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Considerações finais:
O Grupo PET-GAPE passou entre o segundo semestre de 2013 e o primeiro de 2014 pela transição na 
tutoria. O trabalho que vinha sendo realizado em 2013 foi concluído com sucesso. Ações de ensino, 
pesquisa e extensão foram realizadas pelas petianas nos diferentes Polos da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) onde o Grupo atua. O acompanhamento das Parcerias e Estágios realizados pelos colegas dos 
cursos de Pedagogia e Educação do Campo demandaram ações específicas de formação teórica, 
promovidas a partir de leituras, fóruns e chats com o Grupo. O levantamento das práticas de parceria e 
estágio das colegas de turma, junto às escolas públicas locais possibilitaram a compreensão da abrangência 
do trabalho realizado. Essa pesquisa consolidou subsídios para se pensar e realizar os seminários 
municipais, com a participação das colegas de turma e da professoras, diretoras e coordenadoras das 
escolas locais. Dessa forma, o grupo perpassou através de ações pontuais as três dimensões que sustentam a 
formação superior e, orientam a organização dos grupos PET. A especificidade do Grupo GAPE, que se 
organiza a partir de Pelotas, mas tem suas petianas em 4 Polos UAB, impediu o desenvolvimento pleno das 
ações projetadas. Contingências do próprio Grupo e dos sub-grupos locais inviabilizaram algumas das 
ações pensadas. Mas, de todo modo, não inviabilizaram o crescimento do conjunto dos estudantes 
participantes do PET e das turmas dos cursos envolvidos.

Resultados gerais:
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Atividade - Investigação junto a sujeitos da realidade, sujeitos da 
pesquisa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 07/01/2013 19/12/2014

Descrição/Justificativa:
As investigações desenvolvidas pelos bolsistas PET serão realizadas em duas dimensões: [a] específica, 
junto a uma escola pública local, sendo desenvolvida dentro da proposta da parceria exigida a todos os 
graduandos do CLPD; [b] geral, com todos os colegas do curso em suas parcerias. A primeira garante o 
cumprimento das atividades básicas do curso e a discussão das referências trabalhadas por todos; a segunda 
sistematiza essas discussões em outra abrangência, possibilitando através da comparação entre práticas, o 
entendimento das especificidades das ações empreendidas pelo conjunto de colegas.

Objetivos:
Pretende-se (a) qualificar os entendimentos gerais e específicos sobre as condições educacionais da 
população local, contextualizando-os teoricamente; (b) potencializar a consolidação de grupos de 
educadores-pesquisadores nas escolas públicas do campo e das periferias urbanas, que dialogam com as 
populações atendidas por essas instituições efetivação de um programa de pesquisa do entorno da escola; 
(c) construir mapas sociais por comunidade escolar, potencializando os entendimentos sobre as múltiplas 
determinações que se apresentam no contexto local e suas peculiaridades frente a outros lugares; (d) 
construir coletivamente os temas geradores junto com as comunidades escolares; (e) sistematizar esses 
movimentos de produção de conhecimentos num momento de troca coletiva por escolas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será efetivada neste ano a consolidação de um banco de dados, a partir de um questionário semi-
estruturado aplicado aos alunos do curso, para compreender o impacto das parcerias no processo de 
formação dos graduandos do CLPD e também será realizada análise de discurso a partir das entrevistas 
com os sujeitos das escolas também procurando identificar como estes avaliam a parceria e se a troca 
constante com graduandos do CLPD potencializa ou não algumas ações na escola.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Compromete-se, desta forma, o grupo com o desenvolvimento das discussões sobre pesquisa-ação e
educação popular, potencializando os aprendizados de todos, e não apenas dos bolsistas. Ao articular os
grupos de estudantes por instituição parceria; sistematizar suas práticas e, colaborativamente, debatê-las
com as comunidades locais envolvidas, busca-se também construir um processo de progressivo
envolvimento dos sujeitos locais nessas pesquisas, superando a dicotomia pesquisador-pesquisado e
consolidando estratégias de envolvimento social emancipação dessas populações. O diálogo a partir das
ações e das pesquisas com as comunidades locais culminará num debate de sistematizações local.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação se dará a partir da efetivação das ações necessárias e, quando for o caso, apontamento dos 
limites encontrados que inviabilizaram, por ora, o cumprimento integral delas. A participação efetiva das 
petianas será ponto de avaliação particular pelos sub-grupos municipais (de cada um dos 4 polos UAB 
envolvidos) e pelo tutor, em última instância.
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Atividade - Comunidade e sujeitos: ponto de partida e chegada da 
investigação - ações de extensão

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 07/04/2014 28/11/2014

Descrição/Justificativa:
As ações indissociáveis de pesquisa, ensino e extensão no âmbito do PET exigem a qualificação dos 
graduandos bolsistas ou não do programa através do debate e da ação social realizado com grupos 
populares do campo e/ou das periferias urbanas. Propõe-se que essa qualificação se dê através do 
envolvimento progressivo e cada vez mais intenso com as comunidades locais. Sendo esse movimento uma 
parceria, e não colonização, e espera-se que esse diálogo implique em novos aprendizados por parte dos 
educandos do CLPD, ao mesmo tempo em que proporcione novas reflexões e diálogo pelos grupos locais 
com quem se construirá as ações.

Objetivos:
Ao mesmo tempo em que se espera que a participação nas ações de pesquisa e ação potencialize novas e 
qualificadas práticas dos estudantes, pretende-se também que elas contribuam para desenvolver processos 
de diálogo emancipatório junto com os grupos populares parceiros. Nossa intenção é que desse diálogo 
surjam novas estratégias e alternativas de educação escolar para as comunidades populares nela envolvidas. 
A participação dos bolsistas como articuladores, dos estudantes, professores das escolas locais, gestores 
educacionais e grupos populares, como sujeitos desse processo tende a repercutir positivamente para a 
consolidação da ideia e da prática de cidadania entre os participantes, e impactar positivamente as ações 
escolares das instituições envolvidas nesse processo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A partir da realização do estágio de gestão que tem como um dos seus objetivos fazer um mapeamento das 
questões administrativas, financeiras e pedagógicas, os bolsistas PET irão construir de forma parceira junto 
a seus colegas e as escolas propostas de ações efetivas para potencializar as ações nas três dimensões 
destacadas. Através das atividades de extensão, que articula as ações de ensino e pesquisa, pretende-se 
mobilizar as comunidades que estão nas escolas públicas, o grupo de estudantes e educadores para pensar 
junto as ações educativas escolares a partir das referências construídas colaborativamente com esses 
sujeitos e pensadas numa perspectiva popular-emancipatória. Da coordenação das parcerias serão 
organizados os seminários Diálogos sobre educação por escola, por localidade escolar e por 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:
As ações de articulação a serem desenvolvidas pelas petianas junto aos colegas de curso e, devem culminar 
com a organização de um seminário local envolvendo professores das escolas parceiras, estudantes de 
graduação dos cursos locais, autoridades do município e demais interessados. Esse seminário, ao mesmo 
tempo que apresenta à comunidade as ações realizadas ao longo do ano, também articula a continuidade do 
processo de diálogo entre os sujeitos do CLPD e os sujeitos das escolas parceiras. O estreitamento desse 
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canal de comunicação potencializa a aceitação da presença dos nossos estudantes nas escolas locais, o que
contribui para consolidar a conceituação educacional a partir da realidade escolar local.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada em três momentos: o primeiro a partir da análise objetiva dos resultados do 
Encontro municipal (número de participantes, representatividade das escolas, debate ocorrido); o segundo a 
partir da análise posterior de cada sub-grupo com o tutor; e o terceiro, fundamental para a análise dos 
próximo passos, junto com todos os participantes dos seminários locais, de modo a identificar os limites 
das ações que estão sendo propostas pelo curso e levadas a diante junto às escolas, pelos nosso estudantes e 
petianas.
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Atividade - Atividades de Ensino e investigação

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/03/2013 20/12/2014

Descrição/Justificativa:
Essa proposta se justifica pelo fato de que as problemáticas teóricas envolvidas no debate sobre educação 
popular e investigação-ação tornam-se permanentemente necessárias, principalmente quando há processo 
de renovação do corpo de bolsista, como é o caso do PET-GAPE. Através das ações de ensino pretende-se 
potencializar as ações dos grupos de estudo dos graduandos do CLPD através: [a] da socialização dos 
estudos realizados no grupo com os colegas; e [b] da articulação e debate sobre as ações práticas dos 
colegas junto às instituições públicas de ensino e aos movimentos sociais com que dialogam; [c] construir 
projetos de gestão e ensino junto as escolas parceiras a partir da experiência nos estágios curriculares.

Objetivos:
O objetivo das atividades de ensino, que é foco do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância 
(CLPD) como um todo, é consolidar grupos locais de investigação que apóiem, teórica e 
metodologicamente, as práticas educacionais populares. As ações de ensino a serem desenvolvidas ao 
longo do ano e das atividades do PET serão concentradas em dois eixos: [a] investigação educacional 
emancipatória; e [b] fundamentos da educação popular. Nesses eixos, destacam-se a abordagem de 
discussões [a] sobre pesquisa social empírica com participação dos sujeitos das comunidades escolares e as 
instituições mantenedoras, dos movimentos sociais com ação no campo e nas periferias urbanas; e [b] de 
leituras gerais e específicas sobre educação popular.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Tópicos específicos: * Leitura e debates sobre investigação em duas dimensões: - Pesquisa-participante 
com as comunidades locais da periferia urbana e rurais; - Pesquisa-participante com as escolas públicas 
locais. * Leituras e debates sobre Educação Popular em duas dimensões: - Educação popular - leituras 
gerais (fundamentos filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos, políticos e pedagógicos); - 
Educação popular leituras específicas (temas, relatos de experiências, estratégias pedagógicas, 
intencionalidades emancipatórias coerentes e contingentes). Tais ações serão desenvolvidas através do 
Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem Moodle, plataforma virtual livre, utilizada pela UFPel.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A organização das leituras objetiva a apropriação, entendimento e contextualização das categorias das áreas 
temáticas que permitam problematizar as contingências e desafios postos à ação local educativa e 
transformadora. Espera-se, ainda, que a ação dos bolsistas junto aos pólos, as escolas parceiras e às 
comunidades locais tenha efeito multiplicador, potencializando a qualificação das discussões teórico-
prática junto aos colegas do CLPD e nas suas ações junto com as comunidades locais.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As atividades que compõem o grupo \"ensino\" serão avaliadas a partir do aproveitamento das leituras e 
categorias específicas de cada uma delas, na proposição de reflexões dentro do grupo e junto aos demais 
colegas do CLPD. Diretamente, mapeia-se as intervenções de cada petiana nos espaços de discussão 
coletiva sobre cada um dos temas abordados, e analisa-se a apropriação das discussões necessárias ao 
grupo. Nos seminários locais, uma das oportunidades em que o tutor vai ao Polo, verifica-se no conjunto de 
estudantes da turma as repercussões dos debates propostos no Grupo PET-GAPE.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2013

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:24:18 - Página 7 de 8



Atividade - Encontros permanentes do Grupo PET-GAPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/01/2013 20/12/2013

Descrição/Justificativa:
A peculiaridade da organização do Grupo PET GAPE, que tem seus bolsistas vinculados a quatro Polos 
UAB, do interior do Estado, exige que as reuniões permanentes do Grupo se façam através de chats e 
webconferências.

Objetivos:
As reuniões on-line serviram para a discussão dos temas pertinentes aos grupos, organização de ações 
pontuais, planejamento, relatos das inovações e dificuldades encontradas ao longo do percurso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões on-line foram realizadas durante todo o ano, com periodicidade quinzenal, em horários pré-
definidos pelo grupo. As reuniões foram realizadas no espaço virtual do Grupo PET-GAPE e através de 
ferramentas gratuitas disponibilizadas por aplicativos, softwares e sites.

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:
Maior articulação do grupo e das ações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação das reuniões é feita pelo próprio grupo, ao longo das reuniões e do trabalho.
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