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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Destaco que algumas das atividades aqui elencadas não foram finalizadas no ano de 2013, mas foram
realizadas conforme o planejamento.

Desenvolvida plenamente

Atividade - V Semana de Psicologia

Data Início da atividade 05/08/2013 Data Fim da atividade 31/10/2013

Descrição
Desde 2009, as consecutivas edições da “Semana de Psicologia – Diálogos na Multiplicidade” têm
reafirmado a sua importância para o curso de Psicologia da UFES. O evento é tradicionalmente
realizado em agosto (mês em que é comemorado o dia do psicólogo), na primeira ou segunda
semana letiva do segundo semestre acadêmico; ocasionalmente, a atividade é realizada em outra
data. Tendo em vista sua relevância, a Semana de Psicologia permanecerá como atividade do PET
e do calendário anual dos departamentos de Psicologia e de Psicologia Social e do
Desenvolvimento. Seu acontecimento em 2013 está previsto novamente para o início do segundo
semestre letivo, neste ano, extraordinariamente, em outubro.

Objetivos
O objetivo principal do evento é a criação e manutenção dos canais, já abertos nas edições
anteriores, de diálogo nos diversos campos que compõem a Psicologia, enquanto saber acadêmico
e profissional.

Como a atividade será realizada?
Durante os dias do evento, são realizadas oficinas, mesas redondas, minicursos, exibições de
filmes, encontros de integração de períodos, atividades culturais, entre outras, 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, além de, estudantes de outros
cursos e faculdades.

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.
Os resultados esperados com a V Semana de Psicologia são referentes o estreitamento entre os
saberes acadêmicos e os acontecimentos políticos e sociais, bem como as possibilidades de
atuação dos profissionais de psicologia.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Saber organizar um evento acadêmico Apresentar trabalhos e falar em público Discutir a partir da
teorias abordadas no curso temas atuais e acontecimentos sociais relevantes. Conhecer as
possibilidades de atuação do profissional de psicologia.

Atividade - O Programa Saúde da Família e a Atuação do Psicólogo nas Unidades
Básicas de Saúde

Data Início da atividade 21/01/2013 Data Fim da atividade 19/12/2013

Descrição
Nos últimos anos a inserção dos profissionais de psicologia nas Unidades Básicas de Saúde tem se
ampliado de forma significativa, emergindo como um campo de trabalho importante para os
psicólogos. O recente crescimento dessa área de trabalho trás a tona o questionamento de como se
dá a atuação dos profissionais de psicologia nesses espaços, uma vez que a formação acadêmica
não se dá concomitantemente a essa mudança, estabelecendo-se um hiato entre a formação e a
atuação profissional. Esse questionamento é o que direciona essa pesquisa, que busca produzir
novos conhecimentos sobre a psicologia no Sistema Único de Saúde, sobretudo na Atenção
Primária.

Objetivos
Compreender a inserção dos psicólogos na Atenção Primária à Saúdea e sua atuação nas Unidades
Básicas.Investigar o que lhe é demandado pelos outros atores (trabalhadores, gestores e usuário)e
suas estratégias técnico-metodológicas.

Como a atividade será realizada?
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A coleta de dados será realizada a partir de um roteiro
semiestruturado de entrevista com todos os psicólogos atuantes nas 21 Unidades de Saúde que
funcionam como Estratégia Saúde da Família (USF), que aceitarem participar da pesquisa. A
análise dos dados será realizada a partir da transcrição na integra das entrevistas.

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 Discutir a
formação dos psicólogos para atuação na saúde pública

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Publicação de artigos Científicos Apresentação em congressos e eventos da área Valorização e
defesa da saúde pública como direito social e campo importante de atuação para o psicólogo



Atividade - Conhecendo a organização do trabalho no Sine-Serra: relações entre
trabalho no setor de serviços e saúde.

Data Início da atividade 03/04/2013 Data Fim da atividade 19/12/2013

Descrição
A atividade de trabalho produz efeitos importantes nas dinâmicas psíquicas dos trabalhadores,
podendo acarretar no processo de adoecimento psíquico. Nas atividades em setores de serviço,
onde há incomensurabilidade da produção, intangibilidade do produzir e aproximação imediata
entre consumidor e trabalhador, as relações entre trabalho e processos psicológicos são ainda mais
evidentes. O presente projeto de pesquisa surgiu da demanda da equipe de psicologia da Agência
de Emprego e Renda da Serra, participante do Sistema Nacional de Empregos (SINE), que visava
um auxílio teórico-técnico para a resolução de alguns problemas que ela identificava nos modos
de organização e gestão do trabalho de profissionais do SINE, principalmente naqueles que
atuavam no atendimento direto à população.

Objetivos
Partindo dessa premissa e da demanda apresentada, propôs-se realizar uma pesquisa que tem por
objetivos fazer um diagnóstico organizacional do Sine-Serra visando compreender os modos de
organização e gestão de trabalho; analisar coletivamente os sentidos sobre o trabalho na agência
produzido pelos trabalhadores e seus efeitos na organização, levantamento do perfil de usuários do
Sine-Serra; analisar os sentidos e satisfação que os usuários produzem sobre o serviço oferecido
pelo Sine-Serra.

Como a atividade será realizada?
Para realização da pesquisa são utilizados como instrumentos metodológicos a observação, o
registro e a análise do ambiente organizacional, a aplicação de questionários e a realização de
entrevistas e de grupos focais com os trabalhadores e os usuários do Sine. Tais instrumentos serão
utilizados como base para organização e realização de intervenções futuras.

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 em revistas da área e apresentar os resultados em eventos.
Construção de

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Construir instrumentos de ceta de dados, Coletar dados científicos, Analisar dados científicos,
Construção de um projeto de intervenção

Atividade - Projeto Cuidar: conhecendo a organização do trabalho no Sine-Serra,
relações entre trabalho no setor de serviços e saúde

Data Início da atividade 03/02/2014 Data Fim da atividade 13/12/2013



Descrição
A atividade de trabalho produz efeitos importantes nas dinâmicas psíquicas dos trabalhadores,
podendo acarretar no processo de adoecimento psíquico. Nas atividades em setores de serviço,
onde há incomensurabilidade da produção, intangibilidade do produzir e aproximação imediata
entre consumidor e trabalhador, as relações entre trabalho e processos psicológicos são ainda mais
evidentes. O presente projeto de pesquisa surgiu da demanda da equipe de psicologia da Agência
de Emprego e Renda da Serra, participante do Sistema Nacional de Empregos (SINE), que visava
um auxílio teórico-técnico para a resolução de alguns problemas que ela identificava nos modos
de organização e gestão do trabalho de profissionais do SINE, principalmente naqueles que
atuavam no atendimento direto à população.

Objetivos
Partindo dessa premissa e da demanda apresentada, propôs-se realizar uma pesquisa que tem por
objetivos fazer um diagnóstico organizacional do Sine-Serra visando compreender os modos de
organização e gestão de trabalho; analisar coletivamente os sentidos sobre o trabalho na agência
produzido pelos trabalhadores e seus efeitos na organização, levantamento do perfil de usuários do
Sine; analisar os sentidos e satisfação que os usuários produzem sobre o serviço oferecido pelo
Sine

Como a atividade será realizada?
Para realização da pesquisa são utilizados como instrumentos metodológicos a observação, o
registro e a análise do ambiente organizacional, a aplicação de questionários e a realização de
entrevistas e de grupos focais com os trabalhadores e os usuários do Sine.

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 os materiais produzidos pela pesquisa sejam utilizados como base para organização
e realização de intervenções futuras no serviço em questão.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar
conhecimento a partir da prática profissional. Elaborar relatos científicos e pareceres técnicos

Atividade - VII Feira Expositiva de Cursos da UFES

Data Início da atividade 09/04/2013 Data Fim da atividade 21/06/2013

Descrição
A Feira Expositiva de Cursos da UFES é um evento do calendário da universidade destinado
difusão de informações a respeito dos cursos de graduação oferecidos pela universidade e aos
processos de seleção dos candidatos.

Objetivos
Apresentar os cursos da universidade aos alunos do ensino médio.

Como a atividade será realizada?
A atividade é realizada em três campi da UFES (Goiabeiras, São Mateus e Alegre) e conta com



estandes em que os alunos dos diversos cursos da universidade apresentam seus cursos e tiram
dúvidas do visistantes. Utilizam, para isso, posters, folders, jornais informativos, que tratam da
realidade de seus respectivos cursos e das áreas de atuação do futuro profissional.

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.
Estreitamento da relação entre a Universidade com os alunos do ensino médio, e contribuição para
sua escolha profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de organização de grandes eventos na universidade.

Atividade - INTERPET

Data Início da atividade 07/01/2013 Data Fim da atividade 20/12/2013

Descrição
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?
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.

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

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de: Trabalhar em equipe Planejar e avaliar atividade Organizar atividades
coletivamente

Atividade - Apoio institucional ao projeto de territorialização da rede de Atenção Básica
de saúde no município de Cariacica/ES



Data Início da atividade 04/02/2013 Data Fim da atividade 12/12/2013

Descrição
Esta atividade, vinculada ao programa de extensão \"Apoio Institucional às Políticas Públicas de
Saúde na Grande Vitória\", teve início em 2010 e desde 2012 tem contato com a parceria do
PET/psicologia.Nosso objetivo tem sido o de dar apoio institucional ao Grupo de Trabalho de
Humanização (GTH) do município de Cariacica, instituído para fomentar o processo de
construção coletiva da proposta de territorialização da rede de atenção primária à saúde.Para este
ano, pretendemos dar início a uma conversa com os Pronto-Atendimentos de Cariacica, de modo a
construir uma rede de comunicação entre estes serviços e a unidades básicas.

Objetivos
Contribuir para a construção de um plano de territorialização da rede de atenção básica a saúde do
município de Cariacica/ES

Como a atividade será realizada?
A metodologia utilizada será o apoio institucional. Entendemos apoio institucional como “um
apoio à co-gestão que destina-se a afirmar e a fomentar a produção de coletivos organizados. A
função do apoiador institucional é de contribuir para a gestão e organização de processos de
trabalho, na construção de espaços coletivos onde os grupos analisam, definem tarefas e elaboram
projetos de intervenção” (Santos , Barros e Gomes , 2009, p.606). Para isso, daremos continuidade
ao acompanhamento dos encontros do GTH e seus desdobramentos em outros espaços e serviços,
apoiando as diferentes ações propostas, além de acompanhar de perto o processo de
territorialização nas especificidades de cada uma das trinta e três Unidades Básicas de Saúde do
município.

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 construção de um projeto de territorialização da atenção primária à saúde para o
município de Cariacica. Fomentar junto as gerências de saúde e trabalhadores do setor modos de
gestão mais democráticos no município. Analisar e avaliar o apoio institucional como metodologia
de intervenção nos processos de trabalho em saúde.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Conhecer a organização do sistema público de saúde Co-analisar processos de trabalho em saúde
Ser capaz de coordenar um grupos de conversa Discutir e planejar políticas de saúde.

Atividade - Saberes, sexualidade e práticas em saúde: oficinas de sexualidade e
prevenção DST / AIDS

Data Início da atividade 18/02/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
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 DST / 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 facilitadoras.

Objetivos
As oficinas objetivam trabalhar aspectos da sexualidade e de doenças sexualmente transmissíveis,
afirmando a autonomia dos participantes e estimulando-os a replicar os conhecimentos adquiridos.

Como a atividade será realizada?
As oficinas de sexualidade e prevenção DST/AIDS constituem um espaço de formação
interdisciplinar, que proporciona a partir de experiências lúdicas, diferentes possibilidades de
atuação profissional no tema sexualidade e prevenção às DST/AIDS, abrangendo questões como o
prazer, saúde reprodutiva, particularidades femininas, promoção e prevenção. Semanalmente,
além dos encontros conduzidos pelas alunas participantes, ocorre supervisão com a coordenadora
do projeto.

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.
Formação de cidadãos empenhados na luta pela diminuição de casos de contaminação e
disseminação do vírus HIV e demais DST’s.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Coordenar oficinas Formação crítica Capacidade de trabalhar com grupos vulneráveis

Atividade - Dia PET

Data Início da atividade 01/02/2013 Data Fim da atividade 25/02/2013

Descrição
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 no ano.

Como a atividade será realizada?
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.

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

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Experimentação de estratégias de democracia direta Coordenação e participação em grupos de
trabalho e discussão Coordenação e participação em assembleias corresponsabilização pelas
atividades aprovadas em assembleia

Atividade - Direitos Humanos: governo, Estado e movimentos sociais

Data Início da atividade 20/03/2013 Data Fim da atividade 19/12/2013

Descrição
Sabe-se que a Declaração Universal de Direitos Humanos, um instrumento jurídico-político, porta
uma marca indelével que a direciona a salvaguardar certos direitos, de classes específicas,
deixando à margem a parcela da população que historicamente fora mantida marginalizada. Do
ponto de vista histórico, pode-se considerar que o reconhecimento/garantia de direitos
fundamentais sempre se deu em um campo de lutas que convocavam outros olhares sobre as
condições de vida dos seres humanos. Enfrentamos, porém, um processo de criminalização dos
movimentos sociais que precisa ser combatido urgentemente. Muitas vezes, esse processo ganha
luz a partir da relação que o Estado estabelece com os movimentos sociais. Relação que, muitas
vezes, é desqualificadora e paralisante.

Objetivos
Este projeto de pesquisa propõe o estudo da relação entre governo, Estado e movimentos sociais
de lutas por direitos humanos – com base em alguns procedimentos, instituições e táticas que
ocupam um plano de imanência nessa rede de relações –, buscando-se elucidar de que maneira tais
lutas tem sido interiorizadas pela máquina de Estado.

Como a atividade será realizada?
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados serão produzidos por meio de pesquisa documental
de jornais nacionais e internacionais que abordem os temas dos movimentos de ocupação
ocorridos ao redor do mundo nos últimos anos, bem como por meio de entrevista com ativistas
dos direitos humanos residentes no estado do Espírito Santo.

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 em revistas científicas; Apresentação em eventos científicos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprender a realizar uma pesquisa Habilidades para escrita de material científico Capacidade de
análisar os movimentos sociais e políticos contemporâneos

Atividade - A atuação dos Psicólogos nos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) do município de Vitória/ES



Data Início da atividade 01/04/2013 Data Fim da atividade 13/12/2013

Descrição
Opresente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a atividade de trabalho dos psicólogos
em serviços públicos de saúde e assistência social, em especial as Unidades de Saúde da Família
(USF) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Vitória-ES.
Discutir a atividade de trabalho dos psicólogos nestes serviços tem ganhado importância diante do
crescimento e legitimação da sua atuação nestes serviços, que vem se constituindo como mercado
de trabalho importante, sobretudo para os recém-graduados. A entrada nesses serviços tem
demandado novos conhecimentos e saberes, novos “modos de fazer”, mais congruentes com as
exigências das políticas e usuários, que em geral diferem do “setting” tradicional da psicologia.

Objetivos
A pesquisa tem como objetivo geral analisar a atuação e a inserção do profissional Psicólogo nos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município de Vitória, Espírito Santo.

Como a atividade será realizada?
Trata-se de uma pesquisa qualitativa.A produção de dados será realizada a partir de diários de
campo, produzidos nas visitas realizadas aos serviços; e entrevistas, a partir de um roteiro aberto,
que serão realizadas com todos os psicólogos dos serviços que aceitarem participar da pesquisa.

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 Discussões
coletivas com os alunos da graduação

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Além de acumular conhecimentos acerca das políticas públicas assistenciais, os alunos envolvidos
com a pesquisa estão em contato com uma das possibilidades de trabalho do psicólogo nos dias
atuais e também com o fortalecimento do compromisso do psicólogo com a realidade social do
país.

Atividade - Projeto Cuidar: atividade de trabalho de atendentes da Agencia de
Emprego e Renda da Serra (ES), compreender para transformar

Data Início da atividade 04/03/2013 Data Fim da atividade 28/11/2013

Descrição
No atendimento diário de centenas de pessoas em situação de desemprego os funcionários das
agencias de emprego e renda lidam nitidamente com os dilemas do “trabalhar”. Em constante
contanto com o sofrimento de outros, os atendentes dessas agências muitas vezes não conseguem
obter, no próprio local de trabalho, resolução satisfatória para seu próprio sofrimento. Em
consequência, o absenteísmo, a rotatividade e a insatisfação desses trabalhadores com sua
atividade profissional tornam-se questões presentes nessas organizações. Nesse contexto, esse



projeto de extensão visa auxiliar na proposição de atividades que auxiliem na redução do
sofrimento dos trabalhadores em relação à atividade profissional e, consequentemente, na oferta
de melhores serviços à comunidade.

Objetivos
O presente projeto se desenvolve na Agência de Emprego e Renda da Serra, participante do
Sistema Nacional de Empregos (Sine) e tem como objetivo a construção de um espaço para
análise coletiva dos processos de trabalho, partido do pressuposto que a realização destas
discussões, além de produzir saberes e propostas de mudança para própria organização, funciona,
potencialmente, como dispositivo para ampliação do poder de agir dos trabalhos e em
consequência como estratégia de produção de saúde.

Como a atividade será realizada?
Serão realizados encontros periódicos com os trabalhadores do Sine-Serra para discussão de
temáticas pertinentes aos seus processos de trabalho. Ao todo serão seis módulos.

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.
Esperamos que ao fim destes módulos seja possível construir junto aos trabalhadores estratégias e
regras para guiar e organizar os processos de trabalho no Sine-Serra. Propostas que serão
encaminhadas e discutidas com a diretoria do setor.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de: - coordenar oficinas - promover analises coletivas sobre os processos de trabalho -
contribuir para construção de um documento com demandas coletivos



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

O ano de 2013 foi um ano atípico, uma vez que, devido a greve de 2012, o calendário ficou bastante alterado.
Deste modo, algumas das atividades que se vinculam diretamente ao período letivo da graduação (CPPP e
Cineclube) não puderam ser finalizadas conforme o calendário no ano de 2013 - ressalto que o segundo
período de 2013 foi finalizado em março de 2014. Em relação as Monitorias destaco que apenas uma bolsista
desenvolveu tal atividade, durante 2013/1, reflexo tanto da incompatibilidade de horários dos bolsistas, que
em geral tem suas aulas nos mesmo horários que deveriam desenvolver suas atividades de monitoria, quanto
da pouca demanda dos professores do curso por monitores. A atividade de pesquisa Investigando a Polícia
Militar Capixaba: a tênue linha entre equilíbrio de saúde e a possibilidade de violência, não foi desenvolvida
plenamente pois o bolsista responsável pela realização da mesma foi contemplado pelo programa Ciência
sem fronteiras e saiu do PET.

Desenvolvida parcialmente

Atividade - Monitorias Voluntárias

Data Início da atividade 16/05/2013 Data Fim da atividade 28/02/2014

Descrição
Essa atividade é proposta com intuito de promover auxílio aos alunos do curso de psicologia. Em
atuação conjunta com professores das disciplinas, os bolsistas do grupo PET-Psicologia estarão à
disposição para realizar conversas a respeito das dúvidas e dificuldades dos alunos. Essas dúvidas
serão levadas aos professores a fim de passar-lhes um feedback a respeito das questões surgidas
fora da sala de aula. A proposição de tal atividade tem em vista a importância de se discutir em
outros espaços o que foi aprendido em sala de aula. Ademais, entende-se que a articulação e a
troca de saberes entre os alunos do curso e os professores propiciam um aprimoramento das
discussões acerca da formação e das práticas realizadas no mercado de trabalho.

Objetivos
Facilitar cooperação entre Alunos e professores e a experienciar junto a estes suas atividades
docentes.

Como a atividade será realizada?
Metodologia será definida pelo docente responsável

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.
Mudanças nas relações professor-aluno. Suporte aos alunos e facilitação do processo de
aprendizagem.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Competências técnico-didáticas Habilidades interpessoais

Atividade - Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia (CPPP)

Data Início da atividade 01/04/2013 Data Fim da atividade 29/11/2013

Descrição
O Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia é realizado desde 2011. Em 2011, três edições
aconteceram. Em 2012, devido à greve, apenas uma das edições previstas foi realizada. Mesmo
assim, o evento foi um sucesso, com ampla participação, assim como foram as experiências ainda
em 2011. Dessa forma, devido a seus potencializadores resultados, optou-se por dar continuidade
à proposta no ano de 2013. O formato anterior será mantido. Assim, em 2013 também objetiva-se
que cada palestra seja seguida de um espaço para um amplo debate da temática exposta pelos
palestrantes. Com isso, busca-se fomentar a participação discente e circulação dos diferentes
saberes e pontos de vista.

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
Ampliar os espaços de debates na Universidade

Como a atividade será realizada?
Serão realizadas pelo menos uma palestra por semestre. Seguida de debates.

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 a aproximação dos alunos com temáticas que não estão presentes nos conteúdos da
graduação. Permitir o acesso a debates, análises e conhecimentos vinculados a temas atuais,
promovendo um espaço para oxigenação e atualização das teorias abordadas no curso.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ampliação do arcabouço teórico-conceituais relativo a psicologia. Aumento da capacidade de
produzir análises fundamentadas sobre temas atuais. Produzir conhecimentos científicos
ancorados na realidade.

Atividade - Grupos de Estudo:

Data Início da atividade 04/02/2013 Data Fim da atividade 13/12/2013

Descrição
O grupo de estudo é um espaço aberto que promove discussões e aproximações a respeito da
temática trabalhada nos projetos de pesquisa e de extensão. Este espaço tem como objetivo a
construção de saberes através da troca de informações, usando como disparadores textos teóricos



vinculados à área de interesse. Em 2013 serão realizados os seguintes grupos: 1)Grupo de Estudo
do Projeto Cuidar: Políticas Públicas de Trabalho e de Emprego; 2)Grupo de estudos: Políticas
Públicas de Saúde e a Rede de Atenção Básica; 3) Grupo de Estudo: Política Pública de
Assistência Social e atuação dos Psicólogos no CRAS, 4) Grupo de Estudos: Saberes, sexualidade
e práticas em Saúde

Objetivos
Fundamentar teoricamente os bolsistas e voluntários que participam das atividades de pesquisa e
extensão promovidas pelo grupo Pet. Ampliar os espaços de formação extra-classe para os aluno
da graduação

Como a atividade será realizada?
A atividade é realizada a partir da leitura e discussão de textos predefinidos. Os encontros podem
ocorrer com ou sem a presença de um docente,

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.
Com os grupos de estudo esperamos ampliar as temáticas e teorias disponibilizadas aos alunos da
graduação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de coordenar um grupo Levantamento e definição de bibliografia que será utilizada.
Compreensão e apropriação ativa dos materiais estudados

Atividade - Cineclube

Data Início da atividade 02/05/2013 Data Fim da atividade 21/11/2013

Descrição
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. São exibidos dois filmes a cada
semestre, em que convidamos um debatedor para discutir as ideias principais destes, tornando as
discussões mais ricas e proveitosas. Os filmes escolhidos não têm necessariamente uma ligação
direta com as temáticas discutidas na Psicologia, uma vez que o intuito da atividade é de abranger
diversos interesses e estimular a conversa entre eles.

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

Como a atividade será realizada?
Esta atividade ocorre duas vezes por semestre. Nela temos a exibição de um filme, definido pelos
participantes do PET/Psicologia ou sugerido por algum aluno da graduação, seguido de um debate
coordenado por um convidado.



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.
Esta atividade busca ser um dispositivo de novos pensamentos, reflexões e integração entre os
estudantes da UFES, além de possibilitar novas formas de utilização do espaço já disponível para
o curso.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Refletir sobre temas atuais Análise critica da sociedade em que vivemos Utilização da arte como
estratégia para produção de análises

Atividade - Investigando a Polícia Militar Capixaba: a tênue linha entre equilíbrio de
saúde e a possibilidade de violência

Data Início da atividade 20/03/2013 Data Fim da atividade 12/12/2013

Descrição
A Segurança Pública é comumente veiculada pela mídia enquanto função “dura” do Estado, cujas
ações têm sido marcadas pela impunidade e pela violência. A polícia, tantas vezes, é entendida
como única responsável por garantir a segurança dos cidadãos, tendo que lidar com os imprevistos
da atuação e a real possibilidade da violência.A Psicologia do trabalho, enquanto campo que se
ocupa dos processos que constituem os sujeitos no trabalho, pode contribuir na problematização
da organização do trabalho da policia militar e seus efeitos na vida dos trabalhadores, em especial
nas suas relações com a saúde.

Objetivos
Este estudo propõe como objetivo geral analisar a organização do trabalho da Polícia Militar do
Espírito Santo e os efeitos para saúde dos policiais militares. Pretende-se também investigar quais
estratégias têm sido utilizadas para lidar com a possibilidade constante da ocorrência de
imprevistos e da produção de violência.

Como a atividade será realizada?
A metodologia utilizada nesta pesquisa qualitativa envolverá técnicas mistas de observação
participante e realização de entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados será feita a partir da
produção de sentidos.

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

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de realização de uma pesquisa científica: levantamento bibliográfico, coleta e análise
de dados. Desenvolvimento de análise critica quanto as relações entre trabalho e saúde



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.



Considerações Finais

Descrição

Trabalhando o tripé que fundamenta a educação superior - ensino, pesquisa e extensão - e, por
conseguinte, a formação dos petianos acreditamos que a vivência no PET tem contribuído
notadamente para uma formação acadêmica, política e cidadã. Para que isso ocorra pautamos
nosso funcionamento em três princípios: 1) Autogestão: todas as decisões são tomadas pelo grupo
e em grupo, esta prática contribui para produção de 2) Corresposabilidade e Solidariedade: o
funcionamento do PET/Psicologia é de responsabilidade de todos os seus participantes, ainda que
algumas das tarefas sejam designadas a bolsistas específicos ou ao tutor, cabe a todos acompanhar
o funcionamento cotidianamente e oferecer suporte quando necessário, isto tem sido possível com
a prática de avaliações coletivas periódicas e 3) Grupalidade: primamos para que os participantes
do PET/Psicologia desenvolvam um grande número de atividades coletivamente e espaços de livre
diálogo, permitindo que a corresponsabilidade e a solidariedade sejam potencializadas. E
Destacamos alguns eixos que contribuem para efetivação destes princííos : 1) um espaço coletivo
de discussões e de trocas de experiências por meio de grupos de estudos e pesquisas, ocorrendo
assim, uma ampliação do conhecimento teórico e prático construídos em sala de aula, por alunos
que se encontram em diferentes períodos da graduação; 2) um espaço de manejo de diferentes
opiniões e posicionamentos em prol de uma atividade proposta pelo grupo; e por fim 3) a
produção de autonomia em vista das responsabilidades e do comprometimento assumidos por cada
integrante. Pensamos que esses avanços ocorrem para além do PET e da própria universidade,
alcançando as esferas política e ética na vida de cada petiano e ratificando a importância do
programa .


