
O Programa de Educação Tutorial (PET) é 

um programa de comprovada excelência, o 

qual compromete-se fundamentalmente em 

aprimorar os cursos de graduação. Traba-

lha com quatro vertentes principais que 

são: Ensino, Cultura, Pesquisa e Extensão 

e forma cidadãos que aprendem durante 

três anos a trabalhar em equipe, a irradiar 

para os demais colegas o espírito de lide-

rança e o compromisso com a geração de 

conhecimento para a solução dos mais di-

versos problemas. É o único programa ins-

titucional voltado para graduação que tra-

balha no formato de grupo interdisciplinar, 

ancorado em alunos e professores e que 

recebe avaliação institucional e não indivi-

dual. 

As normas operacionais do PET estão esta-
belecidas no documento de Orientações 
Básicas do Programa, que define como 
objetivos principais: oferecer uma forma-
ção acadêmica de excelente nível, visando 
a formação de um profissional crítico e 

atuante; promover a integração da forma-
ção acadêmica com a futura atividade pro-
fissional, especialmente no caso da carreira 
universitária; estimular a melhoria do ensi-
no de graduação formando jovens bilín-
gues, versáteis, de iniciativa, de expressão 

oral e argumentação, capazes também de 
fazer contatos, administrar o tempo e as 
tarefas. Nas Orientações Básicas do PET 
estão também estabelecidas características 
que incluem: formação acadêmica ampla; 
atuação coletiva; interação contínua entre 
bolsistas e corpos docente e discente; im-
plementação de ações voltadas para a co-
munidade; planejamento e execução de um 
programa com atividades diversificadas. 
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   Seja bem vindo ao curso de Engenharia Elé-

trica da UFPI. O Departamento de Engenharia 

Elétrica e o grupo PET POTÊNCIA lhe dão as 

boas vindas oferecendo cursos introdutórios 

em disciplinas-chave do ciclo básico de enge-

nharia. 

   O grupo PET POTÊNCIA é composto por 

estudantes de graduação da Engenharia Elétri-

ca, sob tutoria de um 

professor do Departa-

mento. O objetivo do 

grupo é promover ati-

vidades nos eixos de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão visando con-

tribuir para o desen-

volvimento acadêmico 

dos graduandos. 

 

PRÉ CURSO DE CALCULO DIFEREN-

CIAL E INTEGRAL I  

   O cálculo é uma disciplina base para todas as 
engenharias. Esta disciplina está presente em 
muitas outras no decorrer do curso de Enge-
nharia Elétrica, e aprendê-la bem é essencial 
para uma graduação de qualidade.  

EM ENTA:  

 

 Limite e Continuidade 

– Definição de função 

contínua, definição de 

limite, propriedades dos 

limites, limites laterais, 

limites no infinito, limi-

tes infinitos, casos espe-

ciais. 

 Derivadas – Definição de derivadas, regras 

de derivação, interpretação da função deriva-

da, problemas envolvendo a reta tangente, 

reta normal e construção de gráficos  como 

aplicação de limites e derivadas. 

 Integrais – Definição de integral, Proprieda-

des das integrais, técnicas de primitivação e 

aplicações no calculo de áreas de figuras 

planas. 

 

DATA: 27 de Julho à 7 de Agosto 

HORÁRIOS: 10 às 12 horas da manhã 

LOCAL: Bloco 8, sala à definir 

 

PRÉ CURSO DE PROGRAMAÇÃO  

   No seu cotidiano, um engenheiro procura soluci-
onar seus problemas com a maior rapidez e menor 
esforço possíveis, muitas vezes utilizando para isso 
programas de computador. A meta principal de 
qualquer programador é se utilizar de soluções ló-
gicas para obter resultados eficientes e eficazes. 
Aliamos a lógica de programação à estrutura sintá-
tica da linguagem C para abrirmos as portas do 

mundo da programação para aqueles que 
almejam um bom desempenho acadêmico. 
 
EMENTA: 
 
 Lógica – Montando uma sequência 

lógica, criando o primeiro algoritmo, 
estruturando algoritmos, fluxogra-
mas, trabalhando com funções. 

 Programação em C – Tipos de Vari-
áveis, entradas e saídas de dados, 
operadores de repetição, funções, 
vetores. 

 
DATA: 27 de Julho à 7 de Agosto 

HORÁRIOS: 8 às 10 horas da manhã 

LOCAL: Bloco 8, sala à definir 

 
Contamos com sua presença!  
 
 
 
 
 
Mais Informações: 
 
http://www.petpotencia.eng.br 
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