 

palestras temáticas, visitas socias e minicursos presenciais nas escolas 

públicas. Alguns petianos sugeriram fazer as palestras através de plataformas 

digitais, entretanto um petiano argumentou que essa ideia poderia não 

funcionar, uma vez que a maioria dos seguidores das redes sociais da entidade 

são discentes do curso e, para caracterizar a atividade como extensão, é 

necessário atingir a comunidade externa – que já era uma dificuldade do grupo 

nas palestras presenciais. Diante dessa situação, os petianos recém 

ingressados no grupo receberam sua primeira missão: Propor alternativas 

para a efetivação das atividades de extensão na forma virtual, com base 

no planejamento do grupo e de forma a atingir a comunidade externa. Para 

isso, eles receberam total liberdade para adaptar ou propor novas atividades 

que não estão no planejamento. 

 
PROPOSTA 

 

Suponha, que você foi aprovado no processo seletivo do PET EQ e o seu 

primeiro desafio como petiano seja propor alternativas, com a sua nova equipe, 

para a problemática acima. 
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Sendo assim, os candidatos serão divididos em grupos (anexo deste 

documento) e devem realizar uma apresentação expositiva sobre os principais 

pontos levantados pela equipe.  

A discussão deverá abordar soluções para o problema proposto e 

argumentos que tornam a ideia do grupo viável de ser executada. 

A apresentação acontecerá no dia 27/10, conforme horário definido na 

tabela abaixo, de forma remota por meio do link disponibilizado via email 

informado no formulário de inscrição no mesmo dia.  

Fica ao critério dos candidatos a abordagem e organização da 

apresentação. Cada apresentação tem duração, em média, de 10 minutos. 

 
 

INTEGRANTES HORÁRIO DA APRESENTAÇÃO 

Ana Luísa Gabriel Santos 

Elmis Braz da Silva Filho 

Maria Eduarda Ferreira dos Reis 

19h 

Maria Fernanda Lindquist Chicote 

Rafael Barcelos de Oliveira Reis 

Rodrigo Carrilho da Cunha 

19h20min 

Ângelo Fernandes Diniz 

Gabriel Henrique Martins Bonifácio 

João Vicente Amorim dos Rêis 

19h40min 

Ana Gabriela Martins Silva 

Antônio Marçal Neto 

Júlia Barbosa Morais 

20h 

 


