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Introdução – O Programa de Educação Tutorial, PET Solos da UESC, foi criado em 06 de
dezembro de 2010, mediante aprovação no Edital MEC no 09/2009, sendo o primeiro PET
temático em solos do Brasil. Um dos principais objetivos do grupo é a difusão da Ciência do
Solo através das ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na formação dos alunos
petianos, promovendo assim, a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de
graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa. Assim, o presente trabalho
pretendeu levantar os dados referentes à atuação do PET Solos nas suas três linhas de ação,
no período compreendido entre 2010 e novembro de 2019. Material e Métodos – Para tal, foi
montada uma base de dados a partir de consultas aos livros de registros das atividades de
ensino e extensão, atas das reuniões, relatórios, bem como, acesso ao currículo lattes dos
atuais e ex petianos para totalização do número de publicações e, área de atuação dos
egressos. Resultados e Discussão – A Oficina da Ciência da Terra, atividade de
ensino/extensão, totalizou um número de 150 realizações, com atendimento de 4.000 alunos
do ensino fundamental e médio. Como expositor no Projeto de Extensão - Caminhão com
Ciência, o grupo participou de 50 ações, e mais, 05 participações na Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNCT) e 01 na SBPC, totalizando mais de 5.000 pessoas alcançadas. O
PET realiza desde a sua criação o Seminário Baiano de Solos que, em dezembro de 2019,
completará sua 6ª edição. Como frutos das atividades de pesquisa já foram apresentados 56
trabalhos em eventos científicos nacionais e internacionais e publicação de 03 capítulos de
livros. Participaram desse programa 25 bolsistas com permanência mínima de 02 anos, destes,
10 ingressaram em Programas de Pós-Graduação, 05 já atuam como professores e os demais
em empresas agrícolas. Conclusões – Os números revelam que, em 09 anos de atuação, o
PET Solos da UESC tem atuado como um importante difusor da ciência do solo no Brasil e na
qualificação acadêmica e científica de seus petianos, além da contribuição na vida acadêmica
dos alunos dos cursos de agronomia e geografia.
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