
OFICINAS DO I PETCHÊ 
 

 
O I PETchê, na busca de compartilhar conhecimento e contemplar um dos            

pilares do programa - o ensino, traz para ti, PETiana e PETiano, diversas oficinas com               
aprendizados diferenciados. As oficinas são múltiplas e muito variadas, mas nós           
também somos, não é? Vem aproveitar essa partilha de conhecimento com a gente! 
 
 

1. MASTER PET 

Está cansado dos métodos tradicionais de aprendizado da matemática? Quer          
aprender um pouco desta ciência de forma diferenciada e criativa? Então vem com a              
gente! Planejada pelo grupo PET Matemática/UFSM, a oficina “MASTER PET” tem           
como objetivo compartilhar saberes geométricos e gastronômicos contigo, e te convidar           
a participar de uma viagem pitoresca que envolverá cores, formas e sabores! Não vai              
ficar de fora dessa, não é mesmo? (não é necessário levar material)  

- CAPACIDADE: 35 PESSOAS 
 

2. Plantas Medicinais na Terapêutica Humana 

Sabia que existem inúmeras plantas medicinais que podem substituir os          
remédios nos tratamentos terapêuticos? Planejada pelo grupo PET Ciências         
Agrárias/UFSM, a oficina “Plantas Medicinais na Terapêutica Humana” tem como          
objetivo expor noções básicas sobre as principais plantas medicinais utilizadas na           
terapêutica humana. Aqui, tu aprenderás como cultivar, identificar, processar e utilizar           
essas plantas, bem como os cuidados em sua colheita e consumo! Venha conosco             
conhecer um pouquinho mais sobre essas plantas tão estimadas! (não é necessário levar             
material) 

- CAPACIDADE: 30 PESSOAS 
 

3. Crie seu próprio blog: da ideia à prática 

Sabe como criar um blog e administrá-lo? Não? Então tu não pode ficar de fora!               
Essa oficina, criada pelo grupo PET Sistemas de Informação/UFSM, tem o objetivo de             
ofertar aos PETianos e PETianas os conhecimentos necessários para a criação e            
gerenciamento de blogs pessoais. Fazendo uso da plataforma WordPress (sistema de           
gestão de conteúdo usado para criar e manter conteúdos através de um website ou blog),               
nós desenvolvemos um material completo e estruturado para capacitar você. Não           
importa o quanto tu sabes de tecnologia, se quiseres aprender mais sobre a plataforma e               
como gerenciá-la, vem com a gente! O universo da tecnologia te aguarda! 
e quiser, pode levar teu notebook!  

- CAPACIDADE: 20 PESSOAS (+  ESPAÇO P/ NOTEBOOKS) 
 
 



 
 

4. Minicurso de Gerador de Atas 

PETiano ou PETiana, tu participas de muitas reuniões e já está cansado de fazer              
atas? Então esse minicurso é pra você! O “Minicurso de Gerador de Atas” foi              
desenvolvido por um PETiano do grupo PET Ciência da Computação/UFSM. O           
Gerador de Atas é um editor de texto no qual podem ser colocados os dados que tu                 
sempre anota no teu caderno ou notebook (alunos presentes, pautas, data da reunião,             
etc). Com esses dados, o programa gera automaticamente uma Ata formatada, que pode             
ser salva em PDF, .doc ou até mesmo em uma pasta do Google Drive. Maravilhoso,               
né?! Não fique de fora dessa! Se você quiser participar da prática, não esquece teu               
notebook! Se não quiser, é só chegar! 

- CAPACIDADE: 50 ALUNOS 
 

5. Primeiros socorros 

Tendo em vista a importância dessa temática teremos duas turmas nesse segmento: 
  

I) Minicurso de Procedimentos Básicos de Primeiros Socorros 

Sabe o que fazer em situação de urgência e emergência? Não? Então tu não pode               
perder esse minicurso! Proposto pelo grupo PET Enfermagem-UFSM/PM, o objetivo é           
aperfeiçoar teus conhecimentos sobre as noções básicas e estratégias em situações de            
urgência e emergência. Aqui você vai aprender intervenções básicas para casos de            
picadas de animais peçonhentos, acidentes com cães e gatos, intoxicações por           
agrotóxicos, queimaduras, fraturas, síncope, quedas, parada cardiorrespiratória,       
afogamento, convulsão e ferimentos com equipamentos diversos. Nossa, é muita coisa!           
E o mais legal é, que depois desta oficina, tu vais saber o que fazer em uma situação                  
assim, não é mesmo? Não esqueça do bom e velho papel e caneta! 

- CAPACIDADE: 20 A 30 PESSOAS 
 

II) Oficina de Primeiros Socorros 

Sabe o que fazer quando alguém desmaia? Quando levar um choque? Quando se             
queimar? Não? Então tu não pode ficar de fora dessa! Nessa oficina, ministrada pelo              
grupo PET Enfermagem-UFSM/SM, em parceria com o Programa Reanima, tu vais           
encontrar um espaço de aprendizagem e discussões sobre as práticas de primeiros            
socorros. Você vai aprender e capacitar-se para atuar em casos de desmaio, convulsão,             
engasgo, afogamento, queimadura, luxação, entorse, sangramentos, hipotensão, choques        
diversos e RCP. Um conhecimento desses nunca é demais, não é mesmo? (não é              
necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 30 PESSOAS 
 
 
 



6. Navegantes da História: RPG Pedagógico no Mundo Moderno 

Tu que gosta de Role Playing Game – RPG e se interessa por História da Idade                
Moderna, essa oficina foi feita especialmente pra ti! Aqui, vai ser desenvolvida uma             
partida exemplificadora para abordar uma construção diferenciada de enredos e das           
situações de jogabilidade atrativas. Primeiro, a gente vai apresentar aquelas regrinhas           
básicas, para que tu se situe e aprenda a construir personagens, ambientar e narrar de               
forma interativa. E tudo vai ser nos moldes do RPG de mesa tradicional (mas o cenário                
é o oceânico no Período Moderno, ok?). Depois disso, tu vais colocar a mão na massa e                 
entrar em uma oficina de produção textual, guiada por tópicos importantes para efetivar             
a jogabilidade e didática adequadas. A oficina foi desenvolvida pelo grupo PET            
Cisa/UFSM. (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 20 PESSOAS 
 

7. Oficina de instalações elétricas residenciais básicas 

Sabe como funcionam as instalações elétricas na sua casa? Sabe quando é seguro             
encostar em um fio com eletricidade? Sabe como funcionam lâmpadas, tomadas e            
interruptores? Não? Então essa oficina é pra ti! Criada pelo grupo PET Engenharia             
Elétrica/UFSM, a oficina vai trazer conhecimentos básicos sobre diversos assuntos, tais           
como o que é fio fase, neutro e terra, uso de chave teste, segurança ao trabalhar com a                  
eletricidade e o funcionamento de lâmpadas, tomadas e interruptores. Não esqueça do            
papel e da caneta! Ah, é muito importante vir de sapatos fechados! 

- CAPACIDADE: 15 PESSOAS 
 

8. Execução de Mini Hortas para pequenos espaços 

Tu estudante, que gosta de hortaliças e verduras cultivadas, mas mora em            
apartamento e não tem espaço para criar uma horta, essa oficina foi feita pra ti!               
Idealizada pelo grupo PET Agronomia/UFSM, a oficina vai te ensinar noções básicas de             
montagem e execução de hortas caseiras. Além disso, tu irás conhecer as culturas com              
mais facilidade de desenvolver em vasos e pequenos espaços. Não vai ficar de fora, não               
é mesmo? (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 20 PESSOAS. 
 

9. Yoga 

Se o estresse e a ansiedade estão te atormentando, se tu sentes dores corporais e               
tem dificuldade para pegar no sono, essa oficina é a escolha certa pra ti! Idealizada pelo                
grupo PET Odontologia/UFSM, a oficina irá promover um espaço para harmonizar a            
mente e o corpo através da respiração, dos movimentos e da postura. Vem aprender e               
relaxar com a gente! Ah, não esquece da tua canga de praia! 

- CAPACIDADE: 30 PESSOAS 
 
 
 



 
 

10. Gerenciamento de Facebook e Instagram 

Facebook e Instagram são, atualmente, duas das principais redes sociais          
utilizadas por todas as pessoas. Quer aprender como gerenciar as páginas oficiais do teu              
grupo de forma correta e inteligente? Então não fique de fora dessa! Criada pelo grupo               
PET Comunicação Social/UFSM, a oficina vai te ensinar noções básicas de           
gerenciamento, engajamento, linguagem, acessibilidade, produção de conteúdo,       
planejamento, cronograma e mensuração de resultados. Quer deixar as redes sociais           
oficiais do teu grupo bonitas, criativas, e o melhor, bem planejadas? Então te inscreve!              
(não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 35 PESSOAS 
 

11. Autodefesa para Mulheres   

Sabemos que, desde sempre, o assédio (tanto psicológico quanto físico) é um            
fator preocupante, principalmente para as mulheres, que são ditas inferiores e, ainda por             
cima, vistas como sexo frágil. Pensando nessa perspectiva, a Comissão de           
Entretenimento do PETchê oferece a "Oficina de Autodefesa para Mulheres".          
Precisamos saber como nos defender e dar um basta a qualquer e todo tipo de abuso.                
Venha conosco e, lute sim como uma garota! (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 20 A 25 PESSOAS 
 

12. Dança Gaúcha/Tradicionalista 

Curte uma música gaúcha, mas não sabe dançar? Vai a todas as festas, mas fica               
parado no canto? Organizada pela Comissão de Entretenimento do PETchê, a "Oficina            
de Dança Gaúcha/Tradicionalista" é perfeita para ti. Aqui tu vais aprender o básico da              
dança tradicionalista e estará pronto para tirar aquela prenda ou aquele peão para dançar              
sem medo algum. E aí, vai ficar de fora dessa? Estamos te esperando. Não é necessário                
levar material, mas se quiser venha pilchado! 

- CAPACIDADE: 20 A 28 PESSOAS 
 

13. Dança do Ventre 

Procurando algo diferente das danças tradicionais, algo com bastante         
envolvimento corporal e passos que te desafiem? A Comissão de Entretenimento do            
PETchê oferece para ti a "Oficina de dança do ventre". Essa dança, que apareceu no               
Antigo Egito como uma reverência às deusas celebrando a fertilidade e a vida, traz              
muitos movimentos que são um desafio para qualquer um. Vem com a gente mexer esse               
quadril! Vamos te esperar, ok?! (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 25 A 30 PESSOAS 
 
 
 



 
14. Dança Afro 

Gosta de dança cultural e histórica? Então esta oficina é para ti! A dança afro é                
uma expressão artística e cultural afro-brasileira, que busca, através do movimento, se            
conectar com a natureza e com a essência do ser. Aqui, tu podes misturar cultura, arte e                 
movimento, te conectar com as raízes da nossa cultura e, de quebra, te divertir. Não vai                
perder essa, né? A oficina é ofertada pela Comissão de Entretenimento do PETChê.             
(não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 25 A 30 PESSOAS 
 

 
15. Oficina de Capoeira – Entra na roda e ginga!    

Gosta de praticar atividades físicas, mas não sabe qual escolher? Tem dúvida            
entre a dança e a luta? Então, a oficina de capoeira, ofertada pela Comissão de               
Entretenimento do PETchê, foi feita para ti! A capoeira é uma expressão cultural             
afro-brasileira que mistura arte marcial, dança, esporte, cultura e música. Aqui tu podes             
praticar um esporte, dançar, cantar, lutar, se divertir muito e ainda aprender sobre a              
cultura a arte afro-brasileira. Tá esperando o que? Entra na roda e ginga! (não é               
necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 20 A 25 PESSOAS 
 

16. Dança Funk!    

Tem vontade de aprender rebolar nos bailinhos da vida e tem muita vergonha             
por acreditar não saber: essa oficina foi feita para ti! Então vem com a gente! Planejada                
pela Comissão de Entretenimento do PETchê, a oficina “Dança Funk” tem o intuito de              
te aproximar ainda mais desse ritmo que evolui a um novo patamar. Aqui tu vais               
aprender a dançar de uma maneira saudável, ocupar a mente e, ainda, conhecer gente              
nova! Além disso, o grupo irá promover um maior conhecimento e contato com             
expressões culturais antes marginalizadas. Não vai querer ficar de fora dessa, né? Já             
estamos te esperando. (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 35 PESSOAS 
 

17. Sambou no PETchê! 

Já pensou em seu “sextou” ser um sambou? Embarque nessa com a gente!             
Planejada pela Comissão de Entretenimento, a oficina “Sambou no PETchê” tem o            
objetivo de apresentar a linguagem do samba e suas diversas características no plano             
melódico, harmônico e rítmico. O carnaval já passou, mas não deixe de sambar muito              
no próximo, vem com a gente! Não vai perder essa oportunidade de arrasar no              
sapatinho, hein?! Te esperamos! (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 25 A 30 PESSOAS 
 



18. Oficina de Expressão Corporal e Vocal 

Gosta de teatro e tem vontade de conhecer um pouco sobre ele? Quer ter mais               
concentração e talvez diminuir a timidez? Vem para a Oficina de Expressão Corporal e              
Vocal! A oficina usa técnicas teatrais que trabalham com improviso, auxiliam na            
desinibição e na melhora do uso das expressões corporais e vocais. Aqui, tu vais lidar               
com consciência corporal, sensibilidade e, é claro, te divertir. Deixa a vergonha de lado              
e te solta! (não é necessário levar material) 

- CAPACIDADE: 30 PESSOAS 
 

19. Exercícios de Relaxamento 

   

Sabemos que todo fim de semestre ficamos tensos e incomodados com pequenas            
coisas. Nesta perspectiva, a Comissão de Entretenimento do PETchê, te convida a            
participar da oficina “Exercícios de Relaxamento”, que tem por objetivo desenvolver a            
noção corporal, bem como proporcionar momentos importantes de descontração. Vem          
relaxar com a gente, sua saúde corporal e mental agradece! (não é necessário levar              
material) 

- CAPACIDADE: 35 PESSOAS 


