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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 processo de tutoria no ano de 2015 mantém-se pautado nos princípios que regeram as ações do
tutor nos anos anteriores, a saber: 1- na gestão compartilhada das atividades propostas; 2- na
avaliação constante dos processos de trabalho do grupo; 3- na aposta numa concepção de
formação pautada na autonomia dos bolsistas e na corresponsabilidade; 4- no entendimento da
Universidade Pública como espaço privilegiado para pensar as questões sociais e contribuir para o
desenvolvimento das Políticas Públicas; 5- no compromisso ético-político com o bem público; 6-
ampliação constante da relação com o restante da graduação e 7- na indissociabilidade entre
pesquisa, extensão e ensino. As atividades propostas objetivam conhecer, pensar e problematizar
algumas Políticas Públicas e a inserção dos psicólogos nas mesmas. Elas são planejadas,
acompanhadas e avaliadas nas reuniões gerais, em que todos participam, e sempre que se julgar
necessário são convocadas reuniões extraordinárias.

Resultados Gerais do planejamento.

Neste ano, serão iniciadas diversas atividades, sobretudo de pesquisa e extensão, respeitando a
perspectiva que as ações do PET-Psicologia fomentem a discussão e a inserção de novos olhares e
novos campos teóricos e profissionais da psicologia na formação dos alunos da graduação. Além
disso, buscaremos ampliar nossa parceria com o Programa de de Pós-Graduação em Psicologia
Institucional tanto realização de pesquisas, quanto na organização de eventos. Por ser um ano que
passaremos por processo de recadastramento pelo MEC estreitaremos ainda mais nossas relações
com o colegiado do curso com o objetivo de contribuirmos neste processo Entendemos que com
isso contribuiremos para garantir uma formação crítica, cidadã e politicamente responsável para
nossos alunos.



Atividade - Reunião Literária

Data Início da atividade 15/04/2015 Data Fim da atividade 22/10/2015

Descrição/Justificativa
Essa atividade não obrigatória envolve apenas os participantes do PET. A atividade foi proposta
de forma que aconteça quatro vezes ao ano e possui como objetivo a leitura de um livro de cunho
literário e não acadêmico, sugerido pelo próprio grupo, e uma discussão a respeito dele, ou de
qualquer assunto que surgir a partir dele.

Objetivos
Ampliar a formação cultural dos participantes da atividade Promover integração entre os bolsistas
do grupo PET/Psicologia

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão definidos 4 livros para leitura e debate por ano.

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

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 acesso a literatura contribui para formação mais crítica dos particpantes

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação pelos participantes nas reuniões administrativas semanais



Atividade - Ciclo Permanente de Palestras em
Psicologia (CPPP)

Data Início da atividade 20/04/2015 Data Fim da atividade 30/10/2015

Descrição/Justificativa
O Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia, realizado com sucesso desde de 2011, busca
fomentar a participação discente e a circulação dos diferentes saberes e pontos de vista. Devido a
seus resultados potencializadores, optou-se por dar continuidade à proposta no ano de 2015.
Assim como ocorreram nos últimos anos, em 2015 também objetiva-se que cada palestra seja
seguida de um espaço para um amplo debate da temática exposta pelos palestrantes. A realização
do CPPP visa atender todos os estudantes de Psicologia da UFES. Entendemos o quão importante
é fomentar um espaço democrático de debates em que os discentes tenham acesso à produção
científica atual dos docentes e pesquisadores, o que frequentemente não é possível nas disciplinas
da graduação.

Objetivos
Ampliar o espectro de temáticas e teorias abordadas na graduação em psicologia Complementar os
conteúdos abordados na graduação Apresentar pesquisa e discussões sobre temáticas atuais
Promover a aproximação dos alunos com professores mais distantes das aulas da graduação
Ampliar os espaços de debates na Universidade

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A proposta é de realização de quatro palestras, sendo duas em cada semestre do ano de 2015.

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

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 das 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 nas reuniões administrativas e ao fim de cada palestra serão realizadas
avaliações juntos 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 06/04/2015 Data Fim da atividade 31/08/2015

Descrição/Justificativa
O jornal “Psicotópicos” é um meio de comunicação impresso que tem como objetivo aumentar o
diálogo com o curso de Psicologia. Ele é escrito e produzido pelos bolsistas do PET- Psicologia,
contando também com a colaboração de alunos e professores. O escopo desse 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. Entre exemplos das
matérias que são publicadas temos: divulgação de eventos científicos, de projetos de pesquisa e de
projetos de extensão; resenhas cinematográficas; ensaios sobre temas ligados à Psicologia;
entrevistas; produções artísticas de alunos; entre outros.

Objetivos
Promover debates que sejam relevantes para a formação e o exercício profissional.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão produzidos duas edições anuais

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

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.
Criar um canal de comunicação com a graduação para discussão de temas atuais pertinentes a
formação em psicologia

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Sugestões e críticas encaminhadas para o e-mail do grupo. Avaliação nas reuniões administratias



Atividade - Cineclube - PET/Psicologia

Data Início da atividade 01/04/2015 Data Fim da atividade 30/11/2015

Descrição/Justificativa
Apostamos no cinema como disparador de conversas, reflexões e debates a cerca das realidades
sociais, culturais e científicas vigentes. O cineclube vem sendo realizado pelo PET/Psicologia
desde 2011, tendo boa aderência da comunidade acadêmica. A proposta consiste na exibição de
filmes para alunos ou professores de graduação ou pós-graduação dos vários cursos da UFES. Os
filmes são escolhidos pelo PET/Psicologia ou podem ser sugeridos por qualquer pessoa que tenha
interesse e a exibição geralmente ocorre no CEMUNI VI, prédio do curso de Psicologia.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão exibidos dois filmes a cada semestre. Após a exibição do filme promoveremos um debate,
com debatedor convidado para discutir as ideias principais, tornando as discussões mais ricas e
proveitosas.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- 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
- 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 como instrumento promotor de novos pensamentos e
reflexões.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação coletiva na reunião administrativa subsequente a realização da atividade. Avaliação
junto aos participantes da atividade.



Atividade - Grupos de Estudos Interdisicplinares

Data Início da atividade 06/04/2015 Data Fim da atividade 30/10/2015

Descrição/Justificativa
Essa atividade é aberta para todos os alunos do curso de psicologia. Ela propõe que um grupo
discuta um assunto (escolhido pelo próprio grupo) diferente por semestre, com encontros mensais.
Podendo envolver assuntos poucos discutidos em sala de aula, como também assuntos que não se
restrinjam ao campo da psicologia. O PET Psicologia se propõe a buscar e indicar a literatura
necessária para os tópicos dos assuntos sugeridos para cada encontro. Essa atividade possui o
objetivo de discutirmos assuntos diversos de interesse dos alunos, onde eles possam, além de
trazer os temas, ter o poder de guiar as discussões e trazer questionamentos múltiplos para serem
abrangidos.

Objetivos
Estudar assuntos variados de interesse dos participantes sem restrição de campo disciplinar

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Convidar-se-á alguém (facilitador) com domínio sobre a temática (docente ou discente) para
sugerir textos para serem estudados durante os encontros mensais e ao fim do semestre será
realizada uma discussão junto ao facilitador.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- 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.
Acessar novos conhecimentos e construir possíveis pontos de conexão entre os diferentes campos
de saber.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação coletiva feita pelos participantes.



Atividade - Dia PET

Data Início da atividade 13/03/2015 Data Fim da atividade 15/03/2015

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 e planejar e pactuar as atividades que
serão realizadas conjuntamente bem como sugerir diretrizes para o funcionamentos dos grupos
durante o ano de 2014.

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. E, posteriormente, estas questões serão discutidas em assembleia geral.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- 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; Planejamento de atividades conjuntas

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação na reunião administrativa seguinte e no Interpet



Atividade - INTERPET

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 11/12/2015

Descrição/Justificativa
A comissão INTERPET é uma comissão formada por representates de todos os PET da
universidade e atua viabilizando decisões de caráter coletivo e possibilitando maior integração
entre os grupos, algo que tem se concretizado nos últimos anos. O grupo INTERPET discute
temas, palestrantes, cronograma, divulgação, espaços de realização, 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.
- 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 Planejamento, acompanhamento e avaliação
das atividades conjuntas promovidas pelos grupos PET da UFES

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação realizada pela própria comissão e pelos diferentes grupos



Atividade - A Saúde do Psicólogo que atua na
Atenção Primária de Saúde no município de
Vitória

Data Início da atividade 01/02/2015 Data Fim da atividade 15/08/2015

Descrição/Justificativa
Como podemos observar nas pesquisas que temos realizado ao longo dos últimos anos, a recente
inserção de profissionais de psicologia em diferentes serviços e políticas públicas, como na Saúde
e na Assistência Social, traz diversos desafios que podem, por muitas vezes, prejudicar a saúde
desse profissional. A falta de prescrição e uma indefinição do que é a sua atividade de trabalho, o
acúmulo de tarefas e funções que tem de desenvolver nesses serviços, as demandas sociais a que
são chamados a dar conta, todos esses fatores colaboram para o adoecimento do profissional.
Assim, essa pesquisa busca conhecer do que tem adoecido os psicólogos que atuam nos serviços
de Atenção Primária a Saúde.

Objetivos
Analisar as relações entre a atividade de trabalho dos psicólogos das unidades básicas de saúde do
município de Vitória e a produção de saúde ou adoecimento destes trabalhadores, destacando a
fragilidade do patrimônio normativo disponível para atuação nestes serviços e a amplitude de
demandas e expectativas direcionadas a estes trabalhadores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
sentimentos, atitudes e ideias dos participantes” (DIAS, 2000, p.146) a respeito do tema proposto,
valorizando a interação e estimulando o diálogo, visando assim um melhor levantamento de
informações das dinâmicas nesse contexto social. Serão convidados de seis à nove psicólogos
atuantes das unidades de saúde do município de Vitória, que tenham no mínimo dois anos de
atuação na Atenção Básica do município. Para os participantes que se propuserem a participar,
realizaremos os encontros no Cemuni VI da UFES, ou em outro espaço que o grupo de
participantes sugira, garantindo um ambiente apropriado para as discussões. Serão realizados três
encontros, cada encontro contará com um roteiro especifico com questões que abordam o tema
estudado.

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
- 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.
Redação de relatório final do programa insitucional de iniciação científica



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Discussão da avaliação institucional com os participantes



Atividade - Saberes, Sexualidade e Práticas em
Saúde: Oficinas de Sexualidade e Prevenção
HIV/AIDS

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 27/11/2015

Descrição/Justificativa
Tendo em vista a precariedade de espaços que discutam abertamente temas relacionados à
sexualidade e a prevenção de DST’s, o PET Psicologia participa do projeto “Saberes, Sexualidade
e Práticas em Saúde: Oficinas de Sexualidade e Prevenção HIV/AIDS”. Esta atividade consiste
num espaço coletivo de abordagem da temática, na qual os participantes das oficinas são
convidados a construir os encontros em conjunto com as oficineiras. Acreditamos que este espaço
constitui uma ferramenta de grande importância na formação de cidadãos empenhados na luta pela
diminuição de casos de contaminação e disseminação do vírus HIV e demais DST’s.

Objetivos
Enquanto espaço de troca de experiências e de reflexão, as oficinas objetivam trabalhar aspectos
da prevenção, afirmando a autonomia dos participantes e estimulando-os a replicar os
conhecimentos adquiridos. Muito além disso, provoca a reflexão sobre a escuta, respeito, olhar e
compreensão do outro

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Totalizando 10 encontros, as temáticas trabalhadas, embasadas em textos discutidos, são: 1)
Aproximações sobre o tema sexualidade; 2) Dialogando sobre sexualidade segura; 3) Vias de
transmissão do HIV/AIDS; 4) Cadeia de transmissão HIV; 5) Camisinhas feminina e masculina;
6) Mitos e Realidades; 7) Negociação sexual das camisinhas; 8) Aconselhamento; 9) Juntando as
pontas e Repassando experiências vividas. Semanalmente, além dos encontros conduzidos pelas
alunas participantes, ocorre supervisão com a coordenadora do projeto, professora Maria Amélia
Lobato Portugal.

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
- 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.
Combater qualquer forma de discriminação. Ampliar a autonomia e protagonismos dos sujeitos

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
As oficinas são avaliadas junto aos sujeitos que dela participam.



Atividade - CineClube Integração

Data Início da atividade 04/05/2015 Data Fim da atividade 30/11/2015

Descrição/Justificativa
A criação de uma atividade relacionada ao audiovisual torna-se uma importante ferramenta de
discussão visto que o cinema/televisão/vídeo abordam temas relevantes de nossa sociedade, e
exercem um importante papel na formação da consciência humana.A atividade consiste em
proporcionar experiências com filmes para a comunidade acadêmica em geral, transformando a
produção audiovisual que será passada em objeto de análise e estudo acompanhada de uma ação
geradora de debates sobre temas atuais relacionados às questões contemporâneas.Dessa forma,
serão avaliadas perspectivas comuns a relação de ensino/aprendizagem e as múltiplas realidades
apresentadas.Visando apreender a realidade na sua totalidade, propomos que essa atividade
conjunta entre o PET Licenciatura, PET

Objetivos
Apresentação de filmes que englobem questões contemporâneas e contribuam para ampliar o
universo da educação, com a finalidade de propiciar um ambiente aberto e de diálogo, onde os
estudantes reflitam, troquem ideias e aprendam através da arte e da cultura a fim de se tornarem
mais preparados para situações futuras nos diversos espaços de trabalho e os desafios que esta
propõe.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os filmes serão escolhidos pelos grupos PET envolvidos na atividade (Psicologia, Serviço Social e
licenciatura). Vale ressaltar que a escolha dos filmes levará em consideração as demandas de
alunos e professores, visando propiciar participação ativa destes na realização da atividade
Apresentação de filmes voltados para a temáticas envolvendo questões problemas da sociedade
contemporânea Acontecerão duas sessões, uma por semestre, em 2015

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.
Aprimoramento de ideias, diálogo e reflexão para qualificar a formação de futuros profissionais.
Além disso, espera-se que o discente acompanhe questões atuais através dos filmes exibidos,
contribuindo para ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica de temas atuais, e a
trabalhar as diferentes opiniões dos participantes presentes nesta atividade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Diálogos em conjunto e troca de percepções pelos integrantes dos três grupos PET e pelos demais
participantes.



Atividade - Saberes e Fazeres

Data Início da atividade 11/03/2015 Data Fim da atividade 31/08/2015

Descrição/Justificativa
Em virtude das dificuldades encontradas pelos novos alunos do curso de Psicologia em ter acesso
a informações a respeito dos projetos de Extensão e Pesquisa em andamento na Universidade, o
PET/Psicologia passou a organizar o Saberes e Fazeres. Essa atividade configura-se como um
espaço para apresentação dos diversos projetos de extensão e pesquisa existentes no curso de
psicologia da UFES com vagas para os alunos de graduação. Nesse espaço os integrantes dos
projetos contariam sobre o que se trata o projeto e também sobre suas vivências e experiências na
extensão.

Objetivos
Publicizar os projetos de projetos de extensão e pesquisa existentes no curso de psicologia da
UFES Apresentar aos alunos ingressantes as atividades que, para além do ensino, compõem a
universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Esse evento será realizado semestralmente tendo como objetivo a aproximação dos alunos que
acabaram de ingressar na UFES e também aos que já estão no curso desses projetos de extensão,
para que com a informação sobre cada projeto, os alunos possam conhecer e aderir aos projetos
que os interessarem. Os diferentes projetos são apresentados pelos docentes e/ou discentes
participantes

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
- 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 extensão e pesquisa existentes no curso de psicologia da UFES
Aproximar os alunos ingressantes do tripé acadêmico Ampliar o intercambio entre os projetos,
docentes e discentes

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação com os participantes e pelo grupo em reunião asministrativa



Atividade - VII Semana de Psicologia

Data Início da atividade 01/06/2015 Data Fim da atividade 28/08/2015

Descrição/Justificativa
Realizada desde 2009, a “Semana de Psicologia – Diálogos na Multiplicidade” têm se mostrado
como importante ferramenta para a construção e a troca de saberes entre docentes e discentes do
curso de Psicologia da UFES. Em vista do seu sucesso, a atividade será mantida neste ano, na
última semana de agosto, em comemoração ao dia do Psicólogo. O evento pretende criar e ampliar
canais já abertos nas edições anteriores de diálogo nos diversos campos que compõem a
Psicologia.

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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A organização do evento será de responsabilidade de uma Comissão Organizadora, coordenada
pelo Tutor do PET Psicologia e composta por alunos bolsistas do programa, o(a) Coordenadora do
Curso de Psicologia, representantes dos departamentos e do Centro Acadêmico Livre de
Psicologia da UFES (CALPSI-UFES). O evento pretende criar e ampliar canais já abertos nas
edições anteriores de diálogo nos diversos campos que compõem a Psicologia. Em linhas gerais,
os dias serão preenchidos com oficinas, mesas redondas, minicursos, exibições de filmes,
encontros de integração por períodos, espaços de diálogo e atividades culturais, com a
participação dos professores e dos alunos do curso de Psicologia da UFES. O evento também
contará com professores convidados, psicólogos e profissionais de áreas afins.

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
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- 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, por ser planejada conjuntamente com as diferentes instâncias do
curso,destacando-se a grande participação dos alunos, tem permitido ampliar o escopo temático da
formação acadêmica e apresentar temáticas atuais afins ao curso. Com isso, contribui 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 e Psicologia, evento de
acompanhamento do curso que conta com a participação de docentes, discentes e servidores.



Atividade - A rede de atenção à infância e à
juventude da Grande Vitória (ES): analisando
vínculos e construindo uma tecnologia social

Data Início da atividade 06/04/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição/Justificativa
Considerando a implantação do Sistema Único de Assistência Social no Município de Vitória (ES)
e a sua abordagem transversal de fortalecimento de vínculos sociais, torna-se necessário conhecer
os discursos e as práticas em torno da ideia de vínculo presentes no atendimento à infância e à
adolescência, assim como analisar a formação da rede de assistência a essa população nos serviços
da Assistência Social. A 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. O grupo PET/Psicologia fará no ano de 2015 uma parceria com o projeto de pesquisa
da professora Gilead Tavares.

Objetivos
Analisar, a partir os sentidos atribuídos a ideia de fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários pelos agentes da rede, compreendendo que o atendimento à criança e ao adolescente
pela Assistência Social, ao ser pensado como uma “Rede de Atenção”, para além da Rede de
Serviços Público-Privados (articulação com o terceiro setor), convoca ela mesma a uma formação
de vínculos imprescindíveis à articulação dos agentes e serviços e ao fazer dos trabalhadores da
assistência.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Delineada como pesquisa-intervenção, a investigação seguirá técnicas mistas de vivência
institucional, entrevistas orientadas e pesquisa documental.

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

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.
Publicação de artigos Científicos Apresentação em congressos e eventos da área

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação institucional dos relatórios de pesquisa Aprovação em congressos



Atividade - Um Grupo GAM sobre o uso de
metilfenidato: analisando a experiência infantil

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 11/12/2015

Descrição/Justificativa
A Reforma Psiquiátrica brasileira é um processo político e social em favor da mudança dos
modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, tipicamente curativos e hospitalocêntricos. Um
dos pontos de embate da Reforma Psiquiátrica no Brasil é o modo como os medicamentos
psiquiátricos têm sido prescritos, com pouca ou sem nenhuma participação do usuário nas
decisões do tratamento. Com o intuito de auxiliar o usuário na reflexão acerca de sua qualidade de
vida e do impacto da medicação, foi publicado o Guia da Gestão Autônoma de Medicação (GAM)
. Este subprojeto de pesquisa objetiva finalizar a intervenção iniciada no ano passado no CAPSi de
Vitória, que incluiu a realização de Grupos com familiares de crianças que utilizam ou utilizaram
o metilfenidato e trabalhadores do serviço.

Objetivos
Criar, através das questões trazidas pelo Guia GAM-BR, espaços para diálogo e discussão dos
familiares e profissionais de saúde com as crianças que fazem uso de metilfenidato.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Apostando na pesquisa-intervenção de inspiração cartográfica, buscamos criar dispositivos de
pesquisa inclusivos, que possibilitem o Pesquisar Com os sujeitos da pesquisa.Através da
realização de grupos com familiares e profissionais do CAPSi e da proposição de uma oficina com
crianças que fazem uso de psicotrópicos, buscamos criar espaços coletivos e heterogêneos no
quais a gestão da medicação se faça coletivamente.

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.
Apresentação em congressos e eventos da área Discutir a formação dos psicólogos para atuação na
saúde pública

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação dos relatórios de Pesquisa Aprovação de trabalho em congresso



Atividade - Apoio a construção do Plano de
Educação Permanente do Município de Serra-ES

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 11/12/2015

Descrição/Justificativa
O presente projeto de extensão, vinculado ao programa de extensão \"Apoio Institucional às
Políticas Públicas de Saúde na Grande Vitória\", buscará, a partir da estratégia de apoio
institucional, contribuir com a Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos (GDRH) do
município de Serra no desenvolvimento de atividades de formação dos diferentes atores da saúde e
na construção do Plano de Educação Permanente do Município de Serra-ES.

Objetivos
Apoiar a Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos (GDRH) do município de Serra no
desenvolvimento de atividades de formação dos diferentes atores da saúde e na construção do
Plano de Educação Permanente do Município de Serra-ES

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade será realizada a partir da participação periódica (semanal) nas atividades e reuniões
realizadas pela GDRH e no Fórum Municipal de Educação Permanente.

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

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.
Contribuir para a elaboração do Plano de Educação Permanente do Município de Serra-ES

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação semanal pelos participantes da atividade e junto a GDRH


