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Atividade Plenamente Desenvolvida

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

As atividades desenvolvidas pelo PET SSO em 2015 tem como eixo central \"Trabalho e formação
profissional: o debate da opressão no contexto da sociedade contemporânea” e dentro desta proposta foram
desenvolvidas as atividades. Vale ressaltar que, na descrição das atividades foram identificadas mais de uma
natureza, buscando-se articular o tripé ensino/pesquisa/extensão. O planejamento do grupo PET SSO
possibilitou, no ano de 2015, o desenvolvimento das atividades de forma coletiva, democrática e participativa
contribuindo para a formação profissional dos petianos e graduandos do curso. Entende-se que cada petiano é
sujeito no processo de condução das atividades do PET e a partir deste pressuposto os petianos são os
protagonistas no processo de construção das atividades desenvolvidas pelo PET. E, apesar do papel da tutora
ser fundamental neste processo, não cabe a esta última (sozinha) dar a direção das atividades do programa.
Vale ressaltar que, a continuidade do desenvolvimento de atividades do grupo através de comissões onde
cada petiano e o grupo se responsabilizam pela condução das atividades foi processo importante na condução
das tarefas. Tal metodologia contribuiu para descentralização das tarefas e articulação do trabalho coletivo,
ponto central na organização e desenvolvimento do programa.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Processo Seletivo

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 03/04/2015

Descrição
Consiste no processo de seleção de novos bolsistas para o grupo PET - Serviço Social.

Objetivos
Selecionar alunos graduandos de Serviço Social para ingressar no Programa de Educação Tutorial,
visando participar de atividades contemplando o tripé: Ensino, pesquisa e extensão; Contribuir
para a aprendizagem dos petianos/as no processo de organização e participação de um processo
seletivo

Como a atividade será realizada?
Para o Processo Seletivo é criada uma comissão avaliadora composta por 4 bolsistas, tutora e 1
professor convidado. O processo seletivo será constituído de duas etapas: a 1º etapa, uma redação
de caráter classificatório; uma dinâmica de grupo de caráter classificatório. A dinâmica será



dividida em dois dias, podendo ser alterada de acordo com o número de inscritos. (Serão
classificados para a próxima etapa os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7 pontos).
A 2º etapa consiste em entrevista individual de caráter classificatório e eliminatório

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.
Selecionar estudantes que venham contribuir com as atividades realizadas no Grupo PET.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacitar o petiano na condução de processos seletivos;

Atividade - Intervendo

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição
Consiste na intervenção cultural, nos diversos espaços da UFES, através da arte como meio para
trazer a tona o debate acerca do tema das opressões, afim de questionar e refletir sobre a vida
cotidiana. Nesta perspectiva, os sujeitos são ativos e criadores, e a realidade passa a ser não mais
reproduzida de maneira acrítica As linguagens, técnicas e táticas empregadas nessa atividade são
bastante heterogêneas. Intervenções em eventos participativos em espaços abertos, trabalhos que
convidam à interação com o público; inserções na paisagem; ocupações em áreas livres,
envolvendo oficinas e debates.

Objetivos
Intervir sobre uma dada situação ou espaço provocando a reflexão/reação acerca de temáticas que
se apresentam na vida cotidiana e que refletem as opressões vivenciadas na sociedade burguesa
bem como, as datas significativas e os movimentos e conquistas populares. Despertar no plano
físico, intelectual e/ou sensorial dos sujeitos reações , transformações no comportamento,
concepções e percepções dos indivíduos; Possibilitar o questionamento das normas sociais;
Contribuir para desmistificar a naturalização da realidade através da surpresa, do humor e da arte.

Como a atividade será realizada?
A intervenção será inusitada, realizada em espaços comuns a todos, e terá caráter crítico, seja do
ponto de vista ideológico, político ou social. A atividade será mensal e buscará que o tema da
intervenção esteja relacionado com a temática abordada na Aula de Voo, uma vez que o grupo
avaliou como positiva a experiência do ano de 2013. As intervenções ficam sob responsabilidade
de uma dupla de petianos, que muda a cada mês. As intervenções ocorrerão nos corredores do
prédio de aulas do Serviço Social e em outros espaços da UFES pertinentes a realização da
atividade. Sugere-se que as intervenções sejam montadas em horários que possibilitem atingir
maior visualização.

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.



Proporcionar aos sujeitos reflexões, questionamentos, reações, transformações no modo de pensar
e agir em sintonia com uma perspectiva mais humana na sociedade. Propiciar interlocução entre
os/as estudantes e demais sujeitos que circulam nos espaços ocupados pelas intervenções.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Trabalhar a autonomia e criatividade na formação profissional; Contribuir para que os petianos
explorem os diversos espaços da UFES;

Atividade - Aula de Vôo

Data Início da atividade 18/03/2015 Data Fim da atividade 09/12/2015

Descrição
Consiste numa proposta de estudo e aprendizagem de diferentes temáticas pertinentes à formação
profissional e humana voltada para os graduandos de Serviço Social e áreas afins. Surge da
demanda identificada entre os graduandos de trabalhar temas pouco explorados na sala de aula.

Objetivos
Possibilitar a construção de um diálogo com a graduação e demais cursos da UFES. Aprofundar o
conhecimento e problematizar a temática dos fundamentos ético políticos do trabalho do assistente
social, que não foram suficientemente discutidos em sala de aula; Contribuir para o fortalecimento
da formação profissional, humana e política dos/das alunos/as e na articulação da tríade ensino,
pesquisa e extensão através de temas a serem desenvolvidos.

Como a atividade será realizada?
O público alvo são os estudante do Serviço Social, porém a atividade é aberta. Será realizada uma
vez por semestre, com a duração aproximada de uma hora e meia. Os textos e recursos
audiovisuais a serem utilizados serão decididos internamente pelo grupo ou indicados por
possíveis convidados facilitadores do debate. Cada momento de discussão será organizado por
uma dupla ou trio de petianos que se responsabilizará por planejar a atividade além de reservar a
sala, fazer o contato com o convidado e/ou buscar articulação com as temáticas estudadas pelos
núcleos de pesquisa existentes no curso, se for o caso.

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 estudos sobre a temática do trabalho e formação profissional, política e humana
dos/das estudantes de Serviço Social e que subsidiem as demais atividades realizadas pelo grupo
(oficinas e pesquisas). Desmistificar o mito da neutralidade e a partir de um direcionamento
ético-político embasado no método do materialismo-histórico dialético, contribuir para reflexões e
discussões de temáticas que perpassam o trabalho profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para a condução de atividades; Possibilitar que os petianos aprofundem temáticas que
perpassam a formação profissional: violência, questão racial e gênero, entre outras.

Atividade - Vivência no MST



Data Início da atividade 01/06/2015 Data Fim da atividade 13/11/2015

Descrição
Trata-se de atividade desenvolvida pelo PET SSO desde 2010. A atividade busca uma
aproximação com o movimento dos trabalhadores sem terra de maneira a entendê-lo através da
própria experiência individual e coletiva de vivência. O Assentamento para vivência é o Florestan
Fernandes em Guaçuí, onde em 2011, 2013 e 2014 realizamos as vivências e demos início a uma
pesquisa. Vale ressaltar que, no ano de 2014, a vivência foi realizada em conjunto com o PET
Licenciatura em acordo com a metodologia de atividades conjuntas proposta pelo InterPET, que
visa proporcionar a interação entre os grupos PET/UFES buscando garantir a
multidisciplinaridade.

Objetivos
Instigar nos interessados a capacidade crítica e reflexiva sobre o Movimento, para além da mídia,
bem como apropriação das lutas populares, contribuindo assim, para uma formação política e
profissional dos estudantes de graduação e demais envolvidos. Possibilitar uma experiência de
vivência da realidade do assentamento do MST aos bolsistas do PET Serviço Social, PET
Licenciatura, que é composto por diversos cursos da educação, além das/dos estudantes da
graduação de forma a conhecer a história do movimento pela reforma agrária, bem como outras
bandeiras de luta.

Como a atividade será realizada?
Para atingirmos o objetivo da vivência, serão programadas atividades com os grupos PET SSO e
Licenciatura, anteriores à vivência, de forma a garantir que as/os petianos conduzam oficinas junto
com os assentados. Cada grupo PET ficará responsável por uma Oficina

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 atividades conjuntamente com as/os assentadas/os; Ampliar o conhecimento através do
desenvolvimento de atividade conjunta com grupo PET Licenciatura. Manter e avançar na relação
Universidade e comunidade através da Vivência.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Despertar a consciência crítica; Ampliar o conhecimento através da interlocução com outros
grupos PET; Contribuir para a condução de atividades fora o espaço acadêmico.

Atividade - Grupo de estudos

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

Descrição
Atividade de grupo de estudo interno entre os/as petianos/as, tutora e um convidado, se necessário.
Configura-se como um espaço de aprendizagem, em que busca-se estudar e apreender as
diferentes temáticas pertinentes à formação profissional e humana.



Objetivos
Estudar temas de modo a aprofundar o conhecimento sobre determinadas temáticas que exigem
maior enriquecimento do conteúdo discutido em sala de aula. Contribuir para o desenvolvimento
de pesquisas, além da realização de outras atividades como Aula de Voo, Roda de conversa entre
outras.

Como a atividade será realizada?
O Grupo de Estudos ocorrerá de 15 em 15 dias as quartas e sextas-feiras. As quartas-feiras depois
da reunião administrativa semanal do PET no horário das 16:00 às 18:00 horas. E as sextas-feiras
das 13:00 às 15:00 h. Cada Grupo de Estudos será conduzido por 2 petianos/as, através de uma
dinâmica para estimular o debate. Com uma semana de antecedência serão entregues os textos
para estudo.

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 aprofundar a leitura no cotidiano das atividades do programa, potencializando a
reflexão coletiva sobre temáticas variadas que contribuirão para o processo de construção e
realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprofundar o conhecimento; Conduzir grupos de estudo; Espaço para esclarecimento de dúvidas;
Possibilitar o debate das idéias - pluralismo.

Atividade - Mini Curso de Instrumentalidade

Data Início da atividade 14/05/2015 Data Fim da atividade 17/09/2015

Descrição
Trata-se de uma atividade de caráter de ensino voltada aos estudantes de serviço social,
particularmente aqueles inseridos no estágio supervisonado. Esta atividade visa oportunizar aos
participantes subsídios teóricos e práticos acerca da questão da Instrumentalidade do Serviço
Social, a partir da troca de experiências no uso do instrumental técnico-operativo do cotidiano
profissional, com ênfase no parecer social, laudo, estudo social, entrevista e visita domiciliar.

Objetivos
Fomentar a discussão teórica e prática acerca do tema; Oportunizar aos estudantes o
aprofundamento teórico e prático acerca da instrumentalidade em Serviço Social por meio da
realização de debates onde será abordada a importância, a concepção e os objetivos desta temática
no exercício da profissão, bem como o exercício da mediação através do uso dos principais
instrumentos técnico-operativos da profissão. Proporcionar aos estudantes um aprofundamento
técnico operativo e teórico-metodológico na dimensão da instrumentalidade em Serviço Social.
Fortalecer a indissociabilidade entre teoria e prática.

Como a atividade será realizada?
Em parceria com a coordenação de estágio será realizada na disciplina de Estágio I,II e III uma



vez por semestre, onde será abordado o uso dos instrumentos e técnicas do serviço social:
(sistematização da prática); o relatório técnico, o parecer, o laudo, o estudo social, a entrevista e a
visita domiciliar. Terá duração total de 4 horas (duas aulas).

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 com subsídios teóricos para a prática acerca da questão da instrumentalidade do serviço
social de modo a qualificar e potencializar o uso dos instrumentos técnico-operativos no fazer
profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aproximar os petianos da graduação; Contribuir para a apropriação do debate da
instrumentalidade e Serviço Social

Atividade - Dia PET

Data Início da atividade 02/02/2015 Data Fim da atividade 08/03/2015

Descrição
Este evento consiste na reunião anual dos grupos que compõem o Programa de Educação Tutorial
da Universidade Federal do Espírito Santo

Objetivos
Integrar os grupos PET da UFES além de discutir, avaliar, propor e deliberar sobre as atividades
desenvolvidas no programa a nível local. Além de aproximar o grupo PET UFES às discussões
relativas ao programa, preparando-o e contribuindo uma participação ativa e crítica nos eventos de
deliberações a nível regional e nacional ( SudestePET e ENAPET)

Como a atividade será realizada?
O Dia PET ocorre em três dias, no inicio do ano letivo, antes do encontro regional dos grupos
PET. O primeiro dia é voltado para o desenvolvimento de atividades que visam à integração dos
estudantes bolsistas do Programa. Este dia é organizado por três grupos PET. O segundo dia na
parte da manhã destina-se à discussão dos temas e propostas de encaminhamentos para o
programa no ano, através de Grupos de Discussão e de Trabalho. Em seguida, após o almoço,
ocorre o grupo de 39 membros, G39, que consiste na reunião dos Tutores e dois representantes de
cada grupo PET para organizar os textos elaborados nos GDs e GTs, objetivando otimizar os
processos deliberativos da Assembléia 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.
Proporcionar a organização política dos grupos PET da UFES expandindo a compreensão dos
petianos em relação à sociedade, a partir do contato com diferentes perspectivas, promovendo o
debate e facilitando o diálogo entre diferentes saberes dentro da Universidade.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Conduzir atividades como grupos de discussão/trabalho e assembleia; Aprofundar as relações
entre os petianos da UFES; Contribuir para a apreensão do PET.

Atividade - INTERPET

Data Início da atividade 02/02/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição
Trata-se de atividade voltada para encontro dos representantes de todos os grupos PET/UFES
discutirem e deliberarem sobre as atividades desenvolvidas conjuntamente e temas pertinentes ao
programa na Universidade.

Objetivos
Construir propostas de atividades conjuntas entre os grupos PET/UFES e discutir questões que
dizem respeito ao programa na UFES.

Como a atividade será realizada?
As reuniões serão quinzenais e realizadas com dois representantes de cada PET, alguns grupos
optam por representantes rotativos Planejamento de Atividades enquanto a maioria funciona com
representantes fixos. O PET Serviço Social tradicionalmente utiliza-se de representantes fixos à
medida que se pauta no conceito de representatividade em que o conjunto dos bolsistas são
contemplados na representação. A escolha do grupo PET para sediar a reunião do INTERPET é
realizada por ordem alfabética, sendo o mesmo responsável pela Ata, pela condução da reunião e
por apresentar as atividades desenvolvidas pelo seu 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.
Desenvolver atividades com grupos de diferentes áreas visando contemplar a interdisciplinaridade,
fundamental para a formação profissional e pessoal dos estudantes, além de importante para o
enriquecimento das pesquisas e das atividades planejados.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para uma dimensão política; Estabelecer relações com outros saberes; Organizar
atividades conjuntas

Atividade - Mini Curso de Pesquisa

Data Início da atividade 03/08/2015 Data Fim da atividade 27/11/2015

Descrição
Trata-se de uma atividade direcionada aos estudantes de Serviço Social da UFES, assim como
para os próprios petianos, e se caracteriza como uma atividade de ensino e pesquisa. Sua proposta
é oferecer elementos para compreendermos a importância da pesquisa para o Serviço Social, bem



como dar subsídios para construção de um projeto de pesquisa. A proposta do mini curso, surge a
partir da demanda interna do PET, principalmente para o desafio que enfrentamos da construção
da pesquisa dentro do programa. Dessa forma, após debatermos sobre o desafio de fazer pesquisa,
pensamos em realizar de um mini curso de pesquisa, com a perspectiva de colaborar no processo
de construção de pesquisa no PET Serviço Social assim como para os estudantes da graduação.

Objetivos
Propiciar uma reflexão coletiva sobre a pesquisa em Serviço Social e o lugar que ela ocupa na
profissão. Problematizar e proporcionar elementos para construção do projeto de pesquisa;
Contribuir para o debate da pesquisa junto aos graduandos de Serviço Social

Como a atividade será realizada?
O mini curso terá a participação das bolsistas do PET e iremos abrir a 15 vagas para as/os
estudantes da graduação. Serão desenvolvidos 4 módulos. Módulo I. A pesquisa no Serviço Social
Módulo II. A produção de conhecimento em Serviço Social Módulo III. Elementos para
elaboração do Projeto de Pesquisa Módulo IV. Apresentação de pesquisas e seus processos.

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.
Oferecer elementos teóricos para as/os estudantes e demais participantes, no que tange a
construção de um projeto de pesquisa e proporcionar reflexões acerca da importância da pesquisa
para o serviço social.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para a produção de conhecimento e elaboração de pesquisas.

Atividade - Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social/ENESS 2015

Data Início da atividade 01/10/2015 Data Fim da atividade 13/11/2015

Descrição
Encontro máximo de deliberação das/os estudantes de Serviço Social e constitui espaço
privilegiado de organização do Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS).

Objetivos
Proporcionar um debate político e organizativo do serviço social, assim como fortalecer a
articulação dos estudantes a nível nacional em torno dos princípios do nosso projeto ético-político
e de um movimento estudantil fortalecido.

Como a atividade será realizada?
Estão previstas conferências, mesas redondas e apresentação de trabalhos

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.



Após a participação dos bolsistas no ENESS esperamos que todo o acúmulo obtido nos
GD’s/GT”S, oficinas, debates e assembleia final, possam contribuir para o desenvolvimento de
atividades que fortaleçam a formação profissional de qualidade.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprofundar o conhecimento do/a petiano/a através de trocas de experiências, participação em
conferências e posicionamento político.

Atividade - Trabalho do Assistente Social na Política de Assistência Social do Município
de Vitória

Data Início da atividade 02/02/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição
A presente proposta de pesquisa tem como objeto de estudo o trabalho do assistente social na
Política de Assistência Social do município de Vitória. Buscará apreender as possibilidades
ocupacionais para o assistente social no espaço do SUAS e as competências requisitadas às
equipes profissionais pelo Sistema. Nesta pesquisa buscaremos apreender o contexto da
precarização do trabalho e do sobretrabalho através do levantamento de dados sobre o trabalho do
assistente social nesta área. Assim como identificar as contribuições que, por suas
particularidades, o Serviço Social tem consolidado no SUAS.

Objetivos
Identificar e analisar o processo de trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais inseridos na
Política de Assistência Social no município de Vitória; Identificar os elementos que compõem o
processo de trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais: objeto, meios e resultados. Analisar
no âmbito dos espaços sócio ocupacionais as formas de precarização do trabalho que incidem
sobre os assistentes sociais

Como a atividade será realizada?
A pesquisa expressa uma continuidade da pesquisa finalizada pelo PET no ano de 2014, intitulada
“ As faces do trabalho na contemporaneidade e os desafios para o Serviço Social”. Propõe uma
revisão bibliográfica sobre o debate de trabalho, processo de trabalho, transformações no mundo
do trabalho e Projeto Ético-Político. E também uma pesquisa de campo onde no primeiro
momento se buscará mapear as instituições que desenvolvem a Política de Assistência Social no
município de Vitória. E posteriormente serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com as/os
assistentes sociais inseridas/os nesta área, no sentido de identificar e compreeender como estes
profissionais apreendem o seu processo de trabalho no âmbito da Política de Assistência Social.O
período da pesquisa 2015 a 2016.

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.
Mapear o trabalho dos assistentes sociais na Política de Assistência Social no município de
Vitória; Contribuir para o debate do processo de trabalho e Serviço Social no âmbito da
graduação; Fortalecer o debate sobre o Projeto Ético Político; Apresentar a pesquisa em encontros
e congressos



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Possibilitar o desenvolvimento da produção de conhecimento; Capacitar o petiano para o
desenvolvimento da pesquisa e do TCC; Contribuir para que o petiano tenha experiências de
apresentação de trabalhos.

Atividade - Expressão Corporal

Data Início da atividade 01/04/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição
O presente projeto refere-se a uma atividade coletiva denominada “Expressão Corporal”, que tem
como objetivo possibilitar momentos de descontração, relaxamento e reflexão, considerando que
somos sujeitos inseridos em diferentes realidades, com vivências diferentes e que, portanto,
trazemos conosco traços culturais particulares, os quais serão compartilhados em grupo. Por meio
de dinâmicas e místicas tentamos criar um ambiente mais humano e agradável para as integrantes
do grupo, estimulando uma maior integração e o conhecimento acerca do outro.

Objetivos
Estreitar as relações entre os/as petianos/as e proporcionar ao grupo uma suspensão da vida
cotidiana, a partir de um momento de relaxamento em meio as tensões do dia-a-dia, bem como
estimular a criatividade e a sensibilidade de cada um/a, contribuindo para o desenvolvimento das
atividades posteriores

Como a atividade será realizada?
Pretende-se realizar encontros durante o ano que ocorrerão de preferência após as reuniões
administrativas e terão duração de no máximo 2 horas. Cada encontro será planejado por 2
petianos/as que terão autonomia para criar a atividade segundo o objetivo proposto. Propõe-se a
utilização de mecanismos lúdicos, tais como dinâmicas, músicas, literatura, técnicas teatrais e
corporais

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.
Contribuição para o desenvolvimento mais qualitativo de atividades no curso

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprofundar as relações entre os integrantes do PET; Contribuir para o respeito as diferenças entre
os integrantes do PET.

Atividade - Reunião Administrativa

Data Início da atividade 02/02/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015



Descrição
Atividade realizada semanalmente com todos/as os/as integrantes do grupo PET SSO para definir,
discutir e avaliar as atividades propostas pelo PET SSO.

Objetivos
Organizar, avaliar e coordenar as atividades realizadas pelos petianos/as, bem como discutir e
questionar ações previstas no planejamento 2015.

Como a atividade será realizada?
As Reuniões Administrativas ocorrem sempre as quartas-feiras, das 14h às 16h, com a presença de
todos os/as petianos/as e da tutora. Todas as reuniões são registradas em ata pelo/a petiano/a
responsável. Existe uma escala em ordem alfabética que determina o/a petiano/a responsável pela
ata.

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.
Potencializar a elaboração de atividades desenvolvidas junto a graduação.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para a autonomia e ações propositivas das/os petianas/os.

Atividade - SUDESTEPET 2015

Data Início da atividade 09/04/2015 Data Fim da atividade 12/04/2015

Descrição
O Sudeste PET é um evento de repercussão nacional dentro do Programa de Educação Tutorial.
Realizado já há treze anos, este evento tem reunido os integrantes dos grupos PET de toda a região
sudeste, atingindo mais de 900 participantes no último ano. Em 2015 o SUDESTEPET será
realizado em Ouro Preto.

Objetivos
Reunir os grupos PET da Região Sudeste, oferecendo um espaço de discussão prévia das questões
a serem debatidas e/ou deliberadas acerca do Programa Educação Tutorial, no Encontro Nacional
dos Grupos PET (ENAPET); Debater temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do
programa; Apresentar a produção acadêmica dos grupos PET no âmbito da tríade
ensino/pesquisa/extensão e da educação tutorial

Como a atividade será realizada?
Grupos de trabalho e discussão, assembleia, Mesas redondas, conferências e apresentação de
trabalhos

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.



Acúmulo teórico-prático obtido nos GD’s/GT”S, oficinas e assembléia final na perspectiva de
qualificar as atividades desenvolvidas pelo PET SSO no curso de graduação da UFES

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Articulação com outros grupos PET região sudeste; Troca de experiências; Apresentação de
trabalhos.

Atividade - Semana de Integração

Data Início da atividade 02/02/2015 Data Fim da atividade 28/08/2015

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

Objetivos
Recepcionar os/as calouros/as do curso e possibilitar a integração entre os professores e estudantes
de todos os períodos do curso através de uma temática pertinente às discussões do curso.
Possibilitar a integração artístico-cultural entre graduação, núcleos, PET SSO, CA e professores;
Valorizar as riquezas artísticas dos/as estudantes do curso de Serviço Social

Como a atividade será realizada?
Para a realização da Semana de Integração, o grupo PET Serviço Social se reúne para decidir um
tema central que irá perpassar todas as atividades da Semana. Depois de escolhido o tema, os/as
bolsistas começam a organizar a Semana de Integração. Durante a Semana de Integração há
alguns momentos específicos para os/as calouros/as, com a parceria dos professores. Dentre as
atividades estão: apresentação do PET-SSO, apresentação dos núcleos de pesquisa do curso e café
da manhã. Para a realização do Dia de Integração, os bolsistas do PET de Serviço Social se
dividem em comissões.

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.
Recepcionar os/as calouros/as promovendo a aproximação das turmas iniciantes do curso de
Serviço Social e seus espaços organizativos dentro da Universidade, como o Departamento e
Colegiado de curso, o Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALSS) e os Núcleos de
Pesquisa bem como os/as demais estudantes da graduação. Construir um espaço que possibilite a
integração dos calouros com o curso e com os/as outros/as estudantes. Ao mesmo tempo, esta
atividade irá colaborar para que os talentos artísticos e culturais dos/as estudantes e professores/as
sejam valorizados e socializados.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.



Aproximação dos petianos da graduação; Contribuir para a condução e autonomia no
desenvolvimento de atividades.

Atividade - Oficina de Instrumentalidade em Serviço Social

Data Início da atividade 02/03/2015 Data Fim da atividade 18/12/2015

Descrição
O presente projeto de extensão intitulado “ Oficina de Instrumentalidade em Serviço Social\" é
uma atividade de caráter de ensino e extensão tendo voltada para estudantes e profissionais de
Serviço Social, assim como articula a participação de estudantes da área na condução da atividade.
Esta se justifica diante da carência do debate da instrumentalidade junto aos profissionais de
Serviço Social, assim como identificamos tal demanda a partir de uma visita técnica aos espaços
sócio-ocupacionais no município de Domingos Martins, junto a Secretaria Municipal de Saúde e
Assistência Social.

Objetivos
Fortalecer a indissociabilidade entre teoria e prática junto aos discentes e profissionais da área
social; Oportunizar aos profissionais e discentes de Serviço Social o aprofundamento e resgate
teórico/ prático acerca da instrumentalidade em Serviço Social, por meio da realização de oficinas
onde será abordada a importância, a concepção e os objetivos desta temática no exercício da
profissão.

Como a atividade será realizada?
Atividade será desenvolvida a partir de duas turmas. Uma no primeiro semestre (2015/1) e outra
no segundo semestre (2015/2). A execução do projeto se desenvolverá a partir de 4 módulos: 1º
MÓDULO. Trabalho e Processo de Trabalho 2º MÓDULO. Instrumentalidade e Instrumentos. 3º
MÓDULO. Abordagem teórico/prática na condução dos instrumentais técnico-operativos:
Sistematização da prática, entrevista e visita domiciliar. 4º MÓDULO. Abordagem teórico/prática
na condução dos instrumentais técnico-operativos: relatório técnico, parecer, laudo e estudo social.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Estreitar os laços entre o espaço acadêmico e a comunidade externa; Contribuir para a formação
continuada dos profissionais de Serviço Social; Contribuir para que os estudantes apreendam a
unidade teoria/prática; Aprofundar os subsídios teóricos para a prática acerca da questão da
instrumentalidade do Serviço Social, de modo a qualificar e potencializar o uso dos instrumentos
técnico-operativos no fazer profissional.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para a condução de oficinas e palestras; Aproximar as/os petianas/os da realidade
profissional.

Atividade - Encontro Regional de Estudantes de Serviço Social/ERESS 2015

Data Início da atividade 29/04/2015 Data Fim da atividade 03/05/2015



Descrição
Composto pelas regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (exceto triângulo
mineiro) - será realizado pelo curso de Serviço Social da UFES, em conjunto com a ENESSO
Região V e a Representação Discente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social – ABEPSS Região Leste.

Objetivos
Visa o fortalecimento e organização do Movimento Estudantil de Serviço Social (MESS) a nível
estadual e regional. Proporcionar um debate político e organizativo na Universidade Federal do
Espírito Santo articulado a participação dos estudantes de serviço social da região sudeste;
Fortalecer os princípios do projeto ético-político da profissão e de um movimento estudantil
combativo; Discutir temas relacionados à conjuntura, formação profissional, movimento
estudantil, universidade, cultura, opressões e outros temas relevantes ao Serviço Social.

Como a atividade será realizada?
Conferências, mesas redondas e apresentação de trabalhos.

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.
Potencializar o desenvolvimento de atividades no curso de SSO em sintonia com o Projeto Ético
Político

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprofundar o conhecimento do petiano; Possibilitar a apresentação de trabalho.

Atividade - Roda de Conversa

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

Descrição
A Roda de Conversa é uma atividade pensada pelo grupo PET Serviço Social a fim de promover a
aproximação dos graduandos com a prática dos profissionais inseridos nas diversas áreas de
atuação profissional. Além disso, propõe-se também conversas sobre temas mais gerais, que
dizem respeito ao funcionamento da sociedade. Para facilitar esse momento convida-se uma
professora, uma assistente social ou mesmo militantes de movimentos sociais. Esse contato dos
estudantes com os profissionais e ativistas possibilita a troca de experiências, o esclarecimento de
dúvidas e inquietações, o despertar do interesse dos estudantes pelas diversas frentes de trabalho
em que o Serviço Social pode atuar e ainda, uma melhor compreensão da sociedade e da realidade
da classe trabalhadora.

Objetivos
Promover a articulação entre os/as assistentes sociais e os/as estudantes que buscam integrar esta
categoria profissional torna-se ferramenta indispensável para uma melhor compreensão do Serviço
Social considerando o processo histórico de constituição da profissão, bem como, seus objetivos e
lutas. Contribuir para a escolha dos espaços profissionais de inserção dos/das graduandos de
Serviço Social nos campos de estágio e núcleos de pesquisa.



Como a atividade será realizada?
Uma vez a cada semestre, serão convidados/das profissionais de Serviço Social e áreas afins para
integrarem uma Roda de Conversa com os/as alunos/as da graduação. Será organizada por uma
dupla de petianos/as, que se pertinente buscarão a articulação com outros espaços da graduação. O
público serão os alunos do 1° ao 4º período, mas isso não impede que outros períodos participem.
Para dinamizar a conversa pode-se utilizar recursos como imagens, músicas, vídeos e dinâmicas, a
fim de incentivar a participação ativa dos graduandos na atividade.

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.
Proporcionar aos/às estudantes uma maior apreensão da prática profissional, considerando os
aspectos generalistas da formação em Serviço Social. Colaboração dos/as profissionais já atuantes
como uma estratégia importante para o processo de formação profissional, uma vez que muitas
dúvidas e angústias permeiam o cotidiano dos/as estudantes. O diálogo proporcionado pela Roda
de Conversa permite a troca de saberes, a interação, e no caso dos profissionais, espaço de debate
teórico sobre a prática profissional. Desenvolver atividades com os Núcleos de pesquisa do
Departamento de Serviço Social.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Estabelecer contatos vários profissionais da área do Serviço Social; Aprofundar o debate sobre o
trabalho do assistente social.

Atividade - PET ITINERANTE

Data Início da atividade 04/08/2015 Data Fim da atividade 31/08/2015

Descrição
Atividade intitulada “PET Itinerante” realizada pelo Programa de Educação Tutorial da UFES,
surgiu nos debates do Dia PET sob deliberação da assembleia, a qual tem como proposta
promover debates sobre a formação crítica, cidadã e sociopolítica dos grupos PET/UFES. A
atividade realizada pelo PET Itinerante ocorre uma vez por ano e as reuniões dos grupos PET que
participam é realizada quinzenalmente. Foi exibido e debatido o documentário: Tarja Branca

Objetivos
• Trabalhar a capacidade da oratória dos petianos/as; • Contribuir para a autonomia dos petianos/as
no processo de organização da atividade no sentido coletivo; • Realizar espaços que possibilitem o
debate entre os bolsistas do grupo PET UFES. • Proporcionar a interação entre os petianos/as do
grupo PET UFES.

Como a atividade será realizada?
A proposta do PET Itinerante volta-se para o debate entre os diversos saberes dos grupos PET.
Através da apresentação de um documentário \\\"Tarja Branca\\\" visa levar para a comunidade
petiana a problematização a respeito da medicalização da sociedade e, consequentemente a
medicalização da educação e da infância, decorrentes do adoecimento produzido socialmente.
Como enfrentamento dessas problematizações destaca-se a importância de resgatar momentos
brincantes e colocá-los novamente em prática em nosso cotidiano. Entendemos que vivemos em



uma sociedade que vem sendo gradativamente reduzida e assim menospreza esses momentos
brincantes tanto na infância, quanto na idade adulta.

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.
Propiciar uma articulação entre os grupos PET.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Articulação entre os diferentes saberes produzidos nos grupos PET/UFES; Interação entre os
petianos/as; Despertar o espírito crítico dos petianos/as.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

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



Atividade Não Desenvolvida

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

Em uma avaliação geral o grupo considera que devido ao atraso das bolsas e não recebimento do custeio
houve um impacto negativo no desenvolvimento das atividades junto a graduação.A Feira de cursos não
ocorreu também por falta de recursos da UFES. O Cineclube não foi realizado em função das dificuldades de
agenda e consenso entre o PET SSO, PET Psicologia e PET Licenciatura. E os três encontros: ENAPET,
ENUDS e SNFPMESS não tiveram a participação de petianos em função do não recebimento do custeio e
nem de recursos da UFES. Outros eventos contaram com a participação de petianos pois conseguimos
recursos ou ajuda de custo dos próprios integrantes e tutor.

Não desenvolvida

Atividade - Feira de Cursos

Data Início da atividade 01/06/2015 Data Fim da atividade 13/07/2015

Descrição
Trata-se de uma atividade de extensão proposta pelos grupos PET/UFES em parceria com a
PROGRAD. Há uma Comissão organizadora composta por representantes de cada grupo PET
(InterPET) e PROGRAD (Pró Reitoria de Graduação).

Objetivos
Proporcionar o conhecimento dos cursos de graduação da UFES, aos alunos de Ensino Médio e
Pré-vestibulandos a partir da exposição oral, apresentação de banners e elementos que compõem
cada curso da UFES, inclusive os dos campi de São Mateus e Alegre; Favorecer a reflexão em
relação às escolhas profissionais, a partir do diálogo com estudantes universitários de diversos
cursos.

Como a atividade será realizada?
Para a exposição dos cursos também participarão graduandos da universidade. Cabe destacar, o
envolvimento de todos os grupos PET na organização do evento, desde seu planejamento até sua
execução e avaliação.

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.
Socializar informações sobre o curso de Serviço Social/UFES e o próprio PET Serviço Social.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Contribuir para a divulgação da UFES; Contribuir para conduzir um Feira de cursos.

Atividade - Cineclube



Data Início da atividade 01/06/2015 Data Fim da atividade 30/11/2015

Descrição
A criação de uma atividade relacionada ao audiovisual torna-se uma importante ferramenta de
discussão, visto que o cinema/televisão/vídeo abordam temas relevantes de nossa sociedade, e
exercem um importante papel na formação da consciência humana. A atividade consiste em
proporcionar experiências com filmes para a comunidade acadêmica em geral, transformando a
produção audiovisual que será passada em objeto de análise e estudo acompanhada de uma ação
geradora de debates sobre temas atuais relacionados às questões contemporâneas. Visando
apreender a realidade na sua totalidade, propomos a atividade conjunta entre o PET Licenciatura,
Psicologia e Serviço Social e possibilite uma articulação ampla entre os grupos através das
diferentes áreas do conhecimento.

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

Como a atividade será realizada?
Apresentação de filmes voltados para temas contemporâneos. Buscaremos montar um telão
próximo ao Cine Metropólis visando possibilitar que as pessoas que passam pelo campus possam
participar da atividade. Será convidado um debatedor para fomentar a discussão após a
apresentação do filme. Seguem algumas propostas de filmes: 1.Quero voltar sozinho 2.O desafio
3. Historias cruzadas 4. A luta por um ideal

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprimoramento de ideias, diálogo e reflexão para qualificar a formação de futuros profissionais.
Além disso, espera-se que o discente acompanhe questões atuais através dos filmes exibidos,
contribuindo para ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica de temas contemporâneos, e
a trabalhar as diferentes opiniões dos participantes presentes nesta atividade.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Articulação entre os diversos saberes e grupos PET

Atividade - Encontro Nacional Universitário da Diversidade Sexual/ENUDS 2015

Data Início da atividade 02/11/2015 Data Fim da atividade 30/11/2015

Descrição
Espaço plural de discussão sobre Diversidade Sexual na academia, trazendo a necessidade de
fomentar pesquisas e debates acadêmicos.

Objetivos
Contribuir para desmistificar a construção de conhecimento na área das opressões. Debater em um



espaço plural questões relacionadas à Diversidade Sexual na academia, fomentando pesquisas e
debates acadêmicos como forma de contribuir para desmistificar as questões que envolvem a
referida temática.

Como a atividade será realizada?
Nesse ano o ENUDS acontecerá em sua 13ª edição. Serão realizadas conferências e apresentação
de trabalhos

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 o debate da diversidade sexual e o combate as opressões no curso de Serviço
Social

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Apresentação de trabalhos e possibilitar o debate plural.

Atividade - Seminário Regional de Formação Profissional e Movimento Estudantil de
Serviço Planejamento de Atividades Social/SNFPMESS 2015

Data Início da atividade 03/08/2015 Data Fim da atividade 10/08/2015

Descrição
Consiste em espaço de discussão e fortalecimento acerca da formação profissional, ético-política
do movimento estudantil de Serviço Social de todo Brasil.

Objetivos
Incentivar a produção científica na área com a construção de momentos destinados a apresentação
de trabalhos pelas/os participantes envolvidas/os.

Como a atividade será realizada?
Mesas redondas, conferências e apresentação de trabalhos

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 que o debate da formação profissional no curso de graduação;

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se que o grupo PET SSO apresente trabalhos no referido evento; Troca de experiências
sobre o processo de formação profissional na perspectiva do projeto-ético político.

Atividade - Encontro Nacional dos grupos PET/ENAPET 2015



Data Início da atividade 30/07/2015 Data Fim da atividade 02/08/2015

Descrição
Atividade em nível nacional que reúne todos os grupos PET do Brasil. Ocorre anualmente com o
principal intuito de proporcionar a organização dos programas e fomentar a produção acadêmica
dos grupos.

Objetivos
Discutir temas relevantes ao desenvolvimento do programa, além de apresentar a produção
acadêmica dos grupos no âmbito da tríade ensino/pesquisa/extensão e da educação tutorial. Este
ano na sua XX edição o ENAPET será realizado em Belém do Pará- PA, nos dias de 28 de julho a
02 de agosto, na UFPA.

Como a atividade será realizada?
Realização de grupos de trabalho e discussão, assembleia geral, Mesas redondas, conferências e
exposição de trabalhos.

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.
Acúmulo obtido nos GD’s/GT”S, oficinas e assembleia final possam contribuir para potencializar
as atividades desenvolvidas no curso

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Possibilitar ampliar e trocas experiências com outros grupos PET



Considerações Finais

Descrição

Embora as atividades propostas no PL de 2015 tenham sido de extrema relevância para o conjunto
dos estudantes da graduação e para os próprios petianos, tivemos algumas dificuldades para
execução plena de todas as atividades propostas, particularmente em função do grupo PET Serviço
Social não ter recebido o custeio em 2015. Em uma avaliação geral o grupo considera que devido
ao atraso das bolsas e não recebimento do custeio houve um impacto negativo no desenvolvimento
das atividades junto a graduação. Quanto a participação dos estudantes da graduação nas
atividades propostas pelo PET SSO identificamos através das avaliações que os estudantes
consideraram que as atividades promovidas pelo PET SSO despertam maior interesse e fortalecem
a formação profissional da graduação no âmbito da pesquisa, ensino e extensão. Nas avaliações
realizadas identifica-se que as atividades apresentam boa estruturação; exploração de temas
diversos; e que várias delas contribuem para o fortalecimento de temas tratados em sala de aula.
Nesta direção o grupo compreende que o desenvolvimento das atividades propostas atinge os
objetivos do PET na apreensão de conteúdos centrais a formação profissional. Por fim, vale
ressaltar que no desenvolvimento das atividades buscou-se valorizar as particularidades de cada
petiano, discutindo a importância do compromisso e responsabilidade de cada um para o
desenvolvimento qualitativo do trabalho coletivo. Tendo como objetivo oportunizar aos petianos o
sentido das atividades através da concepção, execução e avaliação das propostas, consideramos
que o programa tem fundamental importância no fortalecimento da graduação.


