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Situação do Planejamento:
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Considerações finais:
O grupo PET-GAPE em 2013-14 passou pela transição na tutoria e, entre as estudantes, a maioria (8 em 
10) esteve envolvida em estágios curriculares e trabalhos finais de seus Cursos. Isso possibilitou uma 
inserção plena no espaço escolar, locus privilegiado de pesquisa, ensino e extensão das graduandas. Com 
isso, as ações ligadas à escola foram plenamente desenvolvidas pelo grupo. Algumas ações que 
envolveriam os Polos UAB não puderam ser realizadas na sua plenitude em função de duas contingências: 
tempo escasso em função das obrigações curriculares e apoio local para as ações. Nesse sentido, pensando 
na continuidade do trabalho, 2015 inicia-se com o duplo desafio de sistematizar e publicar as experiências 
desenvolvidas no último biênio, e reestruturar o Grupo para os próximos semestres.

Resultados gerais:
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Atividade - Pesquisa no âmbito do PET-GAPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 19/03/2014 19/12/2014

Descrição/Justificativa:
As ações de pesquisa do grupo PET-GAPE estarão centradas na identificação do modo como pensam os 
professores das escolas públicas abrangidas pelos cursos em questão. Esse trabalho envolverá a pesquisa 
nas dimensões onto e epistemológicas, que buscam compreender a esfera de pensamento e ação sobre a 
trajetória e prática dos sujeitos (em seus limites e potencialidades); e a esfera de pensamento e ação sobre a 
conceituação que fazem dessa trajetória e prática, respectivamente.

Objetivos:
O objetivo das pesquisas a serem realizadas será entender em que medida a participação nos processos 
escolares efetivada como proposta curricular, ao longo dos quatro anos de curso, possibilitam avançar na 
construção conceitual dos processos educacionais em sintonia com a realidade local e o modo como essas 
ações se relacionam com práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras. A caracterização e 
reconhecimento ontológico e a abordagem epistemológica desenvolvida pelos professores pesquisados 
serão centrais para a caracterização dos limites e possibilidades de avanço nas práticas pedagógicas locais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As pesquisas serão realizadas a partir de três espaços-tempo distintos: [a] ao longo dos estágios e parcerias 
das petianas, que em interlocução permanente entre si e com o tutor percebem dimensões significativas 
desse processo de diálogo; [b] ao longo dos estágios e parcerias dos estudantes do curso; [c] nos encontros 
entre o tutor, as petianas e os estudantes em geral, quando serão ofertadas oficinas de metodologia de 
ensino e aplicados questionários on-line, utilizando-se da tecnologia disponível pelo Google.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se qualificar a abordagem de pesquisa e as formas de sistematização dessas. Nossa intenção é 
potencializar o uso de novas ferramentas da informação e comunicação para pesquisa e análise das 
informações. Com isso, pretende-se oferecer as equipes docentes dos cursos mais subsídios para o trabalho 
pedagógico ao longo da formação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As avaliações dos resultados das pesquisa desenvolvidas pelas petianas será feito pelo tutor e socializado 
com o grupo para indicação de correção de rumos necessários; A avaliação das ações conjuntas com os 
colegas e grupo PET-GAPE no Polo e nas escolas parceiras contará com avaliação dos sujeitos envolvidos 
através de questionário pré-organizado para este fim.
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Atividade - Extensão no âmbito do PET-GAPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 06/01/2014 19/12/2014

Descrição/Justificativa:
As ações de extensão do Grupo PET-GAPE são articuladas e indissociáveis das ações de pesquisa e ensino. 
Tais ações buscam desenvolver entre as petianas compromissos éticos e sociais necessários a uma prática 
docente emancipatória. A partir das pesquisas individuais desenvolvidas pelas petianas junto às escolas 
públicas onde operacionalizam suas parcerias, elas são instigadas a identificar situações-problemas 
passíveis de serem problematizadas junto às comunidades escolares. Essas situações, quando abordadas 
solidariamente, tendem a ser objetivadas e enfrentadas de forma adequada pelos sujeitos diretamente 
envolvidos. A mediação qualificada sobre temas considerados problemáticos nas comunidades escolares 
tende a repercutir positivamente no desenvolvimento das práticas escolares futuras.

Objetivos:
O objetivo das ações de extensão é a formação ampliada dos estudantes do curso, especialmente nas 
dimensões ética e social. Nosso objetivo é potencializar a articulação das comunidades do entorno com as 
instituições escolares, de modo a trazer os conteúdos culturais locais dispersos para dentro da escola - 
evidenciá-los aos nossos estudantes como significativos para os processos escolares - de modo que a escola 
possa se apropriar deles, compreendê-los solidariamente e, devolvê-los de forma recodificada, 
potencializando a partir desses saberes, o enfrentamento -direto e indireto- das situações-limites vividas por 
essas comunidades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Integrada às ações de pesquisa, as ações de extensão serão desenvolvidas a partir do diagnóstico das 
parcerias e estágios realizados pelos estudantes dos cursos. Esse disgnóstico será realizado a partir da 
aplicação de um questionário on-line, que utilizará a tecnologia disponibilizada pelo Google. A partir desse 
banco de dados construído, serão identificados pontos significativos para cada comunidade escolar, 
elencados pelos estudantes. Para cada estudante que responder ao questionário, será devolvida uma 
sugestão de temática a ser trabalhada no trabalho final de curso. A sistematização realizada nos trabalhos 
de conclusão de curso será, por orientação dos professores, devolvida à escola e sua comunidade a partir de 
um seminário onde o estudante apresenta suas conclusões.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se publicizar para todos aqueles sujeitos que se envolveram -direta ou indiretamente- na formação 
dos estudantes da EAD-UFPel a importância que tiveram para a graduação desses professores. Pretende-se 
também consolidar um mapa sociocultural a ser ilustrado para as comunidades e, qualificado no debate 
com essas comunidades. Um dos objetivos principais do momento de devolução da sistematização final 
pelos estudantes é para que eles possam ouvir e qualificar suas reflexões de modo a qualificar seus 
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trabalhos finais de curso e consolidar consistentes referências para trabalhos futuros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação sobre as atividades extensionistas serão realizadas em dois momentos. [1] Cada estudante 
levará para a sua escola parceira, no dia em que fará a exposição do seu trabalho final, um modelo de 
questionário a ser preenchido pelos sujeitos daquela comunidade. Esse questionário orientará a reflexão 
final dos estudantes, a ser incorporada no texto do seu trabalho de conclusão. [2] O segundo momento de 
avaliação será realizado em encontro presencial das turmas. Neste momento cada estudante será convidado 
a falar sobre as experiências de conversa com a comunidade escolar, seus aprendizados e o modo como 
isso pode vir a afetar suas práticas docentes no futuro.
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Atividade - Ensino no âmbito do PET-GAPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 24/02/2014 05/12/2014

Descrição/Justificativa:
As ações de ensino a serem desenvolvidas pelo Grupo PET-GAPE inserem-se no âmbito das propostas 
pedagógicas vigentes pelos cursos de Educação do Campo e Pedagogia EAD. Neste ano de 2014, parte 
significativa do Grupo estará no ano de conclusão da graduação. Nossa proposição de ensino central se 
dará na elaboração de material e discussão teórico-metodológica sobre a construção do Tema Gerador de 
cada localidade e/ou escola parceira. Essa ação articulará a necessidade de elaboração do trabalho de 
conclusão, com as premissas que orientam os cursos em questão. Como trabalho de sistematização dos 
cursos, centralizaremos a atividade na perspectiva de elaboração do Tema Gerador, que possibilita a 
revisão dos aprendizados, práticas e pesquisas desenvolvidas pelos estudantes ao longo dos cursos.

Objetivos:
As ações de ensino no âmbito do Grupo PET-GAPE buscam contribuir para a elevação da qualidade da 
formação acadêmica dos alunos de graduação e são centradas na formação ampla dos estudantes de modo a 
propiciar o desenvolvimento consciente do seu processo formativo. Tais ações destinam-se ao mesmo 
tempo a ampliar a gama de temas trabalhados na graduação e contextualizá-los às propostas pedagógicas 
levadas a diante pelos professores e tutores desses cursos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As ações de ensino a serem desenvolvidas pelo grupo PET-GAPE, centralizadas na necessidade de 
construção do Tema Gerador, parte [a] da pesquisa bibliográfica entre as petianas (com apropriação e 
discussão no Grupo sobre os textos elencados); [b] passa pela discussão sobre a necessidade de se construir 
materiais específicos para orientar a produção dos estudantes, [c] a escolha de textos a serem 
disponibilizados aos colegas, e [d] pela elaboração de materiais para avaliação dos estudantes. Após esse 
processo, que deverá durar até o início de julho, todos esses documentos elaborados serão remetidos aos 
Colegiados de Curso e discutidos com as equipes que orientarão os trabalhos finais para fins de subsidiar o 
desenvolvimento dos trabalhos de sistematização e conclusão dos estudantes.

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:
O Grupo PET-GAPE pretende contribuir com a melhoria dos materiais disponibilizados aos estudantes, e 
consolidar uma orientação qualificada para o desenvolvimento dos trabalhos finais de curso. Dessa forma, 
pretendemos auxiliar as equipes docentes dos cursos a consolidar, a partir do trabalho final, referências que 
sejam aproveitadas pelos professores em formação para sua ação profissional futura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada ação terá uma avaliação específica: -o entendimento das primeiras leituras propostas e a relevância 
das observações realizadas serão avaliadas pelo tutor; -a participação e o engajamento individual de cada 
petiana será objeto de avaliação por parte do conjunto de membros do grupo; -a organização do material 
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será objeto de avaliação por parte das equipes docentes e dos colegiados dos cursos de graduação
envolvidos; -o uso do material disponibilizado aos estudantes, para orientar seus trabalhos de conclusão, 
será avaliado pelos próprios estudantes formandos, através de questionário elaborado pelo grupo PET.
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Atividade - Oficina de Contação de Histórias - Cachoeira do Sul

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 30/08/2014 06/09/2014

Descrição/Justificativa:
Necessidade de qualificar os estudantes, professore ou futuros professores, para a formação de futuros 
leitores.

Objetivos:
Qualificar a formação dos professores e futuros professores

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apresentação de técnicas gerais; atividade prática com os participantes

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:
Qualificar a formação dos professores e futuros professores.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Questionário para os participantes preencherem com sua avaliação sobre a atividade.
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Atividade - Educação Inclusiva - Hulha Negra

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 05/07/2014 12/07/2014

Descrição/Justificativa:
Necessidade de abordar essa temática e de troca de experiências com professores que já vivenciam a 
inclusão em escolas locais.

Objetivos:
Qualificar a formação dos estudantes do Polo UAB local

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Palestra no primeiro momento com profissional convidada e troca de experiências no segundo momento.

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:
Qualificação de professores em serviço e/ou em formação

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Questionário a ser aplicado aos participantes

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2014

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:26:49 - Página 8 de 10



Atividade - Ludicidade na educação infantil e anos iniciais do EF - 
Arroio dos Ratos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 13/09/2014 20/09/2014

Descrição/Justificativa:
Atender a demanda local para o trabalho com música e dança com crianças do ensino infantil e dos anos 
iniciais do ensino fundamental.

Objetivos:
Qualificar a formação dos professores locais e futuros professores em formação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Introdução com profissionais convidados, seguida de atividades práticas de vivência da música e dança no 
contexto da sala de aula.

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:
Qualificação dos professores em formação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Questionário a ser preenchido pelos participantes.
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Atividade - Pintura, recorte e histórias na educação infantil - 
Herval

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 07/04/2014 09/08/2014

Descrição/Justificativa:
Consolidação de projeto das estudantes petianas junto ao Centro Infantil do município. O projeto atende a 
demanda para se qualificar o trabalho pedagógico junto à educação infantil.

Objetivos:
Qualificar o trabalho lúdico dos professores do ensino infantil no município e arredores

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Ações práticas com uso de sucatas e mediação das petianas e professoras da rede municipal.

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:
Qualificar a formação disponibilizada aos estudantes da EAD no Polo UAB local.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Questionário a ser aplicado junto aos participantes.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2014

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:26:49 - Página 10 de 10


