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908

Plenamente desenvolvido

Atividade - Seminários / Café com PET - Ensino e Extensão

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Café com PET ¿ O golpe na voz e nos versos dos poetas A sexta edição do Café com PET aconteceu no dia 20 de
maio, às 14:00h, no auditório do CEMUNI IV. Essa edição intitulou-se ¿O golpe na voz e nos versos dos poetas¿ a
partir das considerações do Profº Drº Wilbert Clayton Ferreira Salgueiro, Doutor em Letras (Teoria Literária) pela
UFRJ, professor adjunto do Departamento de Letras (CCHN) da UFES. O Evento começou com a apresentação de
um trabalho intitulado "Flagrantes, Delitos e Retratos: Uma Análise Semiótica dos Retratos de Presidente Michel
Temer" feito pelos alunos da disciplina de Semiótica, André Boechat Paschoal, Arthur Meireles Neto, Daniel
Correa de Castro Munaldi e Mauricio dos Santos Malta. A temática tratava das subjetividades das imagens, usando
fotos publicitárias do Presidente Temer como exemplo. O trabalho foi apresentado anteriormente em uma matéria
lecionada pela Tutora do PET Conexões Cultura, Larissa Zanin. Visto a ligação com a temática e com a teoria da
semiótica que o grupo PET estuda, foi entendido que agregaria muito ao evento a apresentação do trabalho. Após a
apresentação o professor doutor, Wilbert Salgueiro, iniciou a discussão apresentando os dados sobre o Golpe de
2016 e como este influenciou a realidade e as formas como os poetas utilizaram o tema como base para produções
textuais. Uma importante observação feita foi a de que não foi encontrado nenhum poema que defendesse o
impeachment. O evento contou com a participação de várias pessoas de diversos cursos como Artes, Serviço
Social, Ciências Sociais, História, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Biologia, entre outros.. Café com PET ¿
Visualidades Urbanas: População em situação de rua A sétima edição do Café com PET aconteceu no dia 19 de
setembro, às 14:00h, no anfiteatro II do CCHN. Discutiu-se a temática ¿População em situação de rua¿ a partir das
considerações do Profº Drº Igor Robaina , professor adjunto do Departamento de Geografia (CCHN) da UFES e do
aluno e petiano Wanderson Mendes do curso de Serviço Social e membro do PET Serviço Social. O Evento
começou com a fala de Wanderson Mendes, expondo sua pesquisa e abrindo a discussão com mostra de dados
sobre as pessoas em situação de rua e dando um repasse de informações sobre o acesso delas em relação aos
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serviços governamentais. Após a apresentação, o Profº Drº Igor Robaina iniciou sua palestra fazendo uso,
principalmente, de imagens para mostrar como as pessoas em situação de rua são vistas e retratadas pela sociedade
em geral, o que despertou no grupo, que tem os estudos da imagem como objeto de pesquisa, reconhecimento e
entendimento dos apontamentos. O evento contou com a participação de 18 ouvintes. Normalmente esse não é um
número de público comum nos nossos eventos, porém, a partir disso podemos refletir sobre como um assunto de
ordem tão social pode despertar tão pouco interesse da comunidade acadêmica. Mesmo com pouca adesão, tivemos
representantes de diversos cursos presentes: Artes; Serviço Social; Ciências Sociais; História; Geografia;
Pedagogia; Psicologia, Biologia; Medicina; dentre outros. Assim, fomentou-se boa participação no debate
constituído de diversos olhares críticos. Seminário Conjuntura Educacional e os desmontes da Educação Pública
Na tarde do dia 20 de abril de 2018, foi realizado o Seminário ¿Conjuntura Educacional e os Desmontes da
Educação Pública¿. O evento foi organizado pela comissão do MobilizaPET da UFES e contou com a participação
de diversos petianos da universidade. A mesa composta só por mulheres foi de grande importância. As Professoras
convidadas para discutir o tema foram: Dra. Juliana Iglesias Melim, Dra. Rosemeire dos Santos Brito e Dra. Maria
Amélia Dalvi Salgueiro. A palestra foi iniciada com a discussão acerca das mudanças aceleradas e autoritárias no
Brasil, chamadas agora de contrarreformas. A explicação foi dada através do conceito de reforma que
historicamente foi elaborado pelo sistema operário. A defesa da autonomia universitária, a má distribuição de
renda, desigualdade e a relação dialética entre trabalho e educação foram um dos principais pontos da discussão.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

24 05/03/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Essa atividade de extensão, criada em 2012 é fundamental para a integração dos bolsistas com profissionais locais
ou nacionais envolvidos no escopo das ações do programa PET, em específico com as nossas atividades. As ações
trazem professores e pesquisadores de relevância para as ações, esses ministram uma palestra de aproximadamente
duas horas versando sobre temas tangentes às nossas ações. Como é uma atividade de interesse de todos os alunos
de graduação dos cursos afins ao PET CULTURA a atividade é aberta para comunidade interna e externa à
UFES.Esta atividade poderá ser desenvolvida em parceria com outros grupos PET.

Objetivos:
qualificar a formação do grupo nas especificidades de cada área interdisciplinar envolvida na proposta; - aproximar
o conhecimento específico e facilitar o processo de orientação do petianos no seu curso de graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em forma de palestra sobre tema específico de uma das áreas para auxiliar na formação e trabalho do grupo. A
agenda será previamente estipulada, não impedindo novas direções na medida que o trabalho do grupo se
desenvolve.

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 este projeto, uma melhor aproximação com os professores dos diferentes cursos de graduação
envolvidos na proposta, bem como profissionais de âmbito nacional nas áreas de atuação do grupo; - aproximação
e socialização de informações específicas de cada área interdisciplinar.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação do bolsista na atividade, desempenho e dedicação na atividade e colaboração com o desenvolvimento
do grupo.

Atividade - Orientações de Estudos Individuais - Ensino

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Além dos encontros semanais em grupo, realizamos encontros individuais por área de formação buscando
estabelecer conexões entre as atividades realizadas no PET e os cursos de origem dos petianos. O resulto foi a
participação de parte dos integrantes do grupo em eventos acadêmicos com apresentação de trabalho, além do
desenvolvimento de pesquisas pessoais dentro de nosso campo de atuação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

40 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Orientação de estudos individuais no âmbito da graduação e também das pesquisas individuais vinculadas a
temática da Cultura Visual e a teoria semiótica.

Objetivos:
Orientar a formação do aluno em seu curso de origem; - Estimular a pesquisa individual como atividade acadêmica;
- Contribuir para uma formação de qualidade de cada petiano. Possibilitar a ampliação dos estudos iniciados em
grupo no âmbito da produção individual em diálogo com sua área de formação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de orientações individuais o tutor orientará as pesquisas individuais relacionadas a temática da cultura
visual e da semiótica. Serão realizadas também orientações individuais com relação ao curso de origem para que
seja garantida a formação de qualidade e mantida a periodicidade do petiano em seu curso de 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:
Espera-se que o aluno conduza os estudos em seu curso de graduação de forma organizada e articulada com as
ações e estudos realizados no PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por meio de acompanhamentos dos horários individuais, desempenho acadêmico, atividades vinculadas às
disciplinas, orientação de estudos, elaboração de textos.

Atividade - Participação no Sudeste PET e ENAPET

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Sudeste Pet 2018 O Encontro Regional dos Grupos PET do Sudeste, Sudeste PET, aconteceu do dia 27 abril a 1º de
maio, no campus da Unesp de Jaboticabal, em São Paulo. O encontro propiciou troca de experiências entre os
grupos PET dos diferentes estados da região, assim como, permitiu conhecermos a realidade e as subjetividades
dos diferentes grupos. A apresentação do nosso trabalho sobre a prática do Teatro do Oprimido, realizado na EMEF
Edna de Mattos Siqueira Gaudio, nos trouxe novas perspectivas sobre essa atividade, assim como muitas
contribuições e sugestões para a melhoria de nosso desempenho. A atuação do PET UFES, de maneira geral
contribuiu muito para o evento, principalmente, no tocante às discussões identitárias e sociais do PET. A partir das
provocações propostas pelo grupo e de sua coerência na realização das discussões pontos importantes foram
aprovados, como por exemplo, a inclusão no planejamento anual dos grupos PET da região sudeste de pelo menos
uma atividade cujo foco seja a discussão das diversidades. Os encaminhamentos aprovados na assembleia geral,
ocorrida no último dia de evento, foram encaminhados ao XXIII ENAPET, a ser realizado no mês de julho na
UNICAMP. ENAPET 2018 O Encontro Nacional dos Grupos PET, ENAPET, aconteceu do dia 15 a 20 de Julho,
no campus da UNICAMP , em Campinas São Paulo. A representatividade do PET UFES no Evento foi de suma
importância para socialização de experiências, fortalecimento do perfil de formação não só acadêmica, mas
também de suas características cidadãs e sociais em consonância com a filosofia do programa apresentada no
MOB. O PET CONEXÕES CULTURA apresentou 3 trabalhos sendo dois em banner e um como apresentação
oral, sendo eles: ¿CADERNO DE ARTISTA: A arte como prática social na escola¿, ¿Futsal para todas e todos¿ e
¿A percepção da identidade cultural periférica e a relação com o aporte teórico semiótico: Um olhar sobre a Oficina
de Extensão em Jesus de Nazareth em Vitória, ES¿. O PET UFES compôs os espaços evento contribuindo nos
debates de diversidade, questões LGBTQ+, Feminismo, Negritudes, Tripé Acadêmico e etc.. Reforçando sempre o
dever social do PET já supracitado.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

30 05/02/2018 31/08/2018

Descrição/Justificativa:
Participação no encontro regional - (SUDESTE PET)e no encontro nacional - (ENAPET), priorizando a
apresentação de trabalho de modo a estimular a produção acadêmica.

Objetivos:
Fomentar o diálogo, interação e articulação com outros grupos PET do Brasil

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio da participação de petianos nos eventos. Os petianos que irão participar dos eventos serão escolhidos por
eleição do grupo

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:
Conhecer as práticas de outros grupos PET e divulgar as ações do PET Cultura

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizado por meio da apresentação de relatório elaborado pelos petianos que participarem dos
eventos.
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Atividade - Articulação Local

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
DiaPET O DiaPET de 2018 aconteceu entre os dias 01 e 02 de março, no campus da UFES de Goiabeiras. Todos os
grupos PET participaram desse momento de discussão das normas internas, das possíveis melhorias e troca de
experiências dos grupos. No primeiro dia do evento, a mesa de abertura contou com o petiano egresso Jean, do Pet
Educação Física, que apresentou um panorama histórico do surgimento do pet e dos primeiros grupos criados na
UFES. Ainda nesse dia aconteceram os Grupos de Discussão (GDs) divididos por temas específicos pertinentes ao
programa. Durante os GDs houve intensa troca de experiências entre os grupos e foram formuladas deliberações
que visam a melhoria da atuação e existência do PET na UFES, a serem discutidas e aprovadas - ou não- na
assembleia. No segundo dia do evento, realizamos a assembleia. Esse foi um momento de discussão das propostas
vindas dos GDs, do dia anterior. Pontos importantes foram aprovados, como por exemplo a criação de uma
comissão para a implantação de reserva de vagas PPIs e econômicas no PET UFES, a solicitação de participação
dos petianos discentes nos processos seletivos de tutores, entre outras pautas. O encerramento do evento se deu
com a integração, organizada por nós do PET Conexões Cultura em parceria com o PET Educação Física.
MobilizaPET A comissão mobiliza PET teve um expressivo fortalecimento ao longo do ano de 2018, tendo em
vista que essa é uma comissão recente, tirada a partir do Dia PET de 2017. Criada como um grupo que tem como
objetivo principal lutar pela permanência do programa, baseando-se, principalmente, no ideal de uma educação
pública, gratuita e de qualidade, que consequentemente propicie a permanência das petianas e petianos, zelando
pelo respeito a toda diversidade, como, às questões referentes a assuntos socioeconômicos, étnico-raciais, gênero,
LGBTQ+ e conjuntura educacional. Orientados por esses princípios, a experiência de estarmos na comissão
MobilizaPET nos proporcionou aprendizados, principalmente, no âmbito social e político educacional.
Conseguimos cumprir praticamente todas as atribuições que foram deliberadas no DiaPET, como a ação sobre o
corte de verbas e bolsas para a educação, o seminário sobre conjuntura educacional e um cinePET sobre questões
raciais. Agregamos muito ao evento ENAPET ao compartilhar um pouco da nossa experiência dentro do
MobilizaPET UFES, visto que comissões desse caráter só existe em mais três IES do Brasil. Realizamos também a
ação denominada de ¿Intervendo¿ que usa elementos de caráter visual para a luta contra a violência à mulher,
organizamos um PET Itinerante que se realizará no campus de São Mateus no dia 24 de outubro. Para finalizar
estamos encaminhando uma pesquisa sobre questões LGBTQ+ que estará pronta até o final do ano. Para além
dessas ações pontuais que surgiram de diversas demandas conjunturais, fizemos reuniões fixas a cada 15 dias, nas
quais discutimos os encaminhamentos da comissão; pressionamos e apoiamos temas emergentes entre os PETs;
abordamos discussões sobre a conjuntura atual, desde educação à política. Diante dos fatos apresentados, podemos
perceber a comissão como um rico espaço de fortalecimento do programa e construção de ideias e saberes que em
muito contribuem para a formação das petianas e petianos. InterPET As reuniões quinzenais do interpet exercem
papel fundamental sobre a articulação do PET UFES e também dos grupos PET, proporciona a troca de
experiências e permite a organização de atividades que integrem os diferentes grupos PET da UFES. Dois eventos
de extrema importância foram desenvolvidos pelo interpet durante o primeiro semestre de 2018, foram estes o
¿DIA PET¿ e o ¿PET Itinerante¿. Ambos trataram de temas muito pertinentes ao programa, como por exemplo, o
apanhado histórico do PET desde a criação do programa, a qualidade da educação pública e as mudanças que esta
vem sofrendo. Outra função importante são os repasses de informes que propiciam que os grupos saibam das ações
uns dos outros, aumentando assim a interação e a interdisciplinaridade. Pet Itinerante A primeira edição do PET
Itinerante do ano de 2018 aconteceu no dia 07 de junho, no centro de ciências exatas. Sua organização foi uma ação
conjunta de todos os PETs por intermédio do INTERPET. Escolhemos o seguinte tema: ¿Educação a serviço do
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mercado: impactos da BNCC, novo ensino médio¿. Nós, como estudantes da graduação, em sua maioria futuros
professores, percebemos a importância de discutir essa temática, uma vez que, sofreremos diretamente os impactos
das mudanças no âmbito educacional em nossa atuação profissional. Além disso, o nosso compromisso com a
extensão reafirma a importância de um evento como esse. Assim como reafirma o papel crítico do PET na luta por
uma educação pública, gratuita, laica, de qualidade e acessível, tanto para os alunos quanto para os professores. A
mesa do evento foi composta por petiano egresso do PET Serviço Social, um professor secundarista e uma
professora adjunta do centro de educação da UFES. O debate decorreu com muita propriedade sobre o tema e
contribuiu para o entendimento de como os desmontes na educação acontecem, principalmente, na educação
básica. Além disso, discorrer sobre esse tema nos instigou a não aceitar todo o retrocesso que vem sendo imposto.
O segundo PET Itinerante do ano acontecerá no campus de São Mateus no dia 24 de outubro, organizado pelo
Mobiliza PET em parceira com o PET ProdBio. O tema será ¿Conjuntura educacional: sucateamento da Pesquisa e
o corte das bolsas no ensino superior¿. Atividades de Integração No decorrer de 2018, nos empenhamos no
comprometimento da realização de atividades integradoras, no intuito de fortalecer nossos vínculos com o os
demais PETs da UFES. Desse modo, conseguimos realizar as seguintes atividades: Porta Aberta A atividade ¿Porta
Aberta¿ foi promovida pelo PET Cultura no dia 15 de maio, com o objetivo de criar aproximação entre os petianos
e a produção de arte. Nessa ocasião, dispusemos o espaço do nosso PET e materiais para produções artísticas
durante todo um dia a quem se interessasse em participar. O convite foi lançado a todos os PETs. Outra finalidade
do projeto, além da produção de trabalhos, era convidar os participantes a exporem suas produções em uma outra
atividade do nosso PET: a exposição e sarau ¿No Varal¿. Apesar da baixa adesão dos demais PETs, esperamos que,
em outras edições, possam acontecer de modo mais ampliado. No Varal A exposição e sarau ¿No Varal¿ foi um
evento criado com o objetivo de fomentar a criação e a fruição da arte, discutir sobre a importância da aceitação da
arte como uma área de conhecimento e não apenas um objeto de contemplação, além de propiciar a integração
entre os grupos, uma vez que todos os PETs do PET UFES foram convidados para expor conjuntamente. O evento
aconteceu entre os dias 22, 23 e 24 de maio na área aberta do cemuni I, prédio onde fica nosso PET. Sua
programação foi composta por roda de conversa, aula e apresentações de dança e música. No primeiro dia,
aconteceu a entrega dos trabalhos e a abertura do evento com uma apresentação musical. No segundo dia,
realizamos uma roda de conversa sobre ¿Desvalorização da arte e manutenção dos cânones¿, no espaço onde os
trabalhos estavam expostos. Nesse mesmo espaço, transcorreu apresentação de performance, dança e música. No
mesmo dia, as petianas do curso de Letras/português integrantes do PET Cultura, deslocaram sua aula sobre
educação e pós-modernidade para esse espaço. O terceiro dia foi reservado apenas para visitação e encerramento
com retirada dos trabalhos. Café com Pet em parceria com o Pet Serviço Social O café com pet é uma atividade já
consolidada na agenda do PET Cultura. A sétima edição do Café com PET, cujo tema foi ¿Visualidades Urbanas:
População em situação de rua¿, ocorreu no dia 19 de setembro. O diferencial dessa edição, se deu pela organização
que aconteceu em parceria com o PET Serviço Social que, além de pensar a temática, integrou a mesa com o
petiano Wanderson Mendes. Participação do Pet Conexões Licenciaturas em nossa extensão A oficina de Artes
acontece semanalmente na EMEF Edna Mattos Siqueira Gáudio e é ministrada por alunos de letras/português,
história e artes visuais. Uma de suas aulas foi pensada para receber a participação de Júlia Muniz, também aluna do
curo de Artes Visuais e integrante de PET Conexões Licenciaturas. O planejamento dessa aula foi feito em
conjunto e culminou em uma atividade avaliativa para a disciplina de Fundamentos da arte na educação, cursada
pelas petianas Julia Muniz e Maria Tereza. Petiano Vest Essa atividade é idealizada e organizada pelo PET
Administração. Atendendo ao convite do grupo participamos da programação fazendo uma breve explanação sobre
o que é o PET e sobre os cursos abrangidos em nosso escopo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

90 01/01/2018 21/12/2018
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Descrição/Justificativa:
Essas atividades são de caráter integrador, visando uma maior organização local dos grupos PET da UFES e a
visibilidade institucional das ações dos diferentes grupos em seus cursos de origem e para a comunidade em geral.
Estão divididas em: - INTERPET - reunião semanal dos PET da UFES para discutir e tomar decisões ; - DIA PET -
reunião de integração e planejamento de atividades em conjunto para o ano seguinte; e atividades realizadas em
parceria com outros grupos PET, podendo ser atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão. Buscaremos também
realizar atividades que integrem petianos egressos com os atuais petianos de modo a compartilhar experiências
vivenciadas no grupo e os modos como estas contribuíram para a formação acadêmica e profissional.

Objetivos:
promover a organização do PET na UFES; - articular os diferentes grupos; - avaliar a atuação e funcionamento das
ações de cada grupo e do todo. - promover a maior integração entre os diferentes Programas PET da UFES

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
em encontros previamente agendados e organizados pelo grupo, todas são gerenciadas pelo Interpet. Assim a
agenda anual será definida pelo Interpet.

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:
eventos conjuntos realizados; atividades específicas realizadas; cooperação interpetiana; anais dos eventos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dos estudantes se efetivará pelo acompanhamento da inserção ativa nos debates dialogados e das
formas de colaboração apresentadas para o desenvolvimento do grupo. Em síntese, será realizada em conjunto com
o tutor, nas reuniões semanais seguintes ao evento ou reunião, nesta avaliação são ponderadas a participação dos
bolsistas, a contribuição individual e coletiva da atividade.

Atividade - Cine PET

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Cine PET que trata da exibição e, posteriormente, debates acerca dos filmes. Os filmes sugeridos bucam, de alguma
forma, dialogar com os trabalhos desenvolvidos pelo grupo e contribuir com a formação crítica e cidadã dos
petianos. Foram realizados três Cine PET distribuídos nos dois semestres desse ano. A primeira escolha do grupo
¿Criança, a alma do negócio¿ trama que explora a banalização da infância e a ¿adultização¿ como forma de
manipulação para o consumo de produtos para esse público. O filme foi exibido no dia 08 de abril. A segunda
escolha do grupo foi o filme francês ¿Tomboy¿ que aborda de maneira forte e delicada questões acerca de
comportamento e sexualidade com exibição em 13 de junho. O terceiro filme que norteou as reflexões e debates foi
¿Madame Satã¿, produção brasileira do ano de 2002, exibido no PET Cultura no dia 12 de setembro. O Filme
aborda a vida na cultura marginal do Rio de Janeiro no século XX, com enfoque na Drag queen Madame Satã.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

24 05/02/2018 21/12/2018
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Descrição/Justificativa:
Realização de apresentação de filmes selecionados pelos petianos, podendo ter relação direta ou não com a
temática de estudos. Esta atividade poderá ser desenvolvida em parceria com outros grupos PET.

Objetivos:
Ampliar o repertório cultural, teórico e imagético do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Cada quinze dias o grupo elegerá um filme para assistir na sala do PET. Posteriormente a exposição do filme
será realizado um debate sobre o tema que o permeia.

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:
Ampliação do repertório cultural e da formação dos petianos de modo que reverbere em suas vivências pessoais e
em seus cursos de origem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Elaboração de relatório sobre a atividade.

Atividade - Ambientação de novos Petianos - Articulação Interna

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No dia 26 de março ocorreu a ambientação dos novos petianos: Bianca, Diego, Jéssica e Mayra. O objetivo da
ambientação foi o estudo do MOB, guiado por uma petiana egressa do Pet Cultura, Letícia Barroso. Conversar
sobre o MOB fazendo paralelos com a experiência de uma petiana egressa contribuiu muito para compreensão do
significado e importância do programa. A conversa durou por toda uma tarde, também houve troca de experiências
acadêmicas vividas nos cursos de origem. A partir do segundo semestre de 2018, Thayna Escardoa, selecionada em
nosso último processo seletivo, passou a compor o grupo do PET Cultura, participando de nossas reuniões e demais
atividades. No dia 17 de setembro, foi realizada a ambientação de Thayna com uma roda de conversa cujo objetivo
foi ler e discutir o Manual de Orientações Básicas (MOB) e apresentar as atividades que o grupo vem realizando
nos últimos anos, dando enfoque ao caráter social, tão importante para esse grupo. A conversa foi conduzida por
nossa petiana egressa Kelli Simoura, que se desligou do grupo no primeiro semestre desse ano. A presença da
petiana egressa nessa conversa reafirma a importância da participação desses sujeitos que já conhecem e fazem
parte da história de nosso grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

15 05/02/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Essa atividade visa dar formação inicial para os novos bolsistas do PET. Envolve apresentações do projeto do PET
Conexões Cultura, estudo dos documentos legais referentes ao PET com o intuito de ambientar os novos bolsistas a
rotina do programa.
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Objetivos:
Apresentar o projeto do PET CULTURA -Conhecer os documentos legais referentes ao programa - Proporcionar
um ambiente acolhedor e receptivo

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será organizada por meio de encontros nos quais os bolsistas apresentarão o planejamento anual do
PET Cultura, as ações em andamento e as já realizadas e as atribuições organizacionais de cada bolsista.

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:
Conhecer e valorizar as ações do grupo

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação dos Bolsistas -Elaboração de material Visual para apresentação do planejamento anual e dos
documentos legais

Atividade - Identidade e Visualidades da Periferia - Ações de extensão

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os relatórios das ações de pesquisa e extensão do projetos "Identidade e Visualidade da Periferia" forma elaborados
de forma única pois compreendemos como indissociáveis as atividades de pesquisa e extensão. Além do relatório
abaixo, é importante destacar que os textos estudados em nosso grupo de estudos também fazem parte das ações de
pesquisa e extensão. Oficina de Artes Esse é o segundo ano em que estamos atuando na escola ¿EMEF Edna
Mattos Siqueira Gaudio¿. A Oficina do Caderno de Artista, realizada em 2017, se renovou como ¿Oficina de
Artes¿, visto que o intuito desse ano não era focar apenas a arte no caderno e sim para além dele. Devido a esse fato
tivemos um cronograma diversificado entre construir o caderno e trabalhar em telas, trabalho com massinha de
modelar, máscaras e teatro. Nesse ano contamos com mais duas Petianas de outras áreas, Noeli, aluna de História e
a Jéssica, de Letras Português. Isso nos possibilitou um olhar mais amplo para trabalhar numa oficina de artes a
pluralidade disciplinar, assim cada um com suas experiências e ponto de vista teórico de sua área pôde contribuir
com um cronograma dinâmico e inovador para a Oficina. Tendo isso em mente, trabalhamos sempre a identidade
do aluno, fazendo com que dentro das dinâmicas propostas na oficina ele evoque sua experiência artística, sua
bagagem cultural e identitária. Oficina da Diversidade Étnico Cultural A oficina da diversidade mudou seu
direcionamento esse ano para uma proposta mais local que contemplasse os estudos de identidade e colocassem as
alunas e os alunos como protagonistas da percepção do seu espaço tempo, partindo da historicidade do bairro para
compreender as questões atuais. Inicialmente pensamos em trabalhar com os alunos do contra turno, contudo houve
baixa adesão, devido os (as) estudantes não terem interesse em projetos no contra turno, diante disso, após algumas
conversas com a direção, conseguimos permissão para voltar a realizar a oficina com os alunos do mesmo turno na
qual a oficina seria realizada, nesse caso, turno vespertino, mantendo também a participação dos poucos alunos do
turno matutino que mostraram interesse. No decorrer da oficina foram realizadas atividades como: Apresentação
dos trabalhos confeccionadas na oficina realizada em 2017, bate papo histórico sobre a formação do bairro,
reprodução do local com o qual eles mais se identificavam dentro da comunidade. Em seguida começamos a
trabalhar a cultura do bairro por meio de culturas externas que os atravessam partindo do congo, para que então



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2018

CLAUDIA PATROCINIO PEDROZA CANAL 25/02/2019 12:45:17 - Página 10 de 23

eles nos mostrassem as manifestações culturais em que eles participavam ou que percebiam dentro da comunidade.
A vivência ao longo dos encontros nos direcionaram a ter um olhar diferenciado, nos estimulando a produzir uma
dinâmica que contestasse situações que presenciávamos, como por exemplo, o fato dos estigmas sociais atribuídos
à comunidade e seus moradores por parte, normalmente, de pessoas externas à comunidade. Assim, levamos
reportagens que reforçavam esse estigma e propusemos que eles elaborassem reportagens que retratassem seu
bairro da maneira como eles gostariam que fosse noticiado. Para finalizar, vivenciamos juntamente com os alunos
músicas com as quais eles se identificam. Futuramente será produzido um artigo voltado a estudar as impressões
identitárias deixadas em cada produção dos sujeitos participantes da oficina. Oficina de Futsal Feminino A Oficina
¿Futsal Feminino¿, realizada em 2018, surgiu da necessidade advinda da Oficina ¿Futsal para todas e todos¿.
Notamos que a maior parte das meninas ficavam à margem da quadra, mesmo com nossas tentativas de
socialização conjunta do espaço esportivo. Isso dava por esse espaço ser construído socialmente como um espaço
masculino. ¿Futsal Feminino¿ tem como prática compartilhar técnicas basilares do futebol de salão, desde o
domínio de bola, chute, passe etc. O objetivo é que práticas naturalizadas em corpos masculinos se tornem comuns
e acessíveis aos corpos femininos. Fazendo emergir uma identificação com o espaço esportivo que as leve a pensar
em seus corpos como pertencentes àquele lugar. Realizamos a oficina na ¿EMEF Edna de Mattos Siqueira
Gaudio¿, no Bairro Jesus de Nazareth, para alunas do turno vespertino. Nas segundas-feiras, de 9h40 às 11h00,
sendo assim aplicada no contra turno. O envolvimento das alunas com a oficina foi satisfatório e regular. Além
disso, comprovou-se a teoria de que elas apenas precisavam de ocupar aquele espaço para se sentirem parte dele e
como consequência potencializarem habilidades latentes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 05/03/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Considerando o interesse de pesquisa do PET Cultura no ano de 2017, pretende-se eleger um bairro periférico para
compreender de que modos são construídas as identidades e visualidades de seus moradores e do próprio bairro.
Realizar no bairro ações de extensão que ampliem a compreensão de seus moradores sobre as identidades e
visualidades de si e da região onde vivem.

Objetivos:
Realização de oficinas que ampliem compreensão de seus moradores sobre as identidades e visualidades de si e da
região onde vivem, como: Grafite; Produção de Vídeos; Fotografia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será elaborado um cronograma das ações considerando os e interesses e possibilidades dos moradores do bairro.
Após a elaboração desse cronograma, serão distribuídas as oficinas de acordo com as possibilidades do bairro e de
seus moradores.

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 ampliar as ações do PET Cultura para além dos muros da Universidade de modo a democratizar o acesso
ao ensino superior no país. Ampliar a formação de moradores de periferia e sua formação crítica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
realização de relatórios e avaliação dos participantes nas oficinas
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Atividade - Vivências Culturais Internas e Externas - Articulação
Interna e extensão

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tour no Morro de Jesus de Nazareth O Tour no Morro de Jesus de Nazaeth foi uma atividade desenvolvida por
todo o grupo em 03 de julho de 2018. Nela, petianos novos puderam conhecer e vivenciar o espaço onde se
desenvolveriam as atividades de extensão do grupo. A equipe foi conduzida por Fernando Martins, guia e morador
da comunidade desde a infância. O grupo conheceu a história a partir do ponto de vista de um morador. Logo no
início, o guia explicou o que seria o Tour no Morro enquanto tomávamos café da manhã com um pão caseiro feito
por uma moradora do morro. A intenção era fazer uma boa recepção aos que estavam conhecendo aquele espaço. O
Tour seguiu para dentro do bairro, subindo as ruas e escadarias do morro. O grupo conheceu a área de comércio do
bairro e alguns pontos históricos como a Casa Branca. Essa área foi considerada, há algum tempo, como área
interesse ambiental e os moradores que ali viviam foram realocados para o Residencial Mar Azul, construído pela
prefeitura na entrada do morro. 5.2 Visita a Galeria Homero Massena Com o intuito de estabelecer um diálogo com
o curso de origem e levar esta vivência aos demais cursos presentes no PET Conexões Cultura, visto que o grupo é
multidisciplinar, os petianos estudantes do curso de Artes, organizaram uma visita à galeria Homero Massena, no
Centro de Vitória. A visita ocorreu no dia 18 de abril de 2018. Com a exposição intitulada Tessitura: Coleção José
Ronaldo da Rocha Copolillo & família o grupo pode conhecer obras de artistas brasileiros Tarsila do Amaral,
Djanira, Di Cavalcanti, Portinari, Lygia Clark e Tomie Ohtake, numa exposição inédita no estado. 5.3 Visita ao
Centro de Vitória Também com a motivação de dialogar com o curso de origem e propiciar aos demais
componentes do grupo que não são alunos dos cursos de história e geografia uma experiência espacial, o grupo
realizou uma Vivência Cultural no Centro de Vitória, no dia 06 de outubro de 2018. O ponto de encontro foi a
Praça Costa Pereira onde um pouco da história e dos arranjos espaciais foram contados. A visita seguiu para o
Teatro Carlos Gomes onde a infraestrutura e a história daquele lugar foi analisada pelo grupo. A caminhada seguiu.
O grupo fez um breve retorno à praça Costa Pereira afim de conhecer o monumento Pessoas Indescritíveis,
homenagem feita em 2012 aos desaparecidos e mortos durante a ditadura. Após a experiência de analisar as
sensações que o monumento trouxe, o percurso seguiu até a feira orgânica da Rua Sete, na qual a equipe vivenciou
o ambiente. Depois a equipe seguiu o trajeto por ruas e pontos históricos do Centro de Vitória analisando as
sensações obtidas através do percurso. A visita foi marcada pela estesia e teve fim no Parque Moscoso.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

24 05/03/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Inserção do grupo em atividades culturais voltadas às áreas de formação dos petianos, podendo ser desde atividade
internas como leitura e análise de um filme, e atividades externas como visitas guiadas a espaços culturais.Esta
atividade poderá ser desenvolvida em parceria com outros grupos PET.

Objetivos:
Estimular a formação Cultural do Petiano - Proporcionar o diálogo com outras áreas de conhecimento - Ampliar a
troca de saberes - Estimular o convívio do grupo
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será elaborada a partir de proposições vinda de cada petiano que escolherá um espaço cultural, filme,
peça teatral e até mesmo um passeio pela cidade. A atividade proposta será guiada pelo Petiano que a elaborou
podendo ser aberta ou não à comunidade externa ao PET Cultura e a outros grupos PET.

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:
Construir uma visão ampliada acerca de seu curso de origem e de outros cursos, proporcionado um diálogo
interdisciplinar entre as áreas de formação que compõe o grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação do bolsista na proposição e execução da atividade elencada por ele e elaboração de relatório

Atividade - Organização do Grupo - Articulação Interna

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As constituições dos planejamentos anuais, dos relatórios anuais e trienais, foram realizadas de forma coletiva entre
os petianos e a tutora. As atividades e demandas do planejamento foram divididas entre os representantes. O
mesmo foi construído levantando perspectivas de ações tais como: articulação interna, articulação local, atividades
de extensão, ensino e pesquisa. A divisão dos relatórios e das atividades teve como parâmetros as tarefas presentes
no planejamento. Cada representante ou grupo teve responsabilidades ligadas às tarefas e seus respectivos
relatórios. Desse modo, o grupo garantiu englobar todas as divisões (articulação interna, local, atividades de
extensão, ensino e pesquisa) de forma harmoniosa e sem se desatrelar do planejamento anual. Elaboração do
Planejamento Anual e Relatório de Atividades Essa atividade contribuiu para o direcionamento do grupo durante o
ano, tentando abranger suas demandas, englobando reuniões administrativas, tarefas individuais tanto
administrativas quanto relacionadas ao ensino e extensão. Durante o ano o grupo se articulou por meio da divisão
em semestre. O dia de encontro semanal do grupo em ficou marcado para as quartas-feiras. Nesses encontros
aconteciam grupos de estudo, reuniões, atividades de extensão, dentre outras coisas. No segundo semestre, o
planejamento manteve os mesmo parâmetros, o dia de reunião se manteve nas quartas-feiras e com isso o grupo
conseguiu manter a rotina de estudos e atividades programadas para o segundo semestre.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Realização de reuniões administrativas semanais nas quais serão socializadas as informações sobre a agenda da
semana, relações de atividades a cumprir e textos a serem lidos para orientara as ações de ensino, pesquisa e
extensão do grupo.

Objetivos:
Atualizar as ações do Planejamento Anual - Organizar as demandas a serem trabalhadas ao longo da semana -
Organizar trabalhos em andamento - Dividir as funções e atuações para melhor organização do grupo
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por meio de encontros semanais com duração de 4 horas, sendo guiada por uma pauta
elaborada previamente conforme as demandas levantas pelo grupo ao longo da semana.

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 essa atividade ter um fórum permanente de discussões acerca das ações do grupo e possíveis
demandas administrativas a serem solucionadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Presença na reunião administrativa; Contribuições com as proposições em pauta

Atividade - Articulação com os cursos de origem - Ensino

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Solicitei aos petianos que escrevessem um pequeno relato sobre os modos como estabeleceram articulações entre as
atividades desenvolvidas no PET e seus cursos de origem. Assim, transcrevo abaixo os relatos: Bianca Magalhães
Luiz Em meu primeiro ano como petiana pude constatar a magnitude dos impactos do Programa de Educação
Tutorial na formação acadêmica. A participação em eventos como o DiaPET, SudestePET e ENAPET me ajudou a
perceber o alcance dos programas de uma Universidade e a entender o funcionamento interno de suas estâncias.
Além disso, os eventos de nível regional e nacional me permitiu conhecer um pouco mais da realidade de outras
instituições de ensino superior. A atividade de extensão do grupo Pet Conexões Cultura agrega muito a minha
formação acadêmica por acontecer dentro de uma instituição de ensino básico, meu futuro ambiente de trabalho.
Essa atividade em conjunto com os grupos de estudos fomenta pensamento crítico sobre os modos como a
construção das identidades estão relacionadas às imagens socialmente construídas. Como futura docente da área da
linguagem, considerar esse processo de construção identitária na formação dos meus alunos me ajudará a enxergar
o aluno de uma maneira mais ampla, usar esses conhecimentos na hora de pensar o ensino enriquecerá a prática de
ensino-apredizagem. O evento No Varal ¿ no qual foram expostas e apresentadas produções artísticas de petianos ¿
trouxe uma interessante contribuição pontual. Quando, junto com petiana a Letícia Gaspar, levei a aula de
Currículo e Formação Docente, na qual apresentaríamos um seminário, para o espaço aberto do CEMUNI I, local
onde estavam expostos as Produções do PET. Lá apresentamos o seminário de maneira dialogal com direito a
leitura de Contos e música. A visita a UFES, organizada para crianças participantes das oficinas de nosso projeto
de extensão, foi uma das experiências mais gratificantes que já vivi. O projeto de extensão tem potencial de
influenciar na formação cidadã tanto de alunos universitários (nós, petianos) quanto de alunos oriundos de uma
escola de ensino fundamental localizada em bairro periférico, alunos dentre os quais muitos não sabiam da
existência da UFES quanto Universidade Pública. Testemunhar esse potencial me faz almejar que todo o
conhecimento produzido na Universidade ultrapasse seus muros e reverbere na vida das pessoas. Diego Alves
Léssa Esse é meu primeiro ano no PET Cultura, acredito que minha adaptação com os outros membros do grupo
foi fácil, tivemos alguns tropeços, mas nada que uma boa conversa não resolva. Participei do Dia PET, sou
representante do PET Cultura, juntamente com Karen e Jessica no Mobiliza PET e faço parte da Oficina
diversidade étnico-cultural que acontece na nossa extensão na escola EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio,
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localizada em Jesus de Nazaré (Vitória, ES). No Dia PET pude começar a entender melhor como funciona o PET,
como são deliberadas as decisões e ver na prática como é aplicada a política de gestão do projeto, onde os próprios
petianos decidem e organizam as premências em conjunto, sem uma figura suprema de poder de um chefe. Por
meio do Mobiliza PET consegui entender com mais profundidade o caráter político desse projeto, além de perceber
de dentro como ele consegue ajudar e colaborar pra formação do universitário como pessoa. Na extensão percebi
que posso desenvolver potencial para lecionar no ensino fundamental. Devido à greve dos professores das escolas
de ensino fundamental, no município de Vitoria, as oficinas precisaram ter seu inicio adiado. Mesmo com todas a
adversidades que enfrentamos, colher o resultados ao longo da realização das oficinas me fez perceber que é
possível sim influenciar para melhoria da vida de crianças moradoras das comunidades por meio da educação. No
início do segundo semestre tive uma fala na recepção de calouros, na qual explanei sobre o funcionamento do Pet
Cultura e fiz um apanhado geral do programa como um todo na intenção de informar os calouros e lhes despertar o
interesse pelos programas da Universidade. Gabriel Cordeiro Machado Corsino Em novembro de 2018 completo 2
anos de PET Cultura. O PET me proporcionou diversas oportunidades como participar de espaços e eventos que
muito contribuíram para meu aprendizado e crescimento enquanto petiano e estudante de artes visuais. No primeiro
semestre do ano fizemos uma vivência cultural na Galeria Homero Massena com o intuito de ver a exposição
intitulada Tessitura: Coleção José Ronaldo da Rocha Copolilo & família que contava com obras de Tarsila do
Amara, Di Cavalcanti entre outros. Ainda no primeiro semestre, no mês de maio, aconteceu a Exposição ¿No
Varal¿ que tinha o intuito de dar visibilidade as produções dos petianos, aceitando diversos tipos de trabalhos,
como por exemplo, desenhos, fotos, textos literários, objetos, mapas, etc. Na oficina de arte além dos alunos de arte
nós também tivemos uma aluna de Letras Português e uma de História. Mesmo sendo a arte o tema central, poder
dialogar com essas petianas contribuiu com uma pluralidade disciplinar e enriquecimento da oficina. Também
trabalhamos a identidade dos alunos, incentivando que eles trouxessem, para dentro das dinâmicas propostas, suas
experiências artísticas, sua bagagem cultural e identitária. No fim de junho o PET Conexões Cultura participou de
uma Ação Social do Bairro de Jesus de Nazareth, ajudamos com a recreação do evento. Nós, petianos alunos de
artes, juntamente com a tutora Larissa Fabricio Zanin nos disponibilizamos para fazer pinturas nos rostos das
crianças. Por fim, reafirmo a importância do PET na minha formação acadêmica, foram muitos momentos de
aprendizado que o grupo me proporcionou no decorrer desse ano, principalmente nos grupos de estudos, nos
trabalhos em equipe, na convivência e até em conversas informais com membros do grupo, as experiências dos
demais me enriqueceu das mais diversas maneiras. Jéssica Souza Haase O ano de 2018 foi o meu primeiro ano no
PET Conexões Cultura. O PET me proporcionou participar de eventos e espaços que contribuíram para o meu
aprendizado e para novas experiências, enquanto estudante de Letras e petiana. Os principais eventos e ações do
ano de 2018 no primeiro semestre foram: Dia PET, Tour no Morro, Seminário de Conjuntura Educacional, No
Varal, Café com PET e ENAPET. Segundo semestre: Extensão, Café com PET, No Dia PET pude compreender
melhor, na prática, como funciona o PET, como instância política e social. O Tour no Morro nos levou à
comunidade, mas com novos olhares, pensando nos textos estudados no PET, de visualidades periféricas e urbanas.
O seminário de Conjuntura Educacional que ajudei a organizar como participante do Mobiliza PET levantou
questões fundamentais para pensar a Universidade e também a educação básica. Contribui não só com minha
formação acadêmica como estudante de licenciatura, como também para minha formação cidadã. O ¿No Varal¿ foi
um evento elaborado em conjunto com a petiana Maria Tereza Menezes. Foi uma exposição aberta a todo o PET
UFES para qualquer tipo de expressão artística. O Café com PET se integrou com a minha graduação por falar de
um tema da minha área de pesquisa e se integrou com o PET por falar também do nosso objeto de estudo, a
semiótica. Apresentei no ENAPET o trabalho ¿CADERNO DE ARTISTA: A arte como prática social na escola¿, o
primeiro trabalho que produzi no PET, e que contribuiu para minha formação acadêmica e política, por ser um
evento nacional e muito plural. No segundo semestre finalizamos a extensão em Jesus de Nazareth, na escola
EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio. Participei da Oficina de Artes, de total importância para meu
desenvolvimento como futura docente. O segundo Café com PET do ano teve como temática ¿Visualidades
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urbanas: a população em situação de rua¿, indo de encontro com nosso tema de pesquisa e contribuindo para a
interdisciplinaridade do grupo. Por fim, reitero a contribuição do PET para minha formação acadêmica e social, em
que pude aprender em conjunto com a sociedade na extensão, agregar teorias de semiótica com os estudos do curso
de Letras, trabalhar em grupo e participar da organização de diversos eventos. Karen Carla Lima de Oliveira Este é
o meu terceiro ano no PET Cultura e pude perceber o quanto amadureci em relação aos anos anteriores,
conseguindo articular melhor o PET com o curso de origem. Assim, participei do Seminário de graduação em
geografia juntamente com uma petiana egressa, apresentando o nosso trabalho produzido com base na oficina de
diversidade étnico cultural, denominado de ¿A percepção da identidade cultural periférica com o aporte teórico
semiótico: um olhar sobre a oficina de Extensão no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória-ES¿, atribuímos um viés
mais geográfico e reforçamos a importância da prática da extensão, um retorno da universidade às comunidades,
não como detentora máxima do saber, mas sair para além dos muros e aprender com as comunidades. Em uma
disciplina de Didática elaboramos uma pesquisa sobre os modelos inovadores de ensino, tendo como base a Escola
Edna De Mattos, na qual fazemos a extensão do PET, devido ela ser a única escola inovadora do Estado e estar
fundamentada na organização por ciclos, ao finalizar o trabalho obtivemos grande êxito, diante disso, estamos
estudando ampliar a pesquisa para publicá-la futuramente. Além disso, o objeto de pesquisa do PET que no
decorrer desse ano buscou estudar as identidades culturais e as visualidades da periferia em muito se articula com
meu curso de geografia. Passei a ser representante do MobilizaPET e sou muito grata por estar vivenciando esse
espaço, pois pude aprender melhor as atribuições de todas as instâncias do PET, desde CENAPET ao CLAA,
ocupando esses espaços de luta pude crescer socialmente, politicamente e criticamente. Conjuntamente com o
grupo participei de atividades como o Dia PET que, apesar de não ser o primeiro, me proporcionou bastante
aprendizado e troca com os demais grupos; o seminário de conjuntura educacional promovido pelo MobilizaPET; o
PET Itinerante voltado para dialogar sobre os cortes na educação; o Pré ENAPET, espaço no qual tiramos
demandas a serem levadas para o encontro Nacional; o ENAPET que propiciou uma experiência muito boa e
marcante. Estar em um encontro nacional nos mostra a dimensão da força do programa e a importância do mesmo
em nossa formação. Também apresentamos trabalhos baseados nas nossas ações de extensão e realizamos pela
primeira vez na UFES o Pós ENAPET, a fim de fazermos repasses e fortalecermos as bases do PET UFES.
Finalizo um breve resumo sobra tantas experiências marcantes que contribuíram para meu crescimento e
desenvolvimento ao longo desse ano, se evolui, em muito devo à essa vivência maravilhosa que é estar nesse
programa tão completo, afirmo com todas as letras o grande estimo e apreço que tenho pelo PET. Letícia Gaspar
Louzada Petiana há três anos, entendo o PET Conexões Cultura como fator de extrema importância para minha
permanência na Universidade. Além disso, com o desenvolvimento do tripé-acadêmico ¿ ensino, pesquisa e
extensão-, pude desenvolver trabalhos relacionados à graduação que curso, em Letras-Português. Tudo isso,
contribuiu e ainda contribui para meu crescimento acadêmico. No dia 25 de maio de 2018, estive numa palestra
sobre A Escrita Terapêutica realizada nas dependências do IC3, pela psicóloga e publicitária Karina Heid Rocha
que faz da escrita um meio de conhecimento interno e autorreflexão. Tal prática é muito conhecida no exterior, no
entanto, pouco conhecida e explorada no Brasil. A Terapia da Escrita contribui para uma rapidez de pensamento
que, a autora definiu como: ¿saltitantes, enganosos, desconcertantes e frenéticos¿. O grande benefício da escrita é o
alívio de sintomas de trauma, diminui a dor emocional. Por meio dela, ocorre a diminuição da vergonha e da culpa,
pois ninguém lerá além da própria pessoa que escreveu. Escrever ajuda na autoestima e traz bem-estar interior.
Escrever nos dá a sensação de que estamos sendo ouvidos. Achar o sentido é o primeiro passo. Escrever aquieta o
pensamento, destrincha o pensamento e desacelera. Escrever nos faz entrar dentro de nós mesmos de uma maneira
cautelosa. Na palestra pude aprender que escrever impacta até a saúde física. Sintomas de ansiedade e depressão
podem ser aliviados pela escrita. Sintomas tão comuns de estudantes durante a graduação. Como estudante e
estudante de Letras a palestra me foi de grande valia. Maria Tereza Aigner Menezes Diversas são as contribuições
do PET em nossa formação. Ao longo desse ano, iniciei a feitura do meu Trabalho de Graduação em que a
atividade de extensão realizada pelo PET, na EMEF Edna Mattos Siqueira Gáudio, é de extrema importância para a
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realização dessa pesquisa individual, uma vez que seus frutos são norteadores em meu TG. Um espaço adequado ao
estudo dentro da universidade contribuiu muito para a produção intelectual. Durante o ano de 2018 participei de
quatro exposições de arte. A primeira no começo do ano foi a mostra dos alunos de artes no corredor do cemuni II,
no meio do ano participei da exposição coletiva DAVisuais juntamente com mais três petianas desse mesmo grupo.
A terceira foi a exposição e sarau No Varal organizada pelo PET Conexões Cultura. Além de expor, participar da
organização desse tipo evento, tão importante para minha área de estudo, contribuiu muito para minha formação
enquanto aluna de Artes. A última exposição terá início no dia 18 de outubro e se trata de uma exposição do
coletivo de arte urbana Sacada, na galeria DaDa. Além das exposições, construí juntamente ao coletivo sacada uma
oficina sobre nossa prática artística na cidade e as formas de inserção do sujeito nesse espaço, um discurso muito
presente nos grupos de estudo do PET. A oficina foi ofertada pelo Navees - UFES (Núcleo de Artes Visuais e
Educação do Espírito Santo). Além dos eventos relacionados ao meu curso, participei do evento regional Sudeste
PET e nacional ENAPET. Ambos contribuíram grandemente para minha formação, pela troca de experiências com
outras áreas e as discussões sociais, de gênero que permearam ambos os eventos. Máyra Monfardini Passos
Comecei minhas atividades no PET, no início do ano de 2018, já participando do evento Dia PET, que colaborou
para meu aprendizado sobre o funcionamento do programa e, logo depois, foi realizada uma ambientação com a
participação de uma petiana egressa, Leticia Barroso, que contribuiu ainda mais para o entendimento do
funcionamento do PET. O projeto do PET cultura de ¿Identidades e visualidades periféricas¿, com a teoria da
semiótica vai de encontro com várias discussões dentro do curso de geografia sobre imagens, visto que em várias
disciplinas o tema é abordado por vários(as) professores(as). Fazer a extensão na escola Edna de Mattos Siqueira
Gaudio, que atende o bairro de Jesus de Nazareth, tentando resgatar a identidade do bairro foi de extrema
importância para ter um contato com o ensino público e conhecer outras realidade e outras possibilidades de ensino
que foge aos modelos tradicionais, já que a escola usa um modelo inovador, baseado na escola da ponte. Redigi,
junto com mais três petianos, Diego, Karen e a egressa Kelly, um resumo expandido sobre a oficina de diversidade
étnico cultural para ser apresentado no ENAPET de 2018, com o tema ¿A percepção da identidade cultural
periférica e a relação com o aporte teórico semiótico: um olhar sobre a oficina de extensão em Jesus de Nazareth
em vitória, es¿. Na disciplina de didática usamos a escola Jesus de Nazareth como objeto de pesquisa para um
trabalho da disciplina em grupo, no qual fizemos entrevistas com alunos e corpo pedagógico sobre o modelo
inovador e o processo de adaptação e as transformações que ocorreram na escola. Noéli Martins do Nascimento O
ano de 2018 se iniciou com muitas discussões já no Dia PET, temas como diversidades, intolerância, cotas raciais,
educação, entre outros assuntos, tiveram muita relevância durante o evento. Esses temas se mostraram em voga
durante todo o ano letivo em decorrer da situação politica-econômica-social e cultural do país. Levando em
consideração o aparato teórico do grupo que tende a trabalhar com a cultura visual e os processos identitários foi
possível fazer varias relações com a graduação. A extensão foi uma atividade que só aumentou as perspectivas em
relação a essa aproximação com a graduação, visto que o curso de História enfoca um processo de discurso teórico
e textual, pensar o comportamento social e cultural através das imagens possibilitou novos projetos. Cito os grupos
de estudos que foram de extrema importância para junção do textual com o imagético de forma prática em minha
formação acadêmica. Os textos estudados em consonância com as atividades de extensão foram capazes de integrar
meu olhar em um projeto de pesquisa que ressaltasse a construção identitária em conjunção aos comportamentos e
a trajetória dos processos históricos, culturais e sociais no processo de formação do sujeito. Assuntos estes que
estão em conexão com as demandas tiradas no Dia PET, mas principalmente em nosso convívio em sociedade.
Thayná Escardoa Os textos lidos para o grupo de estudo do PET permitiu a articulação de conteúdos da disciplina
pedagógica do curso de História. Estes vêm realizando análises de textos didáticos, e investigando como os
personagens da História são representados de acordo com sua origem étnico-cultural. Os textos propostos para o
grupo de estudos PET apontam para a forma como os livros didáticos perpetuam estereótipos sociais através de
imagens. Com os dois temas foi possível atentar a não só quais discursos são passados através do texto escolar,
como também de que forma as imagens neste ambiente contribuem para a manutenção de um padrão de
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comportamento social. Em reunião, visando planos para 2019, foram discutidas novas formas de conciliar o curso
de História com os estudos de semiótica que foram feitos durante o ano de 2018, dessa forma se sugeriu fazer
estudos de análise de imagens e discursos. Essa conciliação seria feita por meio de um estudo analítico sobre como
a História é contada recorrendo a imagens, como ela passa a ser vista a partir do emprego destas, e de como elas
influenciam na forma de agir da sociedade. É interessante pensar a relevância do grupo PET quando relacionado
com o curso. A carga teórica, pesada e de extrema importância deste, muitas vezes necessita de um complemento
prático social que o curso não proporciona da mesma forma que o PET Cultura. Além de tudo, por ser um grupo
interdisciplinar reúne mais de um tipo de visão e experiência. Os grupos de estudo, pesquisa e, principalmente, as
ações feitas em extensão, fora da universidade, são elementos que fazem deste grupo um diferencial na experiência
acadêmica em todas as suas formas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 05/03/2018 03/12/2018

Descrição/Justificativa:
Estimular a interação do petiano com o seu curso de origem por meio de apoio às atividades realizadas no curso,
divulgação das ações do PET aproximação com os colegiados de curso. Estimular o petiano a ampliar as ações e
pesquisa e extensão para seu curso de origem. Dentre as atividades a serem realizadas destacamos a participação na
Mostra de Profissões na qual cada petiano deverá participar junto ao seu curso de origem.

Objetivos:
Estimular a aproximação do grupo com seu curso de origem; - Incentivar integração com os cursos envolvido.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Conversas com os coordenadores de curso; apresentação do PET aos alunos ingressantes; diálogos com professores
do curso de modo a estender as ações realizadas no PET.

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:
Contribuições das temáticas discutidas no âmbito do pet com o curo de origem do petiano; apoio aos eventos
organizados no âmbito do curso

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação na reunião semanal do grupo após a atividade. Apresentação de relatório individual da participação.
Diálogo com os coordenadores dos cursos envolvidos. Ao final do ano o petiano deverá apresentar para o grupo
uma pesquisa individual na qual apresente relações entre os estudos realizados nas atividades de pesquisa e
extensão com o seu curso de origem.

Atividade - Participação em Eventos e Publicações - Ensino e Pesquisa

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os petianos forma incentivados a participarem de eventos em suas áreas de formação buscando, quando possível, a
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apresentação de trabalhos nos mesmo. Para o próximo ano buscaremos ampliar nossos espaços de publicação para
além de anais de eventos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

30 01/02/2018 14/12/2018

Descrição/Justificativa:
Inserção do grupo em eventos acadêmicos de suas áreas de formação e de outras áreas que dialoguem com o
projeto do PRT Cultura, como ouvintes e/ou com apresentação de trabalhos. Elaboração de textos acadêmicos para
serem submetidos a editais de eventos e periódicos. Os eventos e as publicações poderão ter diálogo direto ou
indireto com as questões pertinentes à cultura visual e a teoria Semiótica e com os cursos de origem dos petianos.

Objetivos:
estimular a participação em eventos acadêmicos vinculados às áreas de formação e/ou à temática da cultura visual -
estimular a escrita de textos acadêmicos estimulara realização de pesquisas

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os bolsistas deverão buscar informações acerca de eventos de sua área de formação e interdisciplinares nos quais
visualizem uma temática pertinente aos debates relativos à Cultura Visual

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 essa atividade que o bolsista estabeleça diálogos e conexões entre sua área de formação e as
temáticas desenvolvidas no grupo por meio da participação em evento e publicações de textos acadêmicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Qualidade dos textos escritos e publicados; Pertinência do evento a participar; elaboração de relatório individual.

Atividade - Grupos de estudos - Ensino

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No início do semestre deliberamos em reunião alguns textos para os grupos de estudos de modo a ampliar a
compreensão teórica e conceitual relacionadas às atividades de pesquisa e extensão que realizamos. Parte deles
foram propostos por nós, o que trouxe como resultado diferentes abordagens e áreas de conhecimento para pensar a
cidade, a escola, o sujeito e sua construção social. Nosso PET reúne diferentes áreas do conhecimento,
proporcionando ao grupo diversos olhares sobre o objeto de estudo. Foi feita a proposição de textos de diferentes
cursos como Artes, Geografia, Letras e História a fim de enriquecer nossas reflexões a respeito da realidade social.
Iniciamos o primeiro grupo de estudo do semestre com dois textos propostos por três petianos oriundos do curso de
Geografia: A lógica da desordem; e Da segregação à fragmentação urbana. O estudo teve como objetivo pensar a
cidade e a formação da periferia e do sujeito dito periférico. Posterior a este estudo, nos debruçamos no texto
identidade e alteridade, proposto por nossa tutora. Este texto é importantíssimo para nossos estudos, pois aborda
questões basilares pertinentes a semiótica, como a formação identitária do sujeito e seus processos de identificação
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com o mundo. Em seguida, estudamos alguns capítulos do livro: A representação do eu na vida cotidiana, de
Erving Goffman, com o objetivo de aprofundar a nossa reflexão a respeito dos mecanismos de identificação e
representação do sujeito em sua relação com o mundo. Os dois encontros seguintes foram aulas expositivas
ministradas por nossa tutora a respeito da Sociossemiótica e seus desdobramentos. Posterior a isso, realizamos a
leitura do livro: Cultura, um conceito antropológico. Discutimos alguns conceitos relevantes para pensarmos a
formação da identidade do sujeito, como o conceito de determinismo biológico e geográfico. O último grupo de
estudos foi uma aula planejada por nossa tutora, com o texto: Cultura visual - quando as imagens invadem a escola.
Refletimos sobre os modos como se constroem saberes dentro do ambiente escolar a partir da invasão das imagens
do mundo na escola, relacionando-o as vivências realizadas em nosso projeto de extensão, na EMEF Edna de
Mattos Siqueira Gaudio localizada no bairro de Jesus de Nazareth, Vitória-ES.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

170 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Encontros semanais para discussão de textos e realização de leituras de textos relativos à cultura visual e a
semiótica. Debates que articulem a cultura visual às temáticas de interesses do grupo. Como já realizado em 2017,
pretendemos em 2018 buscar diálogos com estudantes da graduação e da pós-graduação de modo a contribuir com
a ampliação dos estudos e referenciais teóricos que se aproximem da temática proposta pelo PET Conexões
Cultura.

Objetivos:
aprimorar conceitualmente a capacidade argumentativa do grupo. - possibilitar a fundamentação necessária para o
desenvolvimento das atividades do grupo

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de reuniões para leitura e debate conjunto de textos e outros materiais. A leitura é extra o horário do PET,
cada aluno ou grupo deve organizar a leitura que será debatida na reunião com o grupo. Os grupos de estudos
estruturam-se em dois modelos: estudos com a tutora e estudos autônomos do grupo.

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:
Ampliação do referencial teórico do grupo e instrumentalização teórica para elaboração de pesquisas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação nos debates e produção de textos sobre as temáticas estudadas.

Atividade - Identidade e Visualidades da Periferia - Visitas de Pesquisa

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os relatórios das ações de pesquisa e extensão do projetos "Identidade e Visualidade da Periferia" forma elaborados
de forma única pois compreendemos como indissociáveis as atividades de pesquisa e extensão. Além do relatório
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abaixo, é importante destacar que os textos estudados em nosso grupo de estudos também fazem parte das ações de
pesquisa e extensão. Oficina de Artes Esse é o segundo ano em que estamos atuando na escola ¿EMEF Edna
Mattos Siqueira Gaudio¿. A Oficina do Caderno de Artista, realizada em 2017, se renovou como ¿Oficina de
Artes¿, visto que o intuito desse ano não era focar apenas a arte no caderno e sim para além dele. Devido a esse fato
tivemos um cronograma diversificado entre construir o caderno e trabalhar em telas, trabalho com massinha de
modelar, máscaras e teatro. Nesse ano contamos com mais duas Petianas de outras áreas, Noeli, aluna de História e
a Jéssica, de Letras Português. Isso nos possibilitou um olhar mais amplo para trabalhar numa oficina de artes a
pluralidade disciplinar, assim cada um com suas experiências e ponto de vista teórico de sua área pôde contribuir
com um cronograma dinâmico e inovador para a Oficina. Tendo isso em mente, trabalhamos sempre a identidade
do aluno, fazendo com que dentro das dinâmicas propostas na oficina ele evoque sua experiência artística, sua
bagagem cultural e identitária. Oficina da Diversidade Étnico Cultural A oficina da diversidade mudou seu
direcionamento esse ano para uma proposta mais local que contemplasse os estudos de identidade e colocassem as
alunas e os alunos como protagonistas da percepção do seu espaço tempo, partindo da historicidade do bairro para
compreender as questões atuais. Inicialmente pensamos em trabalhar com os alunos do contra turno, contudo houve
baixa adesão, devido os (as) estudantes não terem interesse em projetos no contra turno, diante disso, após algumas
conversas com a direção, conseguimos permissão para voltar a realizar a oficina com os alunos do mesmo turno na
qual a oficina seria realizada, nesse caso, turno vespertino, mantendo também a participação dos poucos alunos do
turno matutino que mostraram interesse. No decorrer da oficina foram realizadas atividades como: Apresentação
dos trabalhos confeccionadas na oficina realizada em 2017, bate papo histórico sobre a formação do bairro,
reprodução do local com o qual eles mais se identificavam dentro da comunidade. Em seguida começamos a
trabalhar a cultura do bairro por meio de culturas externas que os atravessam partindo do congo, para que então
eles nos mostrassem as manifestações culturais em que eles participavam ou que percebiam dentro da comunidade.
A vivência ao longo dos encontros nos direcionaram a ter um olhar diferenciado, nos estimulando a produzir uma
dinâmica que contestasse situações que presenciávamos, como por exemplo, o fato dos estigmas sociais atribuídos
à comunidade e seus moradores por parte, normalmente, de pessoas externas à comunidade. Assim, levamos
reportagens que reforçavam esse estigma e propusemos que eles elaborassem reportagens que retratassem seu
bairro da maneira como eles gostariam que fosse noticiado. Para finalizar, vivenciamos juntamente com os alunos
músicas com as quais eles se identificam. Futuramente será produzido um artigo voltado a estudar as impressões
identitárias deixadas em cada produção dos sujeitos participantes da oficina. Oficina de Futsal Feminino A Oficina
¿Futsal Feminino¿, realizada em 2018, surgiu da necessidade advinda da Oficina ¿Futsal para todas e todos¿.
Notamos que a maior parte das meninas ficavam à margem da quadra, mesmo com nossas tentativas de
socialização conjunta do espaço esportivo. Isso dava por esse espaço ser construído socialmente como um espaço
masculino. ¿Futsal Feminino¿ tem como prática compartilhar técnicas basilares do futebol de salão, desde o
domínio de bola, chute, passe etc. O objetivo é que práticas naturalizadas em corpos masculinos se tornem comuns
e acessíveis aos corpos femininos. Fazendo emergir uma identificação com o espaço esportivo que as leve a pensar
em seus corpos como pertencentes àquele lugar. Realizamos a oficina na ¿EMEF Edna de Mattos Siqueira
Gaudio¿, no Bairro Jesus de Nazareth, para alunas do turno vespertino. Nas segundas-feiras, de 9h40 às 11h00,
sendo assim aplicada no contra turno. O envolvimento das alunas com a oficina foi satisfatório e regular. Além
disso, comprovou-se a teoria de que elas apenas precisavam de ocupar aquele espaço para se sentirem parte dele e
como consequência potencializarem habilidades latentes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

176 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
Considerando o interesse de pesquisa do PET Cultura no ano de 2017, pretende-se eleger um bairro periférico para



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2018

CLAUDIA PATROCINIO PEDROZA CANAL 25/02/2019 12:45:17 - Página 21 de 23

compreender de que modos são construídas as identidades e visualidades de seus moradores e do próprio bairro.
Para tanto o grupo realizará uma série de visitas em lócu com o intuito de compreender, em ato, como essas
relações são construídas. Ao final da vivência e análise de dados coletados espera-se que sejam produzidos artigos
acadêmicos sobre o tema, com o intuito de publicação futura.

Objetivos:
Compreender como se constroem a identidade e a visualidade da/na periferia; Compreender como se constroem a
identidade e a visualidade do morador da periferia

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de visitas em locu, coleta de dados por meio de entrevistas, questionários, histórias orais, diários de
bordo, arquivos digitais e outros meios de coletas que forem necessários ao longo do processo. Será elaborado um
cronograma de visitas e posteriormente um cronograma para a análise dos dados coletados.

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:
Ampliação da formação acadêmica e cidadã do petiano reverberando para seus cursos de origem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Elaboração de relatórios; produção de artigos; diários de bordo.

Atividade - Elaboração do Planejamento Anual e relatório de atividades

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Essa atividade contribuiu para o direcionamento do grupo durante o ano, tentando abranger suas demandas,
englobando reuniões administrativas, tarefas individuais tanto administrativas quanto relacionadas ao ensino e
extensão. Durante o ano o grupo se articulou por meio da divisão em semestre. O dia de encontro semanal do grupo
em ficou marcado para as quartas-feiras. Nesses encontros aconteciam grupos de estudo, reuniões, atividades de
extensão, dentre outras coisas. No segundo semestre, o planejamento manteve os mesmo parâmetros, o dia de
reunião se manteve nas quartas-feiras e com isso o grupo conseguiu manter a rotina de estudos e atividades
programadas para o segundo semestre.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 05/02/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade prevê a elaboração coletiva do Planejamento Anual e relatório final de atividades por meio de registros
textuais e imagéticos.

Objetivos:
Elaborar Coletivamente o planejamento anual - Organizar os relatórios de cada atividade realizada ao longo do ano
- Elaborar relatório Final escrito e imagético das atividades realizadas - Estimular a reflexão críticas acerca das
ações do grupo por meio desses relatórios
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na Elaboração do planejamento anual os petianos junto com o tutor elencarão as atividades que serão realizadas
nos eixos: Articulação Interna; Ensino; Pesquisa; Extensão; Articulação Local e Articulação regional e Nacional.
Ao longo do Ano o grupo será responsável pela elaboração de relatório textual e imagético de todas as atividades
elaboradas para que seja posteriormente reunidas no relatório anual

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 essa atividade a que o grupo desenvolva a habilidade da escrita de textos reflexivos que poderão, ou
não, serem publicados em eventos ou periódicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação da qualidade dos textos elaborados e das apresentações imagéticas; comprometimento do grupo com o
cumprimento da elaboração de relatórios de todas as atividades realizadas

Parcialmente desenvolvido

Atividade - Minicursos e formações Carga

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Minicurso de encadernação No dia 27 de março de 2018, foi realizado o minicurso de encadernação ministrado
pela petiana Maria Tereza Menezes, com o intuito de aprendermos a fazer nossos próprios cadernos de campo e,
por conseguinte, ensinarmos em nossas oficinas. A proposta era fazer um caderno utilizando folhas chamex A4,
aglutinando as folhas com costura em linha de crochê. Esse trabalho simples substituiria uma compra e daria
identidade e pertencimento ao caderno produzido. Durante toda a tarde os petianos se dedicaram a fazer o caderno
e também aproveitaram o tempo em conjunto. Minicursos de Escrita Acadêmica e fotografia por problemas de
disponibilidade de agenda do grupo diante da quantidade de ações realizadas ao longo do ano e conflitos de
horários, não conseguimos realizar os minicursos de Escrita Acadêmica e Fotografia. Pretendemos realizá-los ao
longo do ano de 2019

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

25 05/03/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Realização de minicursos e/ou formações em áreas a serem levantadas pelos petianos de acordo com as
necessidade. Inicialmente pretende-se realizar uma formação em escrita acadêmica e um minicurso de fotografia.
Esta atividade poderá ser desenvolvida em parceria com outros grupos PET.

Objetivos:
Realizar a formação continuada dos petianos por meio de minicursos e/ou formações.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Seguindo o cronograma de atividade do grupo e as necessidades diretamente ligadas as atividade de ensino,
pesquisa e extensão. serão propostos minicursos e formações com o objetivo de ampliar a formação acadêmica e
pessoal dos petianos.

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 promover a formação ampliada dos petianos de modo a repercutir em seus cursos de origem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Elaboração de relatório sobre a atividade.


