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Considerações finais:
O presente planejamento expressa o compromisso do grupo PET Serviço Social com os princípios
que orientam o Programa em todo país. Expressa também a importância que os PETs têm na
formação profissional de diversos estudantes e também no aprimoramento intelectual da egressos.

Resultados gerais:
Espera-se com esse planejamento fortalecer os grupos PET UFES, especificamente o grupo PET
Serviço Social. Objetiva-se ainda fortalecer a articulação entre os grupos e a construção de saberes
e vivências interdisciplinares.

Atividade - Grupo de estudos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 12/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também



construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Grupo de Estudos.

Objetivos:
1. Aprofundar o conhecimento acerca de determinadas temáticas pertinentes à formação
profissional em Serviço Social. 2. Contribuir para o aprimoramento intelectual de estudantes e
profissionais de Serviço Social. 3. Possibilitar a articulação entre estudantes e profissionais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Grupo de Estudos deverá acontecer mensalmente, envolvendo todas as bolsistas, bem como
estudantes da graduação e profissionais de Serviço Social. Cada Grupo de Estudos será conduzido
por duas petianas que deverão indicar a bibliografia a ser debatida, propor uma dinâmica para
estimular o debate e abordar os principais pontos do texto a serem discutidos. Por fim, a dupla
deverá ainda sistematizar um artigo que sintetize os principais elementos do texto edo debate
realizado.

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 os seguintes resultados: 1. Desenvolver hábitos de leitura no cotidiano do grupo PET
Serviço Social. 2. Aprofundar o debate teórico e reflexivo crítico, sobre temáticas variadas que
posteriormente contribuirão para as atividades de ensino, pesquisa e extensão planejadas pelo
próprio PET. 3. Produção de artigo ao final de cada Grupo de Estudos que servirá de orientação para
pesquisas, novas atividades, estudos cotidianos do Programa e poderão subsidiar a elaboração de
artigos acadêmicos que poderão ser submetidos em Encontros, Seminários e Congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada Grupo de Estudos será avaliado em reunião administrativa posterior, com a presença das
bolsistas e da tutora.

Atividade - Cine PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 12/03/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios



que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Cine PET. Esta atividade visa
promover, através da exibição de filmes e documentários, debates e reflexões críticas sobre temas
relacionados à conjuntura brasileira e à trajetória da profissão de Serviço Social no Brasil,
destacando, especialmente, os princípios fundamentais estabelecidos no Código de Ética
Profissional. Também é uma atividade que potencializa a articulação com outros grupos PET da
UFES, a medida que muitos temas podem e devem ser tratados de forma interdisciplinar, abordando
questões que extrapolam as margens de uma única profissão ou curso de graduação.

Objetivos:
1. Debater a partir da exibição de filmes temas pertinentes ao exercício e à formação profissional em
Serviço Social. 2. Aprofundar as reflexões teóricas acerca da trajetória do Serviço Social no Brasil. 3.
Promover maior articulação do PET Serviço Social com outros grupos PET, a comunidade acadêmica
e com a comunidade externa, especialmente profissionais de Serviço Social e movimentos sociais. 4.
Estimular o desenvolvimento de atividades conjuntas entre os grupos PETs da UFES.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade deverá ser planejada em reunião administrativa, priorizando desde seu início, a
articulação com outros grupos PETS. As petianas ficarão responsáveis por garantir a execução da
atividade: escolha do filme, convite para debatedores, ampla divulgação, reserva da sala e dos
equipamentos audiovisuais, etc. A exibição do filme será seguida de debate sobre o mesmo. Cabe
ressaltar que todo processo de planejamento e execução será acompanhado pela tutora.

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:
1. Debater, a partir da exibição de filmes e documentários, temas relevantes e relacionados com o
eixo do PET Serviço Social em 2020; 2. Promover maior aproximação da universidade com os
egressos e os movimentos sociais. 3.Contribuir para a formação profissional em Serviço Social; 4.
Fortalecer o debate interdisciplinar de temas acadêmicos-científicos e a articulação entre os grupos
PET da UFES.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em reunião administrativa e também pelos participantes que deverão
preencher formulário de avaliação elaborado pelo PET Serviço Social.

Atividade - INTERPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 13/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
O INTERPET é um grupo composto por dois representantes de cada grupo PET da UFES que se
reúne quinzenalmente, para uma melhor organização das atividades realizadas em conjunto por
esses grupos e também para contribuir com as discussões sobre o Programa de Educação Tutorial
dentro da comunidade acadêmica.



Objetivos:
1. Discutir assuntos comuns aos PETs, com o intuito de socializar as experiências vivenciadas
pelos/as bolsistas. 2. Reunir e discutir, conjuntamente, as deliberações aprovadas no Dia PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões do INTERPET serão quinzenais e realizadas com dois representantes de cada PET.
Alguns PETs optam por representantes rotativos enquanto a maioria funciona com representantes
fixos. O PET Serviço Social tradicionalmente se organiza com representantes fixas indicadas em
reunião administrativa, visto que se pauta no conceito de representatividade em que o conjunto das
bolsistas são contempladas na representação. Assim, cada petiana ocupa este espaço por, pelo
menos, seis meses. A escolha do PET para sediar a reunião do INTERPET é realizada por ordem
alfabética, sendo o mesmo responsável pela coordenação e sistematização da ata. O INTERPET tem
autonomia para definir os horários e as pautas das suas reuniões.

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 os seguintes resultados: 1. Desenvolver atividades com grupos de diferentes áreas visando
contemplar a interdisciplinaridade, fundamental para a formação profissional e pessoal dos/as
estudantes. 2. Promover o diálogo entre diferentes saberes. 3. Estimular a integração e organização
dos/as petianos/as. 4. Desenvolver nos/as estudantes maior capacidade de exposição e recepção de
ideias, a partir dos conhecimentos acumulados em sua área de formação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As representantes do PET Serviço Social deverão trazer para as reuniões administrativas as pautas
do INTERPET para que se possa discutir e definir posição coletiva. A avaliação das reuniões e
atividades realizadas pelo INTERPET também serão avaliadas pelas petianas e tutora em reunião
administrativa.

Atividade - Aula de Voo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 13/03/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das



assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Aula de Voo.

Objetivos:
1. Possibilitar a construção de diálogos críticos entre estudantes, profissionais e comunidade
externa, através da troca de experiências. 2. Criar espaços de discussão no ambiente acadêmico que
promova a interação entre estudantes e profissionais, despertando no corpo discente o interesse
para as pautas que se relacionam com o trabalho dos/as assistentes sociais. 3. Fortalecer a formação
profissional em Serviço Social na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada utilizando-se de uma metodologia diferenciada em relação ao padrão da
sala de aula. Os debates deverão acontecer de forma lúdica e criativa, em formato de roda de
conversa, seminários, eventos, capazes de promover a interação entre os sujeitos participantes.
Cada Aula de Voo terá tema específico - relacionado com o eixo definido pelo grupo PET para o ano
de 2020, qual seja: "Serviço Social: a certeza na frente, a história na mão". Cada Aula de Voo será
organizada por uma dupla ou trio de petianas que se responsabilizará pelo planejamento da mesma,
o que inclui: definição do tema, leitura de textos relacionados ao tema, reserva do espaço físico,
convite aos facilitadores, divulgação para a graduação e comunidade externa, especialmente
profissionais de Serviço Social, articulação com as instâncias acadêmicas do curso de Serviço Social,
Núcleos de Pesquisa e Extensão da Universidade e movimentos sociais. Cabe ressaltar que todo
desenvolvimento da atividade será acompanhado pela tutora.

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 os seguintes resultados: 1. contribuir para os estudos constantes das temáticas escolhidas
e relacionadas com o eixo definido pelo PET Serviço Social para 2020; 2. fortalecer a formação
política e humana das/os estudantes envolvidos na atividade; 3. Desmistificar o mito da neutralidade
e, a partir da direção ético-política da profissão e do seu referencial teórico-metodológico, qual seja
a teoria social crítica e o método crítico-dialético, contribuir para o processo de formação
profissional em Serviço Social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada Aula de Voo será entregue aos participantes uma ficha de avaliação, e,
posteriormente, em reunião administrativa do grupo PET será realizada avaliação do planejamento e
execução da atividade.

Atividade - Mostra de Profissões

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 12/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
Refere-se à atividade realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) como estratégia
para apresentação dos seus cursos aos estudantes secundaristas e àquelas pessoas interessadas em
cursar graduação. Cada curso organiza de forma criativa e informativa stand para sua apresentação.
Caberá ao PET Serviço Social o envolvimento nessa atividade, contribuindo diretamente com o
Colegiado do Curso de Serviço Social para a realização da Mostra.

Objetivos:
São objetivos da presente atividade: 1) fortalecer a articulação do PET com as instâncias do curso de



Serviço Social; 2) divulgar o curso de Serviço Social para a comunidade externa; 3) promover a
articulação entre os grupos PET da UFES.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET Serviço Social irá se reunir com a Coordenação do Curso de Serviço Social para
planejar de forma criativa e informativa a melhor forma para apresentação do curso aos
participantes da Mostra de Profissões. Participará ainda de reuniões junto à Pró-Reitoria de
Graduação para contribuir e tomar conhecimento da metodologia da Mostra.

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:
São esperados os seguintes resultados: 1) ampla divulgação do curso de Serviço Social para os
participantes da Mostra; 2) maior integração entre os grupos PETs a UFES; 3) defesa da
universidade pública e de qualidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em reunião administrativa do grupo PET Serviço Social e também de forma
integrada com o Colegiado de Curso

Atividade - Encontros Científicos e Acadêmicos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 12/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Encontros Científicos e
Acadêmicos, como forma de estimular a participação das bolsistas em debates mais amplos sobre
temas pertinentes à profissão e ao próprio Programa PET.

Objetivos:
1. Proporcionar às petianas a participação em Encontros que debatem temas relevantes para o
desenvolvimento das atividades profissionais e do PET. 2. Possibilitar o acesso à produção
acadêmica mais atual no âmbito do tripé ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. 3.



Fortalecer a articulação do grupo PET Serviço Social com outros PETs.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em reunião administrativa as integrantes do PET Serviço Social irão deliberar sobre os Encontros
que têm interesse de participar, considerando a relevância científica e social dos mesmos. Nessa
esteira, citamos especialmente os seguintes Encontros: Sudeste PET, ENAPET, Encontro Nacional
de Política Social (ENPS), Encontros Regionais e Nacional de Estudantes de Serviço Social e
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social que no presente ano acontecerá na UFES
(Vitória).

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 os seguintes resultados: 1. Potencializar os debates promovidos pelo PET Serviço Social a
partir dos acúmulos adquiridos nos Encontros. 2. Apresentação de trabalhos científicos
desenvolvidos pelo PET Serviço Social. 3. Aprimoramento intelectual e político das petianas. 4.
Proporcionar a troca de saberes através da apresentação de trabalhos nesses Encontros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Todas as participações de petianas em Encontros aprovados em reunião administrativa do PET serão
avaliadas posteriormente pelo grupo, considerando a sua relevância para a formação profissional em
Serviço Social e para o fortalecimento do Programa de Educação Tutorial.

Atividade - Mini-curso: Serviço Social e Instrumentalidade

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 12/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Mni-curso Serviço Social e
Instrumentalidade, atualizando alguns conteúdos da proposta original. O projeto de extensão
intitulado "Mini Curso: Serviço Social e Instrumentalidade" é uma atividade de caráter de extensão,
voltada para estudantes e profissionais de Serviço Social do Espírito Santo. O Mini Curso tem o
objetivo de oportunizar aos participantes subsídios teóricos e práticos acerca da questão da



Instrumentalidade do Serviço Social, a partir dos fundamentos teórico-metodológicos, ético-político
e técnico-operativo. A realização do Mini Curso será em quatro módulos, a saber: 1º módulo:
Capitalismo e Estado burguês; 2º módulo: Questão Social e Política Social; 3º módulo: Serviço Social
e Instrumentalidade: A dimensão técnico-operativa do trabalho profissional e o 4º módulo: O plano
de trabalho do/a assistente social . Os debates dos módulos serão facilitados por petianas, ex-
petianos, mestrandos e docentes vinculados ao departamento de Serviço Social.

Objetivos:
Oportunizar aos profissionais de Serviço Social o aprofundamento e o resgate teórico/ prático acerca
da instrumentalidade, dos instrumentos e de temas pertinentes ao fazer profissional do assistente
social. A realização de oficinas permitirá a reflexão sobre a importância, a concepção e os objetivos
destas temáticas no exercício da profissão, bem como o exercício da mediação através do uso dos
principais instrumentos técnico-operativos da profissão. O presente projeto busca a aproximação dos
profissionais de Serviço Social de forma crítica com temas que perpassam o cotidiano profissional do
assistente social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será registrada como projeto de extensão, pois terá como público-alvo não apenas
estudantes da graduação em Serviço Social, mas também profissionais já formados. Inicialmente,
fica definido a realização de 4 encontros mensais com carga horária total de 16 horas. Cada
encontro terá a duração de 4 horas (das 14:00 às 18:00 h). Será de responsabilidade do grupo PET
Serviço Social: divulgar a atividade; realizar a inscrição dos participantes, convidar os facilitadores
dos módulos e definir, em conjunto, ementa, conteúdo programático e bibliografia de cada módulo,
garantir a infraestrutura necessária para que o mini-curso possa acontecer.

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:
O presente projeto busca oportunizar aos assistentes sociais, estudantes da graduação e petianos
subsídios teóricos e práticos acerca do exercício profissional do Serviço Social a partir dos
fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dos módulos ocorrerá de duas formas: primeiro, ao final de cada módulo através uma
ficha avaliativa e debate no grupo. Segundo, ao final da atividade através de uma ficha, contendo
perguntas mais elaboradas acerca de todo o curso. A avaliação tem como objetivo a busca do
aperfeiçoamento do mini curso, refletindo sobre a possibilidade de novos temas. Além disso,
avaliação dos participantes poderá servir de base material para elaboração de pesquisas a serem
desenvolvidas pelo grupo PET.

Atividade - Mobiliza PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 12/03/2020 10/12/2020

Descrição/Justificativa:
A presente proposta consiste em promover e ampliar atividades internas e periódicas que realizem
discussões e ações políticas articuladas com as pautas da educação brasileira e da universidade
pública para estimular a mobilização entre os grupos PETs da UFES no espaço que o Programa
oferece. Com a finalidade de fortalecer e preparar o grupo para discussões a respeito das
necessidades, potencialidades e dificuldades que o Programa apresenta. Além disso, visa promover a



interação regular com os grupos PETs de outras regiões, com o Encontro Nacional dos grupos PET
(ENAPET) e com as entidades representativas, como a Comissão Executiva Nacional do PET
(CENAPET) que tem a função de representar a comunidade petiana e realizar a comunicação com os
órgãos superiores, a exemplo do Ministério da Educação (MEC).

Objetivos:
1. Possibilitar a construção de espaço de diálogos com a comunidade petiana por meio de uma
comissão que terá um representante de cada grupo PET UFES. 2. Unificar as pautas e fomentar
debates relacionados à política de organização do Programa. 3. Aprofundar o conhecimento e
problematizar o que não foi suficientemente discutido em sala de aula, fortalecendo a formação
profissional, humana e política dos/as estudantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade deverá ser mediada por meio de uma comissão que será criada pelo INTERPET, no qual
deliberará que cada grupo PET UFES escolha um representante para esta comissão. Cada
representante dos PETs UFES deverá se reunir para discutir e encaminhar atividades para os grupos
que podem ser realizadas com o suporte de textos, instrumentos audiovisuais e demais recursos
interativos, que poderão ser decididos internamente pelo grupo ou indicados pelos/as petianos/as
que estão responsáveis pelo debate.

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 os seguintes resultados: 1. Contribuir para fortalecimento dos/as petianos/as no que se
refere à organização dos grupos PET UFES acerca de temáticas políticas de interesse dos grupos e
da educação pública; 2. Promover maior articulação entre os grupos PETs UFES. 3. Promover
debates e esclarecimentos sobre pautas como questão étnico-racial, gênero, e outras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As representantes do PET Serviço Social na comissão MOBILIZA PET deverá trazer para as reuniões
administrativas as pautas da comissão para que se possa discutir e definir posição coletiva. A
avaliação das reuniões e atividades realizadas pela comissão também serão avaliadas pelas petianas
e tutora em reunião administrativa.

Atividade - Vivência em espaços sócio-ocupacionais do
Serviço Social

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 07/05/2020 04/06/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo



principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Vivência em espaços sócio-
ocupacionais do Serviço Social. Essa atividade, em sua proposta original, era direcionada para a
vivência em movimentos sociais do campo e da cidade. Todavia, devido à falta de estrutura da
própria universidade e do seu orçamento cada vez mais reduzido por parte do governo federal, foi
necessário reconfigurá-la. Nos últimos anos não tínhamos conseguido nenhum transporte na
Universidade que possibilitasse o deslocamento dos estudantes para esses locais que normalmente
não ficavam na região metropolitana. Nesse sentido, para o presente planejamento, tentamos
redefinir o espaço de realização da atividade, estabelecendo localidades próximas ao campus
universitário que não demandasse o transporte por parte da UFES. Priorizaremos assim, a vivência
em algum espaço de trabalho de assistentes sociais, como forma de aproximar as bolsistas do PET e
também os estudantes da graduação do cotidiano do exercício profissional. Esse movimento também
poderá promover uma maior articulação do PET Serviço Social com os profissionais egressos da
UFES, inclusive ex petianas que se encontram inseridas na profissão e no mercado de trabalho.

Objetivos:
1. Instigar nas pessoas interessadas a capacidade crítica e reflexiva sobre o espaço sócio-
ocupacional a ser visitado, contribuindo assim para a formação teórico-metodológica, ético-política e
técnico-operativa dos estudante; 2. Possibilitar aos/às estudantes a experiência de conhecer e
vivenciar a realidade do cotidiano de trabalho dos assistentes sociais. 3. Contribuir para que os
estudantes possam conhecer os usuários das políticas de atendimento social, onde atuam os
assistentes sociais. 4. Conhecer os fundamentos sócio-históricos e teóricos que orientam o trabalho
profissional. 5. Realizar atividades com os sujeitos atendidos pelas instituições que serão visitadas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET Serviço Social definirá em sua reunião administrativa qual espaço sócio-ocupacional
será visitado no primeiro semestre letivo. Antes da realização da visita, o PET Serviço Social
realizará com os interessados uma "Pré-vivência" orientando sobre os procedimentos para visita,
normas e breve explicação sobre o espaço. A metodologia da visita será definida em reunião
administrativa envolvendo no seu planejamento as bolsistas e tutora do grupo PET Serviço Social.
Durante a visita deverão ser realizadas oficinas e atividades que promovam a interação entre
estudantes, as profissionais de Serviço Social e os usuários da instituição. Todo o processo será
acompanhado pela tutora.

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 os seguintes resultados: 1. Propiciar conhecimento teórico-prático dos/as estudantes
acerca do exercício profissional dos assistentes sociais. 2. Fortalecer a integração do grupo PET
Serviço Social com os estudantes da graduação. 3. Possibilitar a troca de experiências entre os
estudantes e os profissionais de Serviço Social que atuam no espaço a ser visitado. 4. Fomentar
aproximação com os egressos do curso de Serviço Social da UFES e do grupo PET Serviço Social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A presente atividade será avaliada pelo grupo PET Serviço Social em reunião administrativa
posterior a sua realização e também será garantido, ao final da atividade, reunião de avaliação com



os profissionais envolvidos e estudantes da graduação que participarem da vivência.

Atividade - Semana de Integração

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 12/03/2020 27/11/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade organizada pelo PET Serviço Social que visa recepcionar os/as calouros/as
do curso de Serviço Social e propiciar uma integração entre os/as estudantes da graduação e
professores do Departamento. Esta atividade é realizada em três dias da semana, para desenvolver
junto aos/às calouros/as algumas dinâmicas com o intuito de apresentá-los/as à Universidade e ao
curso de Serviço Social, de forma lúdica, utilizando-se de recursos artísticos e culturais para o
debate de temáticas pertinentes ao curso. A Semana será encerrada com o Dia de Integração.

Objetivos:
1. Recepcionar os/as calouros/as do curso e possibilitar a integração entre professores e estudantes
de todos os períodos do curso, através de uma temáticas pertinentes à formação profissional em
Serviço Social e ao eixo do Programa no ano de 2020, qual seja: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão" 2. Possibilitar a integração artístico-cultural entre graduação, Núcleos de
Pesquisa e Extensão, PET Serviço Social, Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALSS) e
docentes do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Semana de Integração acontecerá uma vez a cada semestre letivo. Para a realização dessa
atividade, o grupo PET Serviço Social se reúne para decidir um tema central que irá perpassar toda
a programação. Depois de escolhido o tema, as bolsistas começam a organizar a Semana de
Integração que se divide em três momentos principais, sendo: 1. Apresentação do PET Serviço Social
para os/as calouros/as, momento em que as petianas e a tutora fazem uma apresentação na sala do
1º período do curso, explicando o que é o PET, suas principais atividades e forma de ingresso. 2.
Casa Calouro, direcionada para o 1º período, busca proporcionar um momento de reflexão de forma
lúdica e criativa à respeito da vivência na Universidade. 3. Aula Inaugural ou Dia de Integração, que
tem um caráter mais ampliado reunindo toda graduação em Serviço Social, professores, Chefe de
Departamento, Coordenador de Curso. Esse úlimo momento tem como finalidade proporcionar uma
integração entre todos os períodos do curso a partir de trocas de experiências de variadas maneiras,
sendo uma delas o Show de Talentos que representa um espaço aberto para intervenções artísticas.
Além de ser um momento cultural, este último dia tem como objetivo encerrar as atividades
recuperando com discussões e reflexões o tema central indicado pelo PET Serviço Social.

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 os seguintes resultados: 1. Construir um espaço que possibilite a integração dos/as
calouros/as com o curso e com os/as demais estudantes. 2. Garantir aos/às estudantes uma melhor
compreensão sobre a Universidade, a formação profissional e os principais dilemas enfrentados no
cotidiano do trabalho dos/as assistentes sociais, por meio de debates e atividades artísticas e lúdicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pelo grupo PET em reunião administrativa posterior a sua realização. Para
a avaliação deverá ser levado em consideração as avaliações realizadas pelos participantes através
de ficha de avaliação elaborada pelo PET Serviço Social.



Atividade - Intercâmbio de pesquisa e Mini-curso de
pesquisa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
56 20/08/2020 10/09/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Serviço Social completou 25 anos no final de 2019 e o curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), completará 50 anos em 2020. É
importante destacar que ao longo desses anos o curso e o grupo PET tiveram grande contribuição na
formação de muitos assistentes sociais, especialmente por ser o único curso de Serviço Social do
Espírito Santo em uma universidade pública e por ter o seu projeto pedagógico comprometido com
as Diretrizes Curriculares formuladas democrática e coletivamente pela Associação Brasileira de
Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), ou seja comprometido com a defesa da educação
pública e de qualidade como direito social. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social definiu, para o
ano de 2020, o seguinte eixo de orientação para suas atividades: "Serviço Social: a certeza na frente,
a história na mão". Diante deste eixo as atividades planejadas para 2020 terão como objetivo
principal promover o debate da profissão, refletindo sobre seus processos constitutivos e desafios
que apontam para continuidades históricas, reconfigurações e rupturas. Objetivam também
construir espaços acadêmicos que pautem os desafios e as lutas da categoria profissional diante do
atual cenário nacional e internacional de crise do capitalismo e radicalização do projeto neoliberal
que apresenta uma nefasta política econômica e a retirada do Estado frente às demandas sociais da
classe trabalhadora, usuária das políticas sociais públicas, principal espaço sócio-ocupacional das
assistentes sociais brasileiras. Nesse sentido, o grupo PET Serviço Social ressaltou em seu
planejamento a necessidade de darmos continuidade à atividade: Intercâmbio de Pesquisa e Mini-
curso de pesquisa. Esta proposta de atividade surgiu a partir de uma demanda interna do grupo PET
Serviço Social, quando identificamos o desafio de se realizar pesquisa científica no interior do
mesmo. Relaciona-se a isso, o fato de que algumas petianas estão matriculadas na disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvendo pesquisas que se articulam com o eixo de discussão
do PET no ano de 2020. Dessa forma, a atividade Intercâmbio de pesquisa e Mini-curso de pesquisa
consiste em propiciar no espaço do PET e da graduação em Serviço Social momentos que possam
fomentar e qualificar as pesquisas em curso, através da apresentação dos objetos e procedimentos
teóricos e metodológicos das mesmas, apontando os caminhos percorridos na evolução dos
trabalhos. O Intercâmbio de Pesquisa será desenvolvido em duas etapas distintas de caráter interno
ao PET e externo. O caráter interno será para petianas envolvidas em pesquisas que irão
compartilhar a trajetória e os desafios durante o seu desenvolvimento, a partir dos objetivos,
métodos, metodologias e recursos utilizados. O caráter externo do PET será direcionado aos/às
graduandos/as de Serviço Social, através de um dos módulos de um Mini-curso de Pesquisa.

Objetivos:
Nosso principal objetivo é promover uma reflexão crítica e coletiva sobre o que constitui uma
pesquisa científica, destacando o debate das especificidades da pesquisa em Serviço Social e
apontando o seu lugar na profissão e sua relevância para a sociedade e o exercício profissional.
Também é objetivo da presente atividade compartilhar, problematizar e propiciar condições teóricas
e metodológicas para a elaboração e desenvolvimento do projeto de pesquisa, aprofundando o
debate sobre alguns instrumentos importantes para essa elaboração. Dessa maneira, a atividade
Intercâmbio de Pesquisa visa reforçar a centralidade da pesquisa na formação profissional em
Serviço Social e ainda, subsidiar o grupo PET Serviço Social e estudantes da graduação na
realização de estudos que possam surgir nas mais diversas temáticas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



O Intercâmbio de Pesquisa terá dois momentos: o primeiro será direcionado às petianas e será
desenvolvido através da socialização da trajetória e dos desafios dos trabalhos. O segundo momento
terá como público alvo além das petianas, os estudantes da graduação que irão se inscrever em
outra atividade do PET Serviço Social denominada Mini-curso de Pesquisa. Esse Mini-curso será
organizado em 4 módulos, com carga horária de 16 horas, discutindo temas relacionados à
elaboração e desenvolvimento de pesquisas científicas e Serviço Social e no último módulo do
Minicurso as petianas apresentarão os resultados das suas pesquisas, socializando seus acúmulos
nesse processo. Cabe ressaltar que o desenvolvimento de todas as etapas da atividade será
monitorado pela tutora.

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 os seguintes resultados: 1. Proporcionar aos sujeitos reflexões, questionamentos e
conhecimentos acerca da pesquisa científica. 2. Promover maior articulação do PET com a
graduação através do debate sobre a centralidade da pesquisa no exercício e na formação
profissional em Serviço Social. 3. Socializar as pesquisas e produções do grupo PET Serviço Social.
4. Produção de Trabalhos de Conclusão de Curso realizados pelas petianas e articulados com o eixo
de discussão do PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As avaliações das apresentações na atividade Intercâmbio de Pesquisa serão realizadas pelas
petianas e tutora em ponto de pauta específico durante as reuniões administrativas. Também será
aplicado formulário próprio de avaliação, elaborado pelo grupo PET, aos participantes do Mini-curso,
onde poderão apresentar críticas e sugestões que possam qualificar ainda mais a atividade.


