
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES

Relatório Anual de Atividades – [Ano]
(01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011)

1.    IDENTIFICAÇÃO

1.1. Instituição de Ensino Superior:  Universidade Federal do Espírito Santo
1.2. Grupo: Pet Conexões Licenciatura
1.1. Home Page do Grupo: :  http://www.petlicenciatura.blogspot.com/
1.3. Data da Criação do Grupo: Dezembro de 2010
1.4. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  
1.5. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: O grupo é Interdisciplinar
1.6. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:
(  x ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado
1.7. Nome do Tutor: Iguatemi Santos Rangel
1.8. E-Mail do Tutor: iguarangel@hotmail.com 
1.9. Titulação e área: Doutor em Educação
1.10. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Dezembro de 2010
1.11. Pró-Reitor de Graduação: Dora Corassa
1.12. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: secprograd@prograd.ufes.br

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS:

a) Quadro de identificação:
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa 
PET, o período letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo 
ao último período letivo cursado, conforme quadro abaixo.

Nome dos Bolsistas Ingresso  na 
IES

Ingresso  no 
PET

Período  letivo 
atual

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar

Romulo Teixeira Macedo 2010 2010 5º 9.25

Marcela Martins da Silva 2009 2010 6º 7,86

Andrea Dutra Arantes 2010 2010 4º 6,98

Claudia Michele Rosa Alves 2010 2010 4º 9,1

mailto:secprograd@prograd.ufes.br
mailto:iguarangel@hotmail.com
http://www.petlicenciatura.blogspot.com/


Nome dos Bolsistas Ingresso  na 
IES

Ingresso  no 
PET

Período  letivo 
atual

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar

Claudiana Raymundo dos Santos 2010 2010 4º 8,6

Bruno Reis Hilário 2009 2010 5º 7,53

Junior Nascimento Oaski 2010 2012 4º 8,71

Jessica Lima de Vasconcellos 2010 2010 5º 9,08

Maycon 2009 2010 7º 7,6

Maira Trancozo 2009 2010 6º 7,09

Stela dos Santos Colares 2010 2010 4º 6,92

Ex-bolsistas  que  se 
desligaram  do  grupo  no 
período da avaliação

Ingresso 
na IES

Ingresso no 
PET

Saída  do 
PET

Período  letivo 
quando saiu do 
PET

Fernanda Pinheiro Almeida 2010 2010 2010 3º

OBS: a aluna Fernanda Pinheiro Almeida pediu desligamento do grupo, alegando 
motivos pessoais.

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista 
ou não-bolsista em particular, justifique.

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão
Informar  as  doze  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  consideradas  mais 
relevantes

Quadro I – Atividades de ensino



Atividade I

Natureza da Atividade Realizada: Seminário

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Jornada PET CONEXÔES 

Tema: atividades 2011 avaliação integrativa 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque  com  X  os  meses  de  execução  da  atividade  até  a  elaboração  deste 
relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo: petianos dos Pet Conexões UFES e comunidade acadêmica, foi 
um  evento  aberto  para  participação  como  ouvinte,  embora  somente  com 
apresentação de trabalhos dos petianos. 
Descrição da Atividade: 
Nos moldes de um evento científico, as propostas desenvolvidas pelo grupo PET 
CONEXÔES UFES, composto por três projetos, apresentaram sob a forma de 
comunicação oral com debates suas experiências e trabalhos realizados ao longo 
de 2011. O produto do seminário foi a elaboração de um CDr com os anais. A 
programação da atividade foi a seguinte:

01/12 – QUINTA-FEIRA

8h: Inscrições e acolhimento dos participantes
8h30min:  Abertura/  Convidados:  Prograd/UFES,  ProEx/UFES,  Diretores  de 
Centro/Colegiados  que  abrigam  PETs  Conexões,  Tutores  Pets  Conexões, 
Alunos  representantes  de  cada  PET  Conexões  e  Representantes  das 
comunidades extensionistas (Coordenação: PET Conexões Educação).

10h: Mesa: PET CONEXÕES: balanço de uma jornada em curso. Palestrantes: 
Tutores  e  alunos  representante  dos  PETs  Conexões.  Debatedor: 
Representante CLA. Coordenação: PET Conexões Cultura
14h: Exposição de trabalhos
15h:  Mesa:  PET CONEXÕES na Comunidade:  Experiências  realizadas nos 
Projetos  de  Extensão.  Palestrantes  convidados:  Representantes  das 
comunidades  que  acolhem  os  projetos  de  extensão  vinculados  aos  PETs 
Conexões e alunos representantes dos PETs Conexões. Debatedor: Tutor PET 
Licenciatura. Coordenação: PET Conexões Licenciatura.

02/12 – SEXTA-FEIRA
8h: Exposição de trabalhos produzidos
9h até 10h30min: Mesa: PET CONEXÕES: o que pode significar compor um 
PET Conexões multidisciplinar
Palestrantes:  Diretores  de  Centro/Colegiados  que  abrigam  e/ou  possuem 
graduandos que integram PETs Conexões e alunos representante dos PETs 
Conexões. 



10h30min:  Sessão  Conversas:  Emoções  com  o  PET  Conexões:  nas 
aprendizagens, comemorações,
choro, riso e alegria... Palestrantes: Alunos representante dos PETs Conexões. 
Debatedor:  Tutor  PET  Conexões  Educação.  Coordenação:  Representante 
INTERPET
14h até 16h: Oficina: A inserção do RPG na prática educativa. Facilitador: PET 
Licenciatura

Promotores da atividade: 
A atividade foi  elaborada em articulação com o PET Cultura, PET Licenciatura, 
PET  Educação,  PROEX/UFES;  com  participação  do  CLA  na  supervisão  e 
participação  em  mesa  de  debates.  Ressalta  o  total  envolvimento  dos  alunos 
petianos no planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades
Parceiros ou colaboradores da atividade: 
O principal parceiro foi a PROEX, e também contamos com a participação das 
respresentantes das comunidades que são atendidas pelos projetos de extensão 
e pesquisa.  
Justificativa para realização da atividade: 
Esta  atividade  foi  fruto  do  planejamento  conjunto  dos  grupos  pet  conexões, 
acreditamos que por estarmos no primeiro ano dos grupos, a realização de um 
encontro para relatos de experiências e trocas tem a potencialidade de fortalecer 
os  grupos.  era  um  a  atividade  do  planejamento  dos  grupos  PET 
CONEXÕES/UFES, desde o início por entendermos a relevância deste momento 
ao final do ano para que o grupo pudesse se ouvir e ouvir experiências de outros 
petianos no desenvolvimento de suas 

Resultados esperados
Socialização  das  experiências  dos  pet  conexões,  divulgação  das  produções 
realizadas pelos alunos

Comentário Geral:
A jornada foi uma experiência importante no processo de formação dos alunos, 
pois permitiu que eles participassem na elaboração de um evento de natureza 
acadêmica, assumindo o protagonismo nas ações vinculadas ao evento.

Atividade II

Natureza da Atividade Realizada: Oficinas de Formação do Grupo 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: (três atividades de ensino) 
Oficinas, de  metodologia para a pesquisa social;  oficina de blog; oficina de 
TV de Bolso (vídeo) 
Tema: formação do  grupo 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução das atividades até a elaboração deste 
relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 



Público Alvo: Bolsistas Pet Conexões –  Licenciatura, Educação e Cultura.
 
Descrição  da  Atividade:  As  oficinas  de  formação   tiveram  o  objetivo  de 
instrumentalizar os alunos para  realização de pesquisa nas ares de ciências 
sociais,  também  buscou-se  com  as  oficinas  proporcionar  conhecimentos  das 
modernas  tecnologias  de  comunicação  e  informação  para  que  possam  criar 
instrumentos para publicização das produção do grupo.

 
Promotores da atividade: Foi realizada em articulação com os três grupos pet 
conexões da UFES.  
Parceiros ou colaboradores da atividade: PET Licenciatura e PET Educação; 
Claudia Rangel; Professores do Curso de Ciências Sociais/UFES 
Justificativa para realização da atividade: 
Estas  atividades de formação e  capacitação estavam previstas  no  calendário 
proposto no planejamento 2011, com a modificação apenas do momento em que 
ocorreram.  Ressalta-se que levando em consideração que o grupo ainda se 
encontra  em  fase  de  constituição,  a  proposta  de  formação  foi  para  melhor 
qualificar  as atividades de pesquisa,  ensino e extensão dos grupos.  No caso 
especifico do pet licenciatura a atividade de formação pode contribuir para os 
alunos criarem e continuar mantendo em atividade o blog do pet, ferramenta que 
tem se mostrado bastante eficiente para manter a comunicação do grupo.

Resultados esperados com a atividade: 
Os alunos puderam perceber os percursos metodológicos na pesquisa social, 
também puderam se qualificar em novas  tecnologias.

 
Resultados alcançados com a atividade: 
Podemos destacar que todos foram alcançados 
Comentário geral: 
As  atividades de formação em articulação com os demais pet  potencializa o 
desenvolvimento dos alunos, garantindo a eles uma participação mais ativa na 
vida universitária.

OBS: Essa atividade aconteceu três vezes durante o ano de 2012 em dias 
diferentes e com programação diferenciada

Atividade III

Natureza da atividade: Reuniões Administrativas

Cronograma de execução da atividade
JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ

Publico:Alunos integrantes do Pet Licenciaturas

Descrição da atividade: Atividade ordinária de planejamento do grupo



Promotores da atividade: O próprio grupo

Parceiros e colaboradores: Não tem colaboradores externos

Justificativa para realização da atividade: Essa atividades são de fundamental 
importância  para  a  constituição  do  grupo.  Como  se  trata  de  um  grupo 
interdisciplinar,  os  espaços  e  tempos  da  vida  universitária  nem  sempre 
coincidem,  o  que  exige  um  esforço  maior  para  os  encontros  de  trocas  de 
experiências.  

Resultado esperados com a atividade:  Melhor organização do grupo em termos 
de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades. 
Resultados  alcançados:  Com  as  reuniões  pudemos  perceber  que  o  grupo 
melhorou a sua dinâmica, percebemos que os problemas foram diminuindo, pois 
nos encontros reservamos um tempo para solucioná-los.
Comentário Geral: As reuniões administrativas são importantíssimas, além de ser 
o espaço/tempo legitimo para deliberar sobre questões/problemas que envolvem 
a condução do grupo.

Atividade IV

Natureza  da  atividade:  Participação  da  comissão  da  organização  da  feira  de 
curso
Cronograma de execução

JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ

Publico:Alunos do grupo pet e comunidade em geral

Descrição da atividade: O grupo pet participou da comissão de organização da 
feira de curso, nas varias fases (planejamento, execução e avaliação). O grupo 
optou pela representação de um membro na fase de planejamento. Na fase de 
execução da ação, todo o grupo se envolveu participando no apoio as atividades 
relacionada a feira de cursos.

Promotores da atividade: Pró-Reitoria de Graduação

Parceiros e colaboradores: Pró-Reitoria de Graduação e todos os outros grupos 
PET da UFES.

Justificativa para realização da atividade: A feira de cursos é uma atividade de 
extensão que consta no calendário da Universidade,  o objetivo e apresentar a 
comunidade em geral os cursos de graduação que a Universidade oferece. 

Resultado esperados com a atividade:  A participação de alunos das escolas 
publicas e privadas e das famílias.
Resultados alcançados: A feira aconteceu conforme planejamento atendendo um 
amplo público.
Comentário Geral
Essa atividade possibilita aos alunos dos grupos Pet’s participar de forma ativa 



no planejamento, desenvolvimento e avaliação de eventos.

Atividade V

Natureza da atividade: Organização do  Dia Pet

Cronograma de Execução

JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ

Publico: Todos os Grupos Pet da UFES

Descrição  da  atividade:  Essa  evento  faz  parte  do  calendário  de  atividade 
conjuntas  dos  grupos  Pet  da  Ufes.  Trata-se  de  um dia  para  integração  dos 
grupos, com uma pauta diversificada com atividades acadêmicas (GT e GD),  e 
também com uma festa de integração para recepcionar os novos integrantes dos 
grupos.

Promotores da atividade: Grupos Pet UFES

Parceiros e colaboradores: PROGRAD e PROEX

Justificativa  para  realização  da  atividade:  Nessa  atividade  os  novos  alunos 
integrantes podem visualizar a estrutura dos grupos Pet, também nesse encontro 
os grupos discutem estratégias para dar maior visibilidade as atividades do PET 
dentro da Universidade

Resultado  esperados  com  a  atividade:  Envolvimento  de  todos  os  grupos  e 
elaboração de propostas para serem implementadas durante o ano
Resultados alcançados: Foi realizado e evento com a participação expressiva de 
todos os grupos.

Comentário Geral
Esse evento, é fundamental pois permite aos alunos discutirem com seus pares 
estratégias para melhorar o programa, também permite e troca de experiências 
entre os grupos (alunos e tutores).

Atividade VI

Natureza da atividade:  Grupo de estudo e pesquisa  sobre  saberes  e fazeres 
docentes

Cronograma de execução

JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ

Publico: Alunos que compõem o grupo Pet Licenciatura e convidados dos cursos 
de licenciaturas

Descrição da atividade: Trata-se de encontros de aprofundamento de estudos 



sobre saberes e fazeres docentes, teve como objetivo ampliar a compreensão 
dos  alunos  sobre  a  constituição  da  docência.  Esses  encontros  aconteceram 
articulados às atividades de pesquisa.

Promotores da atividade: O próprio grupo Pet Conexões de Saberes

Parceiros e colaboradores: Não houve parceiros

Justificativa para realização da atividade: Essa atividade serviu para ajudar os 
alunos a aproximarem-se do eixo conceitual do grupo Pet Licenciaturas, no caso 
a Docência.

Resultado esperados com a atividade:  Espera-se  com essa atividade que os 
integrantes do grupo estejam familiarizados com as discussões que envolvem a 
formação de professor na sociedade contemporânea

Resultados alcançados: Foram realizados diversos encontros com a participação 
expressiva dos alunos, dos encontros os alunos puderam estabelecer relações 
com os problemas vivenciados nos cursos de graduação.

Comentário Geral
Essa atividade foi muito importante pois se tornou um momento de encontro com 
uma pauta mais acadêmica, pois muitas vezes o grupo se restringe a encontros 
administrativos

Quadro – II atividades de pesquisa



Atividade VII

Título da pesquisa/Tema de estudo: Formação Inicial de professores em cursos 
de licenciaturas: Desafios enfrentados por alunos em processo de formação. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque  com  X  os  meses  de  execução  da  atividade  até  a  elaboração  deste 
relatório . 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Essa  atividade  estava  prevista  no  planejamento,  tem  como  objetivo  central 
constituir  um grupo de estudo e pesquisa para refletir  sobre a constituição da 
docência, tendo como campo de analise os projetos pedagógicos dos cursos de 
licenciaturas  da  Universidade Federal  do  Espírito  Santo.  O trabalho  do  grupo 
constitui  de  levantamento  documental  dos  instrumentos  que  normatizam  os 
cursos  de  licenciatura,  inclusive  os  PPCs  dos  cursos.  Encontros  de  estudo 
semanal  para  aprofundamento  de  estudos  sobre  a  docência  e  licenciatura. 
Construção dos instrumentos de coleta de dados.
Ressalta-se que o grupo ainda encontra-se na fase de estruturação do projeto, 
devido  a  pouca  experiência  do  grupo  com pesquisa,  os  encontros  realizados 
foram para discutir aspectos metodológicos da pesquisa.

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
A coordenação da pesquisa é feita pelo tutor,  que tem a responsabilidade de 
estruturar  um cronograma de encontros,  bem como pelo  registro  da pesquisa 
junto a PRPPG.

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
Nesse primeiro ano não conseguimos estabelecer parcerias institucionais para 
o desenvolvimento da pesquisa.
 

Resultados alcançados com a atividade: 
Nesse  primeiro  ano,  conseguimos  estruturar  o  trabalho,  realizamos  os 
encontros  de  pesquisa,  estudamos  vários  materiais  sobre  a  formação  nos 
cursos de licenciatura,  estudamos sobre metodologias de pesquisa.

Comentário geral: 
As   atividades  de  pesquisa  ajudaram  ao  grupo  compreender  mais  dos 
pressupostos epistemológicos da formação continuada, fizeram com que os 
alunos ampliassem sua visão sobre o processo de formação vivenciado nos 
cursos de licenciaturas que participam.   

Quadro III – Atividades de Extensão

Atividade VIII



Natureza da atividade: Oficina
Tema: Oficina de docência
Cronograma de execução da atividade
JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV DEZ

Público Alvo:

Participaram da atividade alunos dos cursos de licenciaturas, professores das redes 
estadual e municipal.

Descrição da atividade: Oficina  de  docência:  socializando saberes  e  fazeres  - 
Essa  atividade  aconteceu  duas  vezes  por  semestre.  Trata-se  da  promoção  de 
encontros entre professores mais experientes (egressos dos cursos de licenciatura) 
que já atuam nos sistemas de ensino, com os alunos de graduação que ainda se 
encontram em processo de formação. O objetivo é promover o
intercambio de saberes sobre a docência (desafios, realizações, rotina de trabalho, 
etc).  Foram  realizadas as seguintes oficinas “Usos das tecnologias na educação”, 
“Formação de professores  e  Inclusão social”,  “Prática  pedagógica no  ensino de 
ciências”.

Promotores da atividade:
Foi realizada pelos próprios alunos do pet licenciatura

Parceiros e colaboradores:
Contamos principalmente com a parceria a colaboração dos professores oficineiros 
que se dispuseram a vir a Universidade falar sobre suas práticas nas escolas.
Justificativa para realização da atividade:
Essa atividade estava originalmente planejada, justifica-se pelo entendimento que 
nos processos de formação do professor o intercambiamento de saberes e fazeres 
pode  oferecer  aos  acadêmicos  “futuros  professores”  uma  compreensão  mais 
ampliada de seu próprio processo de formação como professor.

Resultado esperados:
Com  as  oficinas  temos  a  expectativa  de  despertar  nos  alunos  dos  cursos  de 
licenciatura um interesse maior pela profissão de professor.

Resultados alcançados:
Realizamos quatro oficinas no ano de 2011,  as avaliações realizadas a cada oficina 
mostram que  os alunos gostaram da oportunidade de aproximar-se da realidade 
dos professores na escola.

Comentário Geral:
Essa atividade de extensão mostrou-se bastante potente, ajudou os alunos petianos 
a  organizar  um  evento  acadêmico,  possibilitou  os  alunos  ter  contato  com 
profissionais-professores já formados e que atuam em realidades diferentes.

OBS: Essa atividade aconteceu três vezes durante esse ano, em datas e com 
programações diferenciadas.



Atividade IX

Natureza da atividade: Dinâmicas e palestras
Tema: Memórias, trajetórias e narrativas acadêmicas e pessoais

Cronograma de execução da atividade
JAN  FEV  MAR  ABR  MAI  JUN  JUL  AGO  SET  OUT  NOV DEZ

Publico Alvo:

Participaram  da  atividade  alunos   das  escolas  de  ensino  médio  localizadas  na 
periferia.

Descrição da atividade: 

Tem o objetivo de registrar a trajetória percorrida pelos alunos de classes populares 
até os bancos universitários. Será montado um banco de imagens, textos, audio 
com  os  relatos  de  experiências  dos  graduandos.  Como  o  material  produzido 
fizemos contatos com as escolas, e realizamos encontros com as turmas de 3º ano 
para  conversar  com os  alunos  sobre  as  formas  de  acesso  e  permanência  dos 
alunos a universidade.

Promotores da atividade:
Foi realizada pelos próprios alunos do pet licenciatura

Parceiros e colaboradores:
Contamos principalmente com a parceria a colaboração dos diretores das escolas, 
dos  professores,  e  da  PROEX  que  nos  forneceu  o  material  de  consumo  e  o 
transporte para o evento.   

Justificativa para realização da atividade:
Essa atividade estava originalmente planejada, justifica-se pois a composição do 
grupo  pet  licenciatura  é  de  alunos  de  classes  populares  oriundos  de  escolas 
públicas. O contato desses alunos com alunos do ensino médio, pode ajudar os 
alunos a compreenderem a importância do ensino superior, e  principalmente saber 
quais são os principais passos  para ser dado.

Resultado esperados:
Com  a visita as escolas, espera-se que os alunos tenham uma maio compreensão 
dos mecanismos de acesso e permanência no ensino superior. Também temos a 
expectativa de que um  numero maior de alunos se candidatem ao processo de 
seleção concorrendo nos programa de acesso.

Resultados alcançados:
Realizamos   duas  visitas  as  escolas,   desenvolvemos  atividades  para 
aproximadamente  200  alunos  do  ensino  médio.  Os  depoimentos  do  diretor  e 
coordenador  revelam  que  a  iniciativa  é  muito  significativa  pois  aproxima  a 
universidade da realidade das escolas,  principalmente  amplia  os  horizontes  dos 
alunos das escolas públicas, pois muitos deles ainda não se acham capaz de fazer 



curso superior na  UFES.

Comentário Geral:
Essa atividade de extensão foi uma das mais significativas de nosso grupo nesse 
ano de 2011, a ida a escola produziu nos alunos petianos uma maior vontade de 
fazer atividades de extensão.   O retorno a realidade de onde eles saíram, mostrou 
que a responsabilidade social do aluno da universidade é  muito grande, pois ainda 
existe uma parcela expressiva da população que vê a universidade como um sonho 
impossível.

Atividade X

Natureza da atividade: apoio  a realização de evento científico

Cronograma de execução

JAN   FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ

Publico: Profissionais das redes estadual e municipal de educação

Descrição  da  atividade:  Os  alunos  participaram  da  comissão  organizadora  do 
evento de Currículo, cotidiano, cultura e formação de educadores.

Promotores  da  atividade:  NUPEC3  (Núcleo  de  Cultura,  cotidiano,  currículo  e 
formação de educadores)

Parceiros e colaboradores: PROEX, PROGRAD, FAPES, PPGE

Justificativa  para  realização  da  atividade:  Por  meio  da  participação  os  alunos 
puderam  aprimorar  sua  participação  em  organização  de  eventos  científicos,  e 
também puderam participar das palestras e apresentação de trabalhos do evento.

Resultado  esperados  com  a  atividade:  Maior  envolvimento  com  as  atividades 
acadêmicas.

Resultados alcançados: Uma parte significativa do grupo pode participar ativamente 
das atividades do evento.

Comentário Geral:
Essa participação em eventos é importante, pois  permite aos alunos ampliem sua 
formação para aspectos extracurriculares.

3.2 Impacto na Graduação e Inovação na Graduação
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas 
mais impactantes para o curso de graduação e que proporcionaram inovação na 
graduação. 

a)  Projeto memórias, trajetórias e narrativas acadêmicas e pessoais



O impacto e a inovação no curso de graduação se apresentam:
i. Possibilidade de estabelecer aproximação da universidade com a realidade 

das escolas;
ii. Ao estabelecer contatos com os alunos e professores da escola, os petianos 

alunos das licenciaturas podem problematizar  as situações vivenciadas no 
projeto nas aulas na Universidade.

iii. Além do estágio curricular, o fato de os alunos estarem inserido nas escolas 
amplia a compreensão dos alunos em processo de formação

b) Oficina de docência

O impacto e a inovação no curso de graduação se apresentam:
i. O intercambiamento de experiências entre professores já formados e alunos 

em processo de formação
ii. Possibilidade de aproximação entre teoria e prática
iii. Enrriquecimento curricular

c) Pesquisa Formação Inicial de professores em cursos de licenciaturas: Desafios 
enfrentados por alunos em processo de formação

O impacto e a inovação no curso de graduação se apresentam:

i. Aprofundamento de estudos sobre a docência
ii. Maior aproximação do cotidiano dos cursos de licenciatura
iii. Apropriação de metodologias de estudo e pesquisa

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente 
pelo  grupo  (tutores  e  alunos),  de  modo  que  as  informações  traduzam  a 
compreensão de todos.

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos 
e do grupo foi cumprida pelo(a) Tutor(a)?

( X ) Integralmente
(  ) Parcialmente
(  ) Não foi cumprida

Justifique:

Foi reservados dois dias para desenvolver as atividades de tutoria do pet, inclusive 
para  realização  das  reuniões  administrativas  do  grupo  que  nesse  ano  de  2011 
aconteceram sempre as quintas-feiras, além dos encontros de estudo e pesquisa 
que aconteceram também semanalmente. 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades 
do PET foi cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas?

(  X) Integralmente
(  ) Parcialmente
(  ) Não foi cumprida

Justifique: 



Os  alunos  foram  incentivados  a  participarem  articularem  suas  atividades 
acadêmicas relacionadas aos seus cursos com as atividades do PET, dessa forma 
os alunos puderam participar mais ativamente do grupo, e também por meio das 
mídias sociais blog e e-mail.

4.3. As atividades planejadas foram realizadas?
( X ) Integralmente
(  ) Parcialmente
(  ) Não foram realizadas

Justifique: 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para 
o desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo:

(  ) Integral 
( X ) Parcial 
(  ) Não houve apoio

Justifique: Espaço físico com problemas estruturais.

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de 
graduação ao qual está vinculado:

( X ) Efetiva
(  ) Parcial 
(  ) Não houve interação

Justifique: 

4.6.  Informe  sobre  a  atuação  da  SESu,  considerando  os  aspectos  de 
acompanhamento e gestão do PET:

( X ) Excelente (  ) Regular
(  ) Bom (  ) Ruim

Justifique: 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET 
quanto ao acompanhamento e orientação do grupo:

( X ) Excelente (  ) Regular
(  ) Bom (  ) Ruim

Justifique: 

O CLA, tem se mostrado bastante atuante nas atividades de acompanhamento e 
avaliação dos grupos PET.

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos)



5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, 
três  atividades  desenvolvidas  pelo  grupo  PET,  que  caracterizem  indicadores  da 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 

a) Oficina de docência
b) Projeto Memórias, trajetórias acadêmicas pessoais
c) Pesquisa “Formação Inicial de professores em cursos de licenciaturas: Desafios 
enfrentados por alunos em processo de formação”.

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 
participou no ano de 2011. (Congressos, publicações, pesquisas, etc)

Participação em Comitês de Organização de Eventos Científicos 
Coordenação Geral do I Seminário Currículos, Cotidianos, Culturas e Formação de 
Educadores. UFES, 2011

Comissão  organizadora  da  Mesa  Redonda  “Arte  e  conhecimento  na  formação 
humana”. UFES, 2011.

Comissão organizadora  da  Mesa  Redonda  “Infância  e  pedagogia  social”.  UFES, 
2011.

Participação em Projetos de Pesquisa

Pesquisa  “Mapeamento  da  Formação  continuada  de  professores  no  Norte  do 
Espírito Santo”. PRPPG/UFES, 2011.

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

Apresentação do trabalho “Vivenciando a cultura do circo nas aulas de educação 
física em um centro municipal de Educação Infantil de Vitória/ES no XI Congresso 
Espírito- Santense de Educação Física. UFES, 2011.

5.1.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva 
como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia 
que você utiliza na Educação Tutorial. 

a) Auto-gestão do grupo – Tenho trabalhado com os alunos na perspectiva de que 
eles assumam o protagonismo de seu processo de formação acadêmica/pessoal, 
por meio do incentivo da elaboração, desenvolvimento e avaliação de projetos de 
trabalho.

b) Organização e sistematização – Tenho auxiliado os alunos a organizarem suas 
atividade dentro do grupo e também dentro da universidade

c)  Responsabilização  partilhada  –  tenho  responsabilizado  o  grupo  coletivamente 
pelas atividades do grupo



5.1.3. Considerando as  atividades  desenvolvidas  no  grupo e  a  sua ação  efetiva 
como Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições 
ao avanço qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado.

a) Ação articulada visando aproximar as áreas de conhecimentos das licenciaturas 
que compõe o grupo.

b) Maior circulação de informações entre os centros vinculados aos centros que tem 
alunos do Pet Licenciatura

c)  Atividade  de  pesquisa  vinculada  aos  Projetos  Pedagógicos  de  
Curso que visa ouvir os alunos e analisar os documentos da proposta, contribuindo 
com o olhar dos alunos para os desafios dos cursos.

5.1.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação 
efetiva  como  Tutor,  relacione,  no  mínimo,  três  aspectos  que  tenham  sido 
originalmente construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente 
junto aos demais alunos da graduação. 
a) Publicização de todas as ações no blog do grupo, essa estratégia tem permitido 
dar  maior  visibilidade  as  ações  do  grupo,  com  essa  experiência  percebi  a 
importância de usar essa estratégia nas atividades acadêmicas com os alunos da 
graduação;
b)  Vinculação das atividades do grupo a projetos,  essa estratégia  tem permitido 
visualizar um produto esperado ao final do processo;
c)  Construção  coletiva  de  soluções  –  essa  estratégia  tem  me  permitido  melhor 
administrar os pontos críticos no desenvolvimento das disciplinas que ministro no 
curso de graduação.

5.2. Dirigidas ao conjunto dos alunos do PET

5.2.1 Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva  do 
tutor,  relacione,  no  mínimo,  três  aspectos  que  caracterizam  avanços 
qualitativos na formação acadêmica e na formação cidadã dos petianos.
a) Pesquisa no âmbito educacional e social;
b) Os integrantes desenvolveram projetos com a comunidade possibilitando 

um  diálogo  o  qual  desenvolveu  um  crescimento  pessoal,  mudando  o 
conceito pré-formado sobre as comunidades;

c) As  atividades  desenvolvidas  pelo  grupo  PET  Licenciatura  permitiram 
novas propostas para a metodologia  de ensino no qual,  os alunos de 
licenciatura buscam.

Vitória, 12 de Abril de 2012

_______________________________________________
 Tutor do Pet Licenciaturas



______________________________________________
                                              Representante dos alunos




