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Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

O PET PSI, atento às manifestações sociais de contestação de uma ordem vigente que produz
sofrimentos ético-políticos, elegeu como Eixo Central norteador das atividades de 2017 o tema
“Psicologia em Luta por Direitos”. A tutoria baseia-se na sustentação de práticas
político-pedagógicas capazes de fomentar uma grupalidade na qual estudantes e o próprio tutor
aliam-se em redes compartilhadas de formação. A educação tutorial se faz na atenção permanente
a um projeto coletivo, na construção de uma auto-gestão do grupo de trabalho e na abertura para
espaços públicos de discussão. As práticas político-pedagógicas são orientadas pelo acolhimento
dialogado das necessidades que se apresentam no/para o grupo. As atividades são planejadas,
acompanhadas e avaliadas em grupo, nas reuniões gerais semanais, e objetivam conhecer teorias,
métodos, instituições sociais, políticas públicas etc., ampliando as experiências formativas para
uma atuação profissional e cidadã.

Resultados Gerais do planejamento.

Este planejamento perspectiva a participação dos integrantes do PET PSI em atividades de
pesquisa, de extensão e de ensino elaboradas e promovidas ou apoiadas pelo próprio Grupo, além
de atividades de integração do PET PSI com os demais Grupos PET da UFES. Este ano, propomos
um Eixo Temático Central, “Psicologia em Luta por Direitos”, como norteador das ações do
Grupo e que estará presente especialmente em atividades que vem sendo desenvolvidas com muito
sucesso ao longo da história do PET no Curso de Psicologia: a Semana de Psicologia, o Jornal
Psicotópicos e o CPPP. Entendemos que todas as atividades propostas contribuem para garantir
uma formação técnica, crítica, cidadã e politicamente responsável para os bolsistas PET e para a
Graduação em Psicologia.



Atividade - DIA PET

Data Início da atividade 02/02/2017 Data Fim da atividade 03/02/2017

Descrição/Justificativa
O Dia PET consiste em um encontro anual em que se discutem as práticas acadêmicas e formas de
organização e funcionamento dos diferentes Grupos PET da UFES. Esta atividade, realizada no
início de cada ano letivo conta com a participação de todos integrantes dos PET da Universidade.

Objetivos
- Discutir a organização e o funcionamento dos PET da UFES; - Planejar e pactuar as atividades
que serão realizadas conjuntamente bem como sugerir diretrizes para o funcionamento dos Grupos
durante o ano de 2017.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O dia PET se estrutura em grupos de discussão (GD) e de trabalho (GT) que debatem temas
pertinentes ao funcionamento do PET na UFES. Os GTs e GDs elaboram propostas que serão
debatidas e refinadas num grupo que conta com a representação de 3 participantes de cada Grupo
PET. Posteriormente a essas discussões, as questões são discutidas em assembleia geral.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhoria no funcionamento do PET na UFES e planejamento de atividades conjuntas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O Dia PET é avaliado em reunião administrativa seguinte e nos encontros do INTERPET.



Atividade - SUDESTE PET 2017

Data Início da atividade 17/03/2017 Data Fim da atividade 19/03/2017

Descrição/Justificativa
O Sudeste PET é um evento regional dos Grupos PET dos estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com periodicidade anual. As universidades sediam o evento por
meio de rodízio. Neste ano, Vitória sediará o evento e o PET UFES é o responsável pela sua
organização. Dessa forma, uma comissão organizadora do evento foi criada em 2016, com a
participação de dois petianos de cada grupo.

Objetivos
Reunir a comunidade petiana da região sudeste, proporcionando sua integração e
compartilhamento de experiências.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O Evento é realizado a partir de apresentações de trabalhos e discussões em GT’s e GD’s que
deliberam a respeito de demandas da comunidade petiana da região a serem levadas ao evento
nacional, o ENAPET.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
- Integração entre os diversos grupos PET da região sudeste; - Aprendizagem coletiva com troca
de experiências; - Elaboração coletiva de reivindicações acadêmicas e políticas referentes ao PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O SUDESTEPET sará avaliado em reunião administrativa seguinte e nos encontros do
INTERPET.



Atividade - INTERPET

Data Início da atividade 02/01/2017 Data Fim da atividade 22/12/2017

Descrição/Justificativa
Trata-se de uma comissão formada por representantes de todos os Grupos PET da universidade
que atua viabilizando decisões de caráter coletivo e possibilitando maior integração entre os
grupos, algo que tem se concretizado nos últimos anos. O INTERPET discute temas, eventos,
cronograma, divulgação, espaços de realização dos eventos, entre outros fatores, buscando
considerar as opiniões e prioridades de cada Grupo PET.

Objetivos
Discutir questões pertinentes ao funcionamento de todos os Grupos PET da UFES, bem como
propor e organizar eventos conjuntamente para a comunidade acadêmica e externa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O INTERPET/UFES é composto por dois representantes de cada Grupo PET da universidade e
realiza reuniões quinzenais para planejamento e acompanhamento do funcionamento e das
atividades conjuntas dos grupos PET.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhoria no funcionamento dos Grupos PET/UFES e planejamento, acompanhamento e avaliação
das atividades conjuntas promovidas pelos grupos PET da UFES.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação é realizada pela própria comissão e pelos diferentes Grupos em conjunto com seus
tutores.



Atividade - SABERES & FAZERES

Data Início da atividade 03/04/2017 Data Fim da atividade 31/05/2017

Descrição/Justificativa
Em virtude das dificuldades encontradas pelos novos alunos do curso de Psicologia em ter acesso
a informações a respeito dos projetos de Ensino, Extensão e Pesquisa em andamento no Curso de
Psicologia, o PET PSI passou a organizar o Encontro Saberes & Fazeres desde 2008. Esta
atividade configura-se como um espaço para apresentação dos diversos projetos existentes no
curso a todos os estudantes de Psicologia da UFES. Trata-se de um espaço em que os integrantes
dos diversos projetos compartilham suas experiências de trabalho entre si e com os demais alunos
do curso. Além disso, o PET PSI, como promotor do evento, apresentará suas principais atividades
e divulgará seu planejamento anual.

Objetivos
• Divulgar os projetos de ensino, extensão e pesquisa existentes no Curso de Psicologia da UFES;
• Apresentar aos alunos ingressantes as atividades que, para além das atividades da grade
curricular do Curso, compõem a universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de uma atividade de ensino, que será coordenada pela Tutora do Grupo PET Psicologia
alinhada ao Projeto Político Pedagógico Institucional e ao Projeto Pedagógico de Curso no que diz
respeito à integralidade da formação universitária sustentada pelas dimensões do Ensino, Pesquisa
e da Extensão. O Encontro será realizado no primeiro semestre de 2017, a partir de ampla
divulgação e convite a todos os professores do Curso, solicitando a apresentação e a elaboração de
um resumo de suas atividades. Assim, o PET PSI elabora o cronograma das apresentações,
confecciona um prospecto com todas as atividades informadas pelos professores e organiza o
evento com duração de seis horas de duração. Os diferentes projetos são apresentados pelos
docentes e/ou discentes participantes.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
• Divulgação dos projetos de ensino, extensão e pesquisa existentes no Curso de Psicologia da
UFES; • Aproximar os alunos ingressantes do tripé acadêmico; • Ampliar o intercâmbio entre os
projetos, docentes e discentes. • Conhecimento e adesão dos alunos ingressantes no Curso aos
Projetos coordenados pelos docentes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação da atividade será realizada com os participantes do Encontro Saberes & Fazeres após
a realização do mesmo e pelo PET PSI em reunião administrativa.



Atividade - ENCONTROS ENTRE A
PSICOLOGIA E A FILOSOFIA

Data Início da atividade 03/04/2017 Data Fim da atividade 22/12/2017

Descrição/Justificativa
Iniciada em 2016, esta atividade teve uma adesão significativa de estudantes do curso, de modo
que a demanda pela continuidade da mesma se apresentou ao PET PSI. Trata-se da organização e
realização de Grupo de Estudos, ministrados por professores convidados, abertos à Graduação,
dividido em módulos semestrais. Como espaço de estudo complementar à grade curricular do
curso, o Grupo de Estudos favorece trocas de experiências relativas a conceitos e teorias
convergentes entre os campos de conhecimento da Psicologia e da Filosofia.

Objetivos
1. Articular pontos de encontro entre o conhecimento da Psicologia e da Filosofia, ampliando a
formação crítica e cidadã e possibilitando uma expansão dos debates teóricos em vigência no
curso. 2. Proporcionar aos estudantes contatos com teóricos que não são amplamente trabalhados
na grade curricular obrigatória do curso de Psicologia. 3. Facilitar o contato dos estudantes com os
professores convidados e suas áreas de interesse.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão convidados dois professores, com os quais os participantes do Grupo de Estudos decidirão
as referências bibliográficas a serem utilizadas. Cada professor convidado mediará a discussão do
grupo por um período letivo. Desse modo, o grupo de estudos terá dois módulos de discussão, um
em cada semestre letivo, e poderá ser formado por participantes diferentes em cada semestre. Para
tanto, o PET PSI fará a divulgação do Projeto de Ensino no início de cada semestre letivo e os
interessados deverão se inscrever para o Grupo de Estudos que se reunirá quinzenalmente. Cada
módulo irá perfazer 24 horas de Grupo de Estudos a cada semestre. Os bolsistas PET PSI
participarão do Grupos de Estudos como integrantes e como monitores da atividade.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
• Aprofundamento das discussões epistemológicas da Psicologia; • Consolidação de
conhecimentos construídos na Graduação em Psicologia com maior aporte filosófico; •
Compartilhamento de conhecimentos a fim de fomentar e multiplicar as discussões no âmbito do
Curso de Psicologia.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação conjunta pelo Grupo PET Psicologia nas reuniões administrativas e, ao fim de cada
módulo, serão realizadas avaliações junto aos participantes sobre o grupo, horário e modo de
execução, bem como será solicitada sugestões para as edições seguintes.



Atividade - CICLO PERMANENTE DE
PALESTRAS EM PSICOLOGIA (CPPP)

Data Início da atividade 03/04/2017 Data Fim da atividade 30/11/2017

Descrição/Justificativa
O CPPP, realizado com sucesso desde de 2011, busca fomentar a participação discente e a
circulação dos diferentes saberes, abordagens, investigações e intervenções no campo da
Psicologia em articulação com outras áreas do conhecimento. Em 2017 daremos continuidade à
proposta de realização de palestras seguidas de um espaço para um amplo debate da temática
exposta pelos palestrantes. A perspectiva é de fomentar um espaço democrático de debates em que
os discentes tenham acesso à produção científica atual dos docentes e pesquisadores, expandindo
os conteúdos propostos no Projeto Pedagógico do Curso. A definição dos assuntos das palestras
seguirá o Eixo Temático Central “Psicologia em Luta por Direitos”, priorizando-se a reflexão dos
efeitos de abordagens e atuações nos mais diversos campos.

Objetivos
• Ampliar o espectro de temáticas e teorias abordadas na Graduação em Psicologia. •
Complementar os conteúdos abordados na Graduação. • Apresentar pesquisas e discussões sobre
temáticas atuais. • Ampliar os espaços de debates na Universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de uma atividade de ensino, que será coordenada pela Tutora do Grupo PET Psicologia,
alinhada ao MOB-2006 e ao Projeto Pedagógico de Curso no que diz respeito à formação ampla e
global de profissionais com competências técnicas, científicas e éticas, e críticos, inventivos e com
responsabilidade social. A proposta é de realização de quatro palestras, sendo duas em cada
semestre do ano de 2017. Serão convidados professores que atuam nas pós-graduações em
Psicologia e em Psicologia Institucional (ligadas ao Curso de Psicologia).

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
• Debater temáticas relevantes para sociedade • Socialização e publicização de produções
científicas • Promover a aproximação dos alunos com professores mais distantes das aulas da
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação conjunta pelo Grupo PET Psicologia nas reuniões administrativas e, ao fim de cada



palestra, serão realizadas avaliações junto aos participantes sobre o tema, horário e modo de
apresentação, bem como será solicitada sugestões para as edições seguintes.



Atividade - JORNAL PSICOTÓPICOS

Data Início da atividade 20/03/2017 Data Fim da atividade 31/08/2017

Descrição/Justificativa
O Psicotópicos é um meio de comunicação impresso que tem como objetivo aumentar o diálogo
no curso de Psicologia. Presente entre as atividades do PET PSI desde 1996, ele é escrito e
produzido pelos bolsistas, contando também com a colaboração de alunos e professores do curso.
O escopo do jornal é trazer notícias e informações relacionadas ao curso de Psicologia e à
profissão, bem como promover debates que sejam relevantes para a formação e o exercício
profissional. A Edição deste ano de 2017 do jornal “Psicotópicos” colocará no foco das matérias o
tema eleito como Eixo Temático Central das atividades do PET PSI, “Psicologia em Luta por
Direitos”.

Objetivos
• Promover debates que sejam relevantes para a formação e o exercício profissional. • Divulgar
informações importantes relativas ao Curso de Psicologia da UFES • Difundir a educação tutorial
como prática de formação na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Como um Projeto de Ensino histórico e genuíno do Grupo PET PSI da UFES, o jornal é elaborado
e editado por todos os membros do Grupo. Portanto, são realizadas entrevistas, coletados textos,
ensaios e desenhos artísticos, informações nos departamentos e no colegiado do Curso, pesquisa
sobre filmes etc. A partir de todo o material coletado são editadas as matérias e realizada a arte
final do Jornal. A proposta é de que a Edição do Psicotópicos seja lançada na IX Semana de
Psicologia, colaborando na movimentação do evento e na comemoração do dia do psicólogo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A criação de um canal de comunicação com a graduação para discussão de temas atuais e
pertinentes à formação em Psicologia, difundindo a educação tutorial como prática de formação na
Graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
O Grupo PET Psicologia recebe sugestões e críticas do jornal encaminhadas para o e-mail do
grupo, além de discuti-lo e avaliá-lo nas reuniões administrativas do Grupo.



Atividade - CINECLUBE PET UFES

Data Início da atividade 04/04/2017 Data Fim da atividade 28/11/2017

Descrição/Justificativa
Compreendemos o cinema como disparador de conversas, reflexões e debates acerca das
realidades sociais, culturais e científicas vigentes. O cineclube, que vem sendo realizado pelo PET
PSI desde 2011, ganhará novos contornos em 2017, aliando-se ao desejo dos demais PET da
UFES de realizarem a atividade em conjunto. A proposta consiste na exibição de filmes para a
comunidade acadêmica, com a participação dos bolsistas PET UFES, seguida de debate do filme
com convidados pelos grupos PET.

Objetivos
Promover discussões e debates de temas relevantes e atuais a partir da exibição de filmes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de uma atividade de ensino integradora entre os grupos PET UFES com vistas a
aprimorar a formação acadêmica, inovando nas práticas metodológicas de ensino-aprendizagem.
A coordenação da atividade será auxiliada pelo InterPET, que apreciará as sugestões de datas,
filmes e convidados advindas dos grupos PET. A proposta será de duas exibições de filmes no
Cine Metrópolis ao longo de 2017, seguidas de um debate com convidados que possam favorecer
a discussão das ideias principais presente nos filmes.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Promover um espaço para o uso da arte cinematográfica como instrumento promotor de novos
pensamentos e reflexões.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação coletiva na reunião administrativa subsequente à realização da atividade, bem como
avaliação junto ao InterPET.



Atividade - IX SEMANA DE PSICOLOGIA:
PSICOLOGIA EM LUTA POR DIREITOS

Data Início da atividade 01/05/2017 Data Fim da atividade 29/09/2017

Descrição/Justificativa
Realizada desde 2009, a “Semana de Psicologia” têm se mostrado uma importante ferramenta para
a construção e a troca de conhecimentos entre docentes e discentes do Curso de Psicologia da
UFES. Em vista do seu sucesso, a atividade tem sido mantida ao longo desses anos na perspectiva
de criar e ampliar canais de diálogo entre os diversos campos que compõem a Psicologia. Este ano
de 2017, pretende-se tomar a temática “Psicologia em Luta por Direitos” como eixo central do
evento, incluindo discussões acerca da atuação da psicologia em políticas públicas, esferas
governamentais e movimentos sociais.

Objetivos
• Apresentar e debater temas relevantes e atuais sob o olhar da psicologia, bem como discutir a
atuação dos psicólogos nos diferentes campos de atuação; • Analisar as possibilidades das práticas
da psicologia como instrumento de intervenção social; • Conhecer a atuação da psicologia em
campos de lutas políticas em favor da garantia de direitos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de Evento de Extensão, coordenado pela Tutora do Grupo, ancorado no aprimoramento
da formação voltada às demandas do contexto profissional e da responsabilidade social. Seu
planejamento será pré-elaborado pelo PET PSI e submetido à apreciação do Colegiado do Curso,
de modo a propiciar a articulação entre as diversas instâncias do Curso no seu planejamento. Em
linhas gerais, os dias serão preenchidos com oficinas, mesas redondas, minicursos, encontros de
integração por período, exibições de filmes, espaços de diálogo e atividades culturais, com a
participação dos professores e dos alunos do curso de Psicologia da UFES. A Semana de
Psicologia será realizada, como de costume, em agosto, mês em que se comemora o dia do
psicólogo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A Semana de Psicologia tem permitido ampliar o escopo temático da formação acadêmica e
apresentar temáticas atuais afins ao curso. Com isso, espera-se a contribuição para uma formação
mais próxima das demandas e acontecimentos políticos e sociais contemporâneos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A Semana de Psicologia será avaliada no Fórum do Curso de Psicologia, que é um evento de



acompanhamento e avaliação do curso que conta com a participação de docentes, discentes e
servidores. Além disso, o Grupo PET Psicologia pautará a realização do evento e sua avaliação
pelo próprio grupo em reunião administrativa posterior ao acontecimento do evento.



Atividade - CONSTRUINDO UMA HISTÓRIA
DA PSICOLOGIA

Data Início da atividade 03/04/2017 Data Fim da atividade 22/12/2017

Descrição/Justificativa
A partir da realização da Mostra de Profissões no ano de 2016, o grupo PET Psi desenvolveu uma
apresentação da Psicologia para alunos do Ensino Médio inserida no contexto histórico, criando
uma linha do tempo que abordava aspectos sociais e políticos constituintes da profissão e do curso
de Psicologia na UFES. Tal atividade lançou o grupo num estudo da história da psicologia voltada
para a aproximação do discurso acadêmico com as vivências trazidas pelos estudantes do Ensino
Médio, auxiliando no processo de constituição de futuras trajetórias universitárias.

Objetivos
- Investigar os processos históricos que deram origem à profissão de Psicologia - Desenvolver
formas criativas de apresentação da história da Psicologia para jovens - Elaborar relatórios dos
estudos e apresentações realizados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de um projeto de pesquisa, orientado pela Tutora do PET PSI, que será desenvolvido a
partir de levantamento bibliográfico e videográfico acerca dos processos históricos de constituição
da profissão de Psicologia. O trabalho seguirá os seguintes Eixos Analíticos: 1) Surgimento da
Psicologia como Ciência; 2) Emergência da Psicologia como campo de atuação; 3) A Psicologia
como profissão no Brasil: 3.1) Psicologia na Ditadura Militar; 3.2) Psicologia e Reforma
Psiquiátrica; 3.3) Psicologia e processos educacionais; 3.4) Psicologia e transformação social; 4)
Psicologia na UFES; 5) Campos de atuação da Psicologia.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se, com a construção pelo grupo PET PSI de uma história da Psicologia, o
desenvolvimento e o fortalecimento do conhecimento acerca do futuro campo de atuação dos
bolsistas, além da produção de material didático que auxilie estudantes de Ensino Médio na
escolha da profissão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Por meio de grupo de orientação dos trabalhos de pesquisa realizado, a tutora acompanhará o
desenvolvimento da atividade. A avaliação do resultados do trabalho será realizada pelo Grupo
PET Psicologia nas reuniões administrativas.



Atividade - EXPERIÊNCIAS & AFETOS

Data Início da atividade 03/04/2017 Data Fim da atividade 22/12/2017

Descrição/Justificativa
Esta atividade, iniciada em 2016 com o nome Psicologia e Cultura, demonstrou-se fundamental
para o processo de construção de confiança, articulação e disposição entre os bolsistas, na
perspectiva de uma grupalidade fundamental ao processo formativo nos parâmetros de uma
educação tutorial. Foi nesse sentido, que o nome foi repensado para este ano de 2017. Trata-se da
participação do grupo PET em eventos culturais realizados no Estado do Espírito Santo. A
proposta embasa-se, ainda, na afirmação de uma formação global do bolsista, que diz de um
processo formativo voltado para uma vida pública, política, cultural e cidadã.

Objetivos
- Participar de eventos culturais de artistas capixabas que envolvam a problematização de temas
atuais do contexto histórico-político

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O grupo PET Psicologia permanecerá, ao longo de 2017, atento à agenda cultural da cidade e do
estado, fazendo levantamento dos cronogramas de exposições artísticas, apresentações teatrais e
afins de casas e centros culturais. À medida em que os eventos forem sendo divulgados, o grupo
se articulará de modo a viabilizar o encontro dos integrantes em tais eventos. A integração do
grupo se iniciará no trajeto de ida ao evento, que ocorrerá dentro de transporte da UFES, que será
solicitado para a participação no evento.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
- Fortalecer o processo de grupalidade do PET PSI - Desenvolver a formação global do bolsista
PET

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Após cada encontro do grupo PET PSI em evento cultural,os sentimentos, os pensamentos e as
articulações da experiência vivida com curso de Psicologia serão tratados em reunião do grupo,
promovendo uma avaliação da atividade



Atividade - ENCONTROS COM OS GRUPOS
PET/UFES

Data Início da atividade 05/06/2017 Data Fim da atividade 30/11/2017

Descrição/Justificativa
Esta atividade visa fomentar encontros do grupo PET PSI com outros grupos PET da UFES,
mobilizando a participação em atividades de outros grupos e a discussão de temas de interesses
comuns (acordados mediante processo de articulação prévio realizado no InterPET). Para 2017,
em consonância com a proposição do PETEDU, o grupo perspectiva debater temáticas referentes à
diversidade, tais como, etnia, raça, gênero e questões LGBTs.

Objetivos
Investir na integração com os grupos PET da UFES. Fomentar a discussão de temas emergentes
para os grupos PET

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Visando a troca de saberes entre grupos PET, o PET PSI realizará encontros com outros grupos a
partir da disponibilidade dos mesmos e das proposições advindas das reuniões do InterPET. A
proposta é de construir uma agenda comum entre os grupos para o conhecimento das atividades
desenvolvidas pelos diversos grupos, a troca de experiências e o debate de temáticas que
atravessam o cotidiano da universidade na atual conjuntura histórico-política.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
- Fortalecer a integração com os outros PET da UFES. - Fomentar a execução de ações
partilhadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação se pautará na análise conjunta na reunião do Grupo de sua capacidade de articulação
na proposição e execução das ações junto aos demais grupos PET.



Atividade - CONSTRUINDO PRÁTICAS
PSICOLÓGICAS NA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Início da atividade 02/01/2017 Data Fim da atividade 29/12/2017

Descrição/Justificativa
O SUAS tem absorvido parte dos psicólogos recém-formados que se perguntam sobre sua função
nos serviços. Tal indagação rebate nos cursos de graduação, convocando-nos a analisar as práticas
psicológicas, assim como sua complexidade e a historicidade de concepções correntes de nosso
saber-fazer. Tendo isso em vista, é que este projeto de pesquisa indica uma articulação de saberes
diversos (acadêmicos, cotidianos, técnicos, militantes, étnicos etc.), trazendo a proposição de uma
construção coletiva, compartilhada, provisória e contingente de uma tecnologia social que possa
abrir os sentidos para o fazer encarnado no cotidiano, no concreto da vida. Busca-se favorecer
assim sua análise e provocar a proliferação de novos mundos ou novas saídas para problemas
sociais perenes.

Objetivos
O objetivo do projeto de pesquisa é descrever a atividade do psicólogo no Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), na tentativa de evidenciar os modos pelos quais o profissional de
psicologia lida com as normativas do trabalho nos serviços relativas à prevenção de
vulnerabilidades e de situações de risco. Tal tentativa se faz na direção do mapeamento da
metodologia ou processo de composição e trabalho investido na utilização de recursos não apenas
para a resolução de problemas, mas também para a invenção de novas entradas, novas questões
para problemas sociais recorrentes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Este Projeto de Pesquisa é coordenado pela Tutora do PET Psicologia, configurando o que se
propõe para os Grupos PET no que diz respeito à contribuição para a elevação da qualidade da
formação acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do
petiano sobre os seus colegas estudantes da IES e à reflexão sobre as prioridades de pesquisa, aos
métodos e metodologias de produção de conhecimento novo e análise crítica dos resultados. A
investigação lançará mão de técnicas de entrevista, de pesquisa documental, além da vivência
institucional com a utilização de diários de campo para registros de quem, quando, onde, o que e
como as ocorrências se deram, além das impressões e sensações do pesquisador.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
• Acompanhar o trabalho dos técnicos em diversos serviços do SUAS nos municípios da Grande
Vitória. • Realizar Grupos de Discussão/Formação, a partir do acompanhamento das atividades
nos Serviços, com as equipes técnicas envolvidas e os alunos pesquisadores, de modo a construir
um espaço público de debate e de análise das práticas cotidianas nos serviços. • Produzir relatórios
de pesquisa e divulgá-los em forma de resumo em anais de Congresso e artigos a serem
submetidos a revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A atividade será avaliada semanalmente nas reuniões de orientação do trabalho de campo e a cada
dois meses o Grupo PET Psicologia se reunirá, para juntos avaliarem as atividades desenvolvidas.
Além disso, os relatórios de pesquisa serão avaliados pelo Programa Institucional de Iniciação
Científica da UFES.



Atividade - MEMÓRIA DAS RELIGIÕES
AFROBRASILEIRAS

Data Início da atividade 02/01/2017 Data Fim da atividade 29/12/2017

Descrição/Justificativa
Religiões afrobrasileiras apresentam variedades e singularidades no campo religioso de
sincretismos e transformações. O candomblé divide-se, p.e., em ketu, jeje, angola. A oralidade é a
fonte principal de passagem de conhecimento das expressões e manifestações das religiões
afrobrasileiras. Acessar esse conhecimento impõe a necessidade de buscar memórias de sacerdotes
antigos. A preservação cultural é acionada ao reafirmar os espaços de africanidades no Brasil e
resguardar os registros religiosos ao valorizá-los como fontes de comunidades com modos únicos
e ancestrais de culto, relação com o mundo, com a filosofia e com a vida.

Objetivos
Conhecer a musicalidade e modos de vida africanistas resguardados em cultos de religiões
afrobrasileiras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Trata-se de Projeto de Pesquisa, coordenado pelo Professor Adriano Pereira Jardim, que é
desenvolvido em parceria com o PET PSI, a partir do desenvolvimento de subprojetos de pesquisa
por três bolsistas. As pesquisas seguem a metodologia qualitativa fenomenológica e será realizada
a partir de entrevistas com pessoas atuantes em religiões afro-brasileiras e de observações
participantes em cultos de tais religiões.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Como resultados, esperamos auxiliar na construção de um conhecimento fundamental da memória
de parte de uma história africana e brasileira. Os resultados da pesquisa deverão ser apresentados
em forma de relatório final, a partir do qual serão elaborados um resumo para apresentação em
Congresso e um artigo para submissão em revista científica como forma de divulgação do
trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Atividade será avaliada pelo Professor orientador do Projeto de Pesquisa nos grupos de orientação
e pela tutora em conjunto com os alunos participantes nos grupos de supervisão das atividades
desenvolvidas. A cada semestre o Grupo PET Psicologia se reunirá com o professor orientador



para juntos avaliarem as atividades desenvolvidas. Além disso, os relatórios de pesquisa serão
avaliados pelo Programa Institucional de Iniciação Científica da UFES.


