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Considerações finais:
Ao longo de ano letivo de 2016 podemos perceber o quanto o Grupo de Ação e Pesquisa em Educação 
Popular PET GAPE amadureceu academicamente e elevou a sua participação junto às comunidades com as 
quais propôs parceria. Isso se evidencia conforme, individual e coletivamente, cada um se apropriou do seu 
processo formativo de forma autônoma. Progressivamente, foram dominando o conhecimento científico 
e/ou tecnológico e estabeleceram compromissos necessários para atuarem profissionalmente pautados pela 
cidadania e pela função social, disseminando seus saberes, estratégias e ações. No planejamento e 
desenvolvimento das atividades o grupo sempre se orientou pelo princípio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. Para tanto, pautou suas ações e pesquisa nas premissas da investigação-ação-
colaborativa buscando delinear de forma comprometida e enraizada sua atuação e formação acadêmica.

Resultados gerais:
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Atividade - CONHECER PARA PRESERVAR: HISTÓRIA, 
CULTURA E MEIO AMBIENTE DA COMUNIDADE LOCAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/04/2016 18/11/2016

Descrição/Justificativa:
O desenvolver um conjunto de atividades que proporcione a interação entre escola e comunidade local, 
bem como possibilite o conhecimento e valorização ambiental. Segundo investigações realizadas ao longo 
de 2015 se constatou o quanto ainda se faz necessária uma maior aproximação entre escola e comunidade. 
E atendendo aos objetivos da proposta do PET/GAPE é pertinente efetivar momentos onde esse encontro 
aconteça. Permitindo assim que as novas gerações tomem conhecimento do rico patrimônio histórico, 
cultural e ambiental de onde vivem, levando os estudantes das escolas parceiras a compreenderem a 
importância da valorização e preservação da cultura e meio ambiente e, ao mesmo tempo, proporcionar a 
interação destes com a questão agroecológica. Neste sentido proporcionar a troca de saberes.

Objetivos:
Proporcionar aos estudantes e professores das escolas, onde os acadêmicos da Pedagogia EaD firmaram a 
parceria, um maior conhecimento sobre a história, cultura e o local onde vivem, além, de possibilitar a 
integração dos bolsistas do PET com os estudantes, professores e comunidade assentada. Contribuir para a 
formulação de novas estratégias de desenvolvimento do ensino nas escolas públicas e de métodos 
educativos enraizados com a cultura local com a elaboração e desenvolvimento de Micros Projetos 
Temáticos de Ensino MPTE

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Atividades diversificadas realizadas junto às escolas parceiras envolvendo os estudantes, professores e 
comunidade. Atividades como passeios, visitas, palestras de populares, pesquisas, construção de maquetes-
mapas, etc. Todas as atividades serão organizadas e acompanhadas pelos bolsistas PET e se desenvolverão 
a partir da elaboração de Micro Projetos Temáticos de Ensino-MPTE, que por sua vez serão elaborados de 
forma interdisciplinar envolvendo diferentes linguagens.

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:
Aperfeiçoar prática pedagógicas inovadoras via o desenvolvimento de Micro Projeto de Ensino enraizados 
com a cultura e história do local; Aproximação da Universidade às demandas locais; Integração entre 
estudante, bolsistas, escola e comunidade local; Valorização e conscientização da importância da 
agroecologia e das questões ambientais na região.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No momento de encerramento da atividade será feita uma avaliação junto aos participantes e 
individualmente pelo professor regente da turma. Posteriormente a atividade será avaliada internamente 
pelo grupo e com base em parecer elaborado pelo professor regente da turma onde a atividade esta sendo 
realizada, quando for o caso, será dado feedback aos sujeitos participantes. E desta forma se construirá uma 
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avaliação da atividade em si e de sua relevância no conjunto das ações previstas.
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Atividade - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DA EaD NO ENSINO SUPERIOR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/05/2016 15/12/2016

Descrição/Justificativa:
Os bolsistas e tutora do Grupo PET GAPE integrarão a equipe de trabalho e participação das atividades de 
pesquisa e estudos referentes ao projeto de pesquisa: AS ESTRATÉGIAS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA E OS EFEITOS 
PRODUZIDOS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA: O CASO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO 
BRASIL (UAB) IMPLEMENTADA NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO SUL DO BRASIL. O 
projeto está vinculado ao Núcleo de Estudos em Políticas Públicas do Programa de Pós Graduação em 
Ciência Política do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política e foi apresentando pela professora Vanessa 
Doumid Damasceno na Chamada MCTI/ CNPq/ Nº 01/2016 UNIVERSAL.

Objetivos:
Contribuir com a evolução e qualificação dos saberes dos graduandos/bolsistas no que se refere à 
realização de pesquisa científica, bem como que estes se apropriem de toda sua sistemática desde o seu 
planejamento até a sua execução através de rigorosos critérios investigativos. Efetivar a participação dos 
bolsistas em atividades de estudo e desenvolvimento de pesquisa científica, principalmente no que se refere 
à política pública de educação superior a Distância implementada na Universidade Federal de Pelotas-
UFPEL. Apropriação dos processos referente ao desenvolvimento de pesquisa descritiva, teórico-empírica, 
na forma de Estudo de Caso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Participação sistemática nas atividades de estudo e pesquisa junto ao projeto de pesquisa e conforme 
dinâmicas estabelecidas pela coordenadora da Pesquisa e NEPPU.

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:
política pública educacional, fortalecida por profissionais comprometidos. Potencializar o de entendimento 
em torno do processo de inserção de políticas púbicas no campo educacional, bem como fortalecer os 
desafios da formação para a cidadania que é decisiva para o futuro da instituição escolar e da nossa 
sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão interna a cerca da relevância e dos resultados efetivos da participação e envolvimento do grupo 
nas ações investigativas, avaliando o grau de aquisição de habilidade e competências necessário ao 
desenvolvimento de pesquisa científica, bem como análise referente ao que foi produzido pelo grupo
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Atividade - RECREIO DIRIGIDO: desenvolvimento de atividades 
recreativas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/04/2016 30/11/2016

Descrição/Justificativa:
A brincadeira faz parte da vida da criança e incluir o jogo e a brincadeira na escola tem como objetivo 
incentivar as crianças enquanto sujeitos ativos e participativos na construção do conhecimento de forma 
divertida. Brincar favorece a auto-estima da criança, propicia situações de aprendizagem e 
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. O projeto Recreio Dirigido, surge da necessidade de 
propiciar momentos de diversão, alegria e prazer aos educandos. O recreio é um momento de 
aprendizagem, onde novas significações estão sendo construídas constantemente e onde situações delicadas 
que acontecem neste espaço e tempo. Neste sentido essa atividade objetiva, também, trabalhar na 
superação de situações de conflito que estão ocorrendo durante o recreio na EMEF Dr. Darcy Azambuja.

Objetivos:
Inserir o lúdico (Brincar/jogar) para que haja momentos de satisfação e interação entre os educandos na 
hora do recreio proporcionando a estes a convivência com brincadeiras organizadas, através de um sistema 
de monitoria e orientação na realização de atividades lúdicas durante o recreio. Promover a sociabilidade 
através de jogos e brincadeiras, possibilitando que alunos, professores e funcionários procurem soluções 
para os conflitos ocorridos no espaço escolar; Introduzir jogo, o lúdico, como metodologia inovadora, 
promovendo a interação e aprendizagem

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades ocorrerão diariamente durante o intervalo de recreio; Serão monitoradas por professores, 
funcionários e monitores (conforme escala organizada pela equipe diretiva e bolsista PET GAPE); Será 
investigada junto aos educandos e famílias as preferências de brincadeiras e brincadeiras da cultura local; 
Serão disponibilizados brinquedos em espaços como o saguão, quadras e pátio que serão organizados e 
preparados para o desenvolvimento das atividades e brincadeiras.

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:
Prevenir a violência no ambiente escolar; Formulação de novas estratégias para enfrenamento de 
problemas no ambiente escolar; Efetivar um projeto de formação comum com os colegas e comunidade 
escolar; Atender a demandas mais específicas da escola parceira; Promover novas estratégias de atuação 
profissional de forma enraizada com questões latentes no ambiente escolar

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através de reuniões periódicas dos bolsistas com os professores da escola e demais participantes onde será 
analisada o desenvolvimento e formato das atividade, assim como se os educandos estão aderindo às 
atividades de forma espontânea na Escola. O grupo PET GAPE fará uma avaliação criteriosa em torno das 
considerações feita pelo envolvidos no projeto, bem como avaliará a pertinência das atividades que estão 
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sendo realizadas podendo propor reformulações na ação.
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Atividade - PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS: 
OFICINAS PARA AS LICENCIATURA EaD

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/04/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
Diante das novas características socioculturais exige-se novas formas de ensinar, aprender e produzir 
conhecimentos. Neste sentido e em parceria com o Laboratório Virtual Multilinguagens que é parte do 
projeto LIFE Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, da CAPES na UFPel, pretende se 
desenvolver oficinas de construção de material didático para os cursos de licenciaturas na modalidade de 
ensino a distância.

Objetivos:
Promover a interação entre diferentes cursos de formação de professores, de modo a incentivar o 
desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das práticas pedagógicas; Incentivar a 
elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar; Incentivar o uso de tecnologias da informação 
e comunicação TICs e E efetivar a articulação entre os programas da CAPES relacionados à Educação 
Básica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O LIFE Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores, da CAPES, 
consiste na união de subprojetos que compõe as ações do grupo. Neste sentido os bolsistas do PET-GAPE 
se integrarão ao programa no que se refere a suas tarefas de pesquisa e levantamento das demandas dos 
cursos; organização de oficinas de produção de materiais diversos e gravações desta oficinas para serem 
postadas no LAM Laboratório Multilinguagens, que visa divulgar materiais e metodologias aplicadas ao 
Ensino de Matemática, História, Filosofia, Língua Espanhola e outras áreas que componham os cursos de 
Pedagogia e Educação do Campo. Entre outra atividades está prevista a participação em grupo de estudos 
em torno dos temas e temáticas envolvidas nas ações do PET-GAPE e do LIFE.

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:
Efetivar a construção de um saber socializado e compartilhado que contribua positivamente na organização 
didático pedagógica dos curso de licenciatura e formação de professores e para a estruturação de um novo 
paradigma de compartilhamento e democratização do conhecimento e da aprendizagem na educação 
superior e básica.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Se avaliará internamente no grupo o processo de elaboração e produção das oficinas, bem como sua
abrangência e relevância para o ensino. Também se observará os acessos e disseminação nas redes sociais e
uso dos materiais pelos estudantes das licenciaturas na modalidade a distância.
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Atividade - SEMINÁRIOS DE PRÁTICA DOCENTE: 
SOCIALIZAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/04/2016 31/07/2016

Descrição/Justificativa:
Os petianos organizarão seminários onde os estudantes do Curso de Pedagogia EaD, que já realizaram o 
estágio obrigatório, apresentarão aos estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo CLEC e 
a comunidade escolar suas experiências de estágio e colocarão em discussão com seus colegas e 
professores parceiros.

Objetivos:
Aperfeiçoar as competências exigidas para a docência, bem como fomentar a discussão em volta das 
práticas pedagógicas; Compartilharemos de relato de experiências e troca de saberes em torno das práticas 
docente; Enriquecer a Formação Docente; Desenvolver habilidade de sistematização e comunicação;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os bolsistas PET organizarão no Polo de Hulha Negra, com o auxílio da tutora e do polo, um seminário 
onde os estudantes socializarão suas experiências durante as práticas de estágio. Também organizarão uma 
mostra com as atividades pedagógicas mais significativas desenvolvidas durante os estágios. No seminário 
os estudantes terão alguns minutos para falarem sobre seus estágios em três blocos: Anos Iniciais, 
Educação Infantil e EJA. Logo em seguida será aberto espaço para debates e considerações gerais. Com a 
presença de um mediador que terá a responsabilidade de coordenar os trabalhos da mesa e apresentações. 
Na Mostra os estudantes irão expor, em formato de banner e/ou outros matérias, a atividade mais 
significativa realizada durante o estágio.

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 maior integração entre os dois cursos envolvidos no seminário e comunidade escolar das escolas 
parcerias, buscando aprofundar conhecimentos e a troca de saberes necessário à prática pedagógica. 
Promover uma aprendizagem prazerosa e significativa para os graduandos em um momento tenso como o 
dos estágios obrigatórios.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Elaboração de instrumento avaliativo do evento a ser preenchido por seus participantes e internamente a 
atividade será avaliada pelo grupo de bolsistas, que a partir das avaliações de seus participantes verificará 
os pontos positivos e negativos da atividade buscando refleti-las criticamente.
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Atividade - PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E CULTURA 
POPULAR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/04/2016 15/12/2016

Descrição/Justificativa:
A partir dos materiais e registros diversos coletados durante o ano de 2015 em torno dos cenários do 
entorno das escolas parceiras e de pessoas que os estudantes reconheçam como representativas da cultura 
local propõe-se organizar registros audiovisuais e/ou documentários. Desta forma se realizará produções 
audiovisuais diversas e em parceria com o Projeto Inclusão digital e promoção dos direitos sociais - 
utilização da webrádio e webtv para criar um ambiente interativo entre universidade e sociedade/PROEXT, 
coordenado pela professora Marislei da Silveira Ribeiro. A produção autoral dos estudantes se faz 
necessária quando se tem como objetivo motivar a participação de todos na produção criativa de material 
audiovisual que possibilite a apropriação desta linguagem e suas implicações.

Objetivos:
Registrar através de ferramentas audiovisuais alguns cenários e situações encontradas durante as pesquisas 
do entono das escolas parceiras; Produzir uma representação de elementos particulares da cultura popular 
local; Participar e colaborar com as ações do Projeto Inclusão digital e promoção dos direitos sociais - 
utilização da webrádio e webtv para criar um ambiente interativo entre universidade e 
sociedade/PROEXT/Marislei da Silveira Ribeiro. Capacitar e qualificar o grupo para a produção de roteiros 
e edição de vídeos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente os bolsistas organizarão os argumentos, finalidade e os roteiros das produções. Logo partirão 
para a seleção das filmagens já existentes e/ou captação de novas gravações, que podem ser filmagens 
diversas, gravações de entrevistas, falas e atividades em geral. Em seguida farão a edições necessárias e 
exibição das produções para os seus referidos público/participantes. Juntamente com a equipe de bolsistas 
do Projeto Inclusão digital e promoção dos direitos sociais - utilização da webrádio e webtv para criar um 
ambiente interativo entre universidade e sociedade/PROEXT desenvolverão programas e documentários.

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:
Aproximação da Universidade às demandas e cultura locais, Potencializar a teorização social e pedagógica 
a partir dos contextos vividos pelos estudantes, qualificando as abordagens dos professores dos cursos de 
graduação.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Análise das produções em si, de sua relevância para a educação e comunidades envolvidas, bem como de
sua abrangência no âmbito de atuação do PET GAPE.
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Atividade - ESTÁGIOS NO CLEC: pesquisa do panorama geral.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 15/04/2016 30/08/2016

Descrição/Justificativa:
Os estudantes do CLEC realizarão ao longo deste ano seus estágios curriculares de docência. O 
mapeamento geral desses estágios e suas impressões sobre o acompanhamento da UFPel tornam-se 
importantes para a qualificação de práticas futuras e conhecimento da abrangência do campo de estágios do 
Curso.

Objetivos:
Construir o mapa dos estágios do CLEC; Identificar pontos fortes e frágeis da orientação realizada pelas 
equipes docentes do Curso; Identificar escolas parcerias e inserção da UFPel nas escolas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Aplicação de questionário através de Formulário on-line; Organização de mapas localizando as escolas; 
Realização de Seminário onde os estudantes apresentarão as especificidades da sua escola parceira e da 
turma na qual realizou o estágio;

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:
R: Potencializar práticas de pesquisa junto ao Curso de graduação, contribuindo para sua qualificação 
principalmente no que se refere aos processos e práticas de ensino. Mapeamento e caracterização das 
escolas onde os estudantes do CLEC estão realizando os estágios obrigatórios; Identificar abrangência da 
ação do Curso junto às comunidades onde as turmas são ofertadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE onde as diferentes etapas da atividade será avaliada internamente, 
sendo verificado se houve alguma falha durante a organização que comprometesse o bom andamento da 
mesma. Construção de relatório pelos participantes. Apresentação e debate sobre os resultados em eventos 
acadêmicos.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2016

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:30:08 - Página 12 de 23



Atividade - USO DE RECURSOS DIDÁTICOS NA EaD: GRUPO 
DE ESTUDOS/ PROJETO DE ENSINO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 14/03/2016 15/12/2016

Descrição/Justificativa:
A proposta que temos para o desenvolvimento do projeto de ensino contemplará o estudo e organização de 
recursos didáticos que contemplarão as diferentes linguagens sistematizadas nos Micro Projetos Temáticos 
de Investigação, visando à elaboração de material pedagógico a ser utilizado tanto nos eixos do Estágio 
Curricular como no de Conceituação da Trajetória do Curso - CTCs. Sendo assim, a proposta de se 
organizar recursos didáticos diversos para compor o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem - AVEA 
de forma que este auxiliem na compreensão do trabalho pedagógico sobre as diferentes linguagens 
certamente dará suporte as atividades dos eixos temáticos em andamento no Curdo de Pedagogia EaD, bem 
como potencializará e qualificará o processo de formação de professores no CLPD.

Objetivos:
Potencializar o processo de aprendizagem na modalidade a distância, através do uso de um conjunto de 
dispositivos pedagógicos apropriados para formação de professores a distância e para a investigação-ação 
em torno das diferentes linguagens apontadas no Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia a Distância. 
Neste sentido a proposta é estudar e organizar recursos didáticos diversos, bem como produzir materiais 
sobre as diferentes linguagens e potencializar a organização didático pedagógica do Ambiente Virtual de 
Ensino e Aprendizagem AVEA.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Investigação-ação colaborativa em torno dos recursos a serem utilizados e das diferentes linguagens 
necessárias para a organização didático pedagógica dos Ambientes Virtuais, possibilitando um diálogo 
entre a realidade concreta das escolas parceiras e seu entorno e a proposta de formação apresentada nos 
eixos do CLPD, bem como aprofundar estudos sobre as linguagens e a organização de recursos didáticos; 
Apresentação da proposta curricular dos eixos em andamento no semestre no CLPD para professores que 
atuarão nestes e nas produções dos materiais; Realização de grupos de estudo com a participação de 
professor (a), estudantes, colocando em tela a discussão e organização dos movimentos e atividades de 
formação; Leituras e discussões dos temas e linguagens;

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos que estas elaborações e produções intensifiquem a articulação pedagógica presencial e a 
distância presentes no CLPD reforçando a dimensão ontológica da relação pedagógica, com impacto 
proporcional na formação dos estudantes e na sustentação teórica do curso. Esperamos ampliar o número 
de estudantes em condições de acompanhar, com conhecimento de causa e da razão de ser dos 
procedimentos metodológicos do CLPD, e que estes consigam, por conseguinte, o desenvolvimento mais 
sustentado, autônomo e refletido de sua tarefa profissional pautada numa perspectiva multiplicadora destas 
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práticas educacionais; Esperamos ainda, que a formação mais consistente de nossos estudantes envolva os
professores das escolas parceiras, ampliando o leque de reflexão pedagógica numa perspectiva dialógica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O projeto de ensino será avaliado, em última instância, pelo impacto positivo que a organização didático-
pedagógica proposta e desenvolvida ao longo do ano letivo de 2016 no Curso demonstrar um enraizamento 
com os achados investigativos junto às comunidades locais, bem como tenha demonstrado que sua 
aplicabilidade foi relevante para o processo de aprendizagem e formação dos estudantes. Em abrangências 
intermediárias, acompanharemos as ações de emparceiramento e investigação dos estudantes, colocando 
em discussão temáticas oriundas tanto da investigação e que problematizam a operacionalização do projeto 
pedagógico do curso quanto dos eixos temáticos e que coloquem em questão aspectos das condições 
históricas dos estudantes e das parcerias com as escolas públicas.
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Atividade - CICLO DE CINEMA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/04/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
A atividade Ciclo de Cinema consiste em promover a exibição e discussão de alguns temas 
contemporâneos, através de um convidado/mediador. Nesta atividade o cinema é um forte aliado para 
estimular o pensamento crítico-reflexivo. Desse modo, trabalhar ideias e conceitos de forma prazerosa mais 
acessível, podendo abarcar assim, não só os estudantes, mas toda comunidade inserida nesta dinâmica. 
Com isso, acredita-se que o Ciclo de Cinema possa ajudar, não a formar especialistas, mas propiciar uma 
alternativa para formação de cidadãos mais ativos e conscientes. Neste sentido e em parceria com os 
colegas das turmas de Pedagogia e Educação do Campo será feito um levantamento de temas e temáticas 
pertinentes à educação e cultura popular, bem como filmes que formam e auxiliam professores.

Objetivos:
O objetivo desta atividade é estabelecer uma relação entre educação e cinema, de uma forma ampla e 
acessível, estimulando a capacidade reflexiva na medida em que se faz o uso de elementos da arte 
cinematográfica para introduzir um debate acadêmico, contribuindo assim para a formação dos bolsistas do 
grupo e dos participantes em geral. Abordar temas significativos para a formação docente a partir da 
linguagem cinematográfica; Introduzir elementos e referenciais para a análise cinematográfica, desenvolver 
a sensibilidade para análise junto aos estudantes de graduação;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET - GAPE , com o auxílio específico de um estudante da área, fará uma pesquisa exploratória 
das temáticas demandadas e a partir desta serão selecionados os filmes e/ou documentários que serão 
exibidos nos Polos. Os bolsistas ficarão responsáveis pela divulgação e organização geral do ciclo. Poderão 
trazer convidados que mediarão , quando for o caso, debates e discussões. Concomitante a este processo de 
organização e desenvolvimento da atividade os bolsistas farão estudos sobre a linguagem cinematográfica, 
bem como de seu uso pedagógico no grupo de estudos do Grupo. Serão resgatados filmes que, dentro da 
especificidade cinematográfica, propiciem uma reflexão pedagógica e audiovisual. Para o ano de 2016, 
estão previstas no mínimo quatro edições do Ciclo que serão realizadas ao l

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:
R: Potencializar a integração entre os bolsistas do PET, estudantes do curso de Pedagogia, Educação do 
Campo, Filosofia e Espanhol; Aproximação dos acadêmicos com a comunidade escolar local; Envolver a 
comunidade como um todo, a saber, estudantes, professores e demais interessados na prática de pensar e 
rediscutir questões educacionais e sociais, construindo uma comunidade mais ativa e estudantes conectados 
com a interdisciplinaridade.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação se dará via elaboração e aplicação de instrumento avaliativo que será submetido a avaliação 
dos participantes e posteriormente a atividade será avaliada internamente, onde se verificará se houve 
alguma falha durante a organização que comprometesse o bom andamento do evento e se a atividade foi 
relevante para a formação profissional dos participantes e do Grupo PET GAPE.
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Atividade - MOVIMENTO ESTUDANTIL e FORMAÇÃO 
POLÍTICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 10/04/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
Em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do município de Hulha Negra e coordenação do Polo 
Universitário da UAB fomentar a organizarão e criação de grupos de discussão em torno de temáticas 
ligadas ao movimento estudantil e a política estudantil com a finalidade de dar suporte para a criação de 
Diretórios Acadêmicos e Grêmios Estudantis e assim proporcionar grupos de estudantes atuantes em seus 
contextos escolares. A atividade será desenvolvida em parceria com o Projeto de Extensão da professora 
Regina Trilho Otero de mesmo conteúdo e formato que vem sendo desenvolvido junto ao Curso de 
Educação do Campo e está vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PREC da Universidade 
Federal de Pelotas - UFPel.

Objetivos:
Fomentar o pensamento crítico dos acadêmicos dos cursos de graduação na modalidade a distância da 
UFPEL e dos estudantes das escolas das redes públicas; Incentivar os estudantes a serem sujeitos atuantes 
na sociedade que vivem e sujeitos de sua própria história escolar; Fomentar a discussão em torno da 
criação de diretórios acadêmicos dos cursos de graduação ofertados pela UFPEL no Polo UAB Hulha 
Negra e grêmio estudantil nas escolas públicas parceiras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Fomentar a emancipação dos estudantes, auxiliando-os a compreenderem seu papel na sociedade e o 
quanto este é importante para que mudanças positivas aconteçam em seu entorno.

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:
Levantamento e mapeamento das escolas públicas dos municípios de atuação dos estudantes dos Cursos da 
UFPel; Identificação de lideranças nas escolas parceiras e nos Cursos da UFPel; Agendamento de reuniões 
para a formação de grupo de formação política; Organização de palestras e oficinas sobre temas e temáticas 
ligadas a Política Estudantil; Realização de Seminários e Fóruns onde possam ser discutidas as questões 
relativas à formação, atuação e finalidade destes segmentos estudantis; Elaboração de artigo sobre o 
trabalho desenvolvido ao longo do ano que será socializado em eventos acadêmicos e locais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Levantamento da abrangência e efetivação de grupos que aderiram a ideia e colocaram em prática a 
formação dos Grêmios e Diretórios Acadêmicos, bem como reflexão avaliativa do processo de formação 
política onde será feito levantamento dos limites e possibilidades desta.
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Atividade - SITE/BLOG/FACEBOOK

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/03/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
A construção de um site e manutenção do mural do grupo são ferramentas que possibilitam a divulgação 
das atividades, das produções, dos eventos e atividades ligadas ao PET-GAPE, além de disponibilizar 
informações acerca do Programa de Educação Tutorial. É de fundamental importância divulgar para a 
comunidade acadêmica as atividades realizadas pelo grupo e seus respectivos integrantes, buscando sempre 
uma maior integração entre os mesmos. Portanto, fica evidente a necessidade de construção e manutenção 
do s sítios, tendo em vista que ele se caracteriza como uma das ferramentas mais eficazes de divulgação.

Objetivos:
Pretende-se realizar a construção e manutenção do site e do mural, tendo em vista que estes possibilitarão 
uma maior propagação e troca de informações acerca das atividades e ações do grupo para a comunidade 
acadêmica. Além dessa divulgação, pode ocorrer a publicação de produções materiais diversos que podem 
constituir um acervo para pesquisas e estudos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será elaborado o projeto do site e se partirá para a construção e elaboração do mesmo. Estando este pronto 
se reunirá as produções e informações necessárias e que farão parte do conteúdo do site. Na sequencia e 
através de atualizações permanentes e pontuais quando necessárias de notícias, se fará a divulgação de 
eventos e tudo o mais que o grupo entender como pertinente do âmbito do PET-GAPE. Além da inclusão 
contínua das produções do grupo e dos estudantes ligados às ações do PET- GAPE se montará uma espécie 
de acervo do grupo e do Curso de Pedagogia EaD.

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:
Divulgar de forma mais eficaz o Programa de Educação Tutorial, e em especial, o grupo PET-GAPE 
UFPel, visando sempre uma maior integração com a comunidade acadêmica; Possibilitar o acesso ao 
acervo das produções do curso e dos bolsistas PET, bem como sua dinamização e expansão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao fim do ano, observar através de análise interna do grupo a abrangência e a inserção dos sítios em 
relação aos estudantes e demais interessados em assuntos referentes à educação e ao PET.
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Atividade - INVESTIGAÇÃO SOBRE OS ESTUDANTES DO 
CLEC: CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/05/2016 30/09/2016

Descrição/Justificativa:
A caracterização dos estudantes a partir das dimensões econômicas, políticas e culturais possibilitará 
reconhecer os desafios à formação acadêmica durante o período de estágios curriculares.Neste sentido se 
propõe efetivar a pesquisa em torno das características socioculturais dos estudantes do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo- CLEC.

Objetivos:
O objetivo da pesquisa é mapear características gerais dos estudantes do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo - CLEC, turma 3 (início em 2012), tal como foi realizado com os estudantes da 
Pedagogia EaD turma 5 (início em 2015). Produzir artigo sobre as características da turma CLEC/UFPel;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reorganização do instrumento e elaboração do questionário on-line. Aplicação de questionário através de 
Formulário on-line; Sistematização e Analise dos dados levantados; Revisão de Bibliografia; Elaboração e 
escrita do artigo sobre o tema.

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 perfil dos acadêmicos e futuros professores que atuam ou atuarão na educação do campo nos 
municípios onde o Curso está sendo ofertado, bem como efetivar análise sobre a relevância desta formação 
para o desenvolvimento humano.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussão junto ao grupo PET-GAPE. Construção do relatório pelos participantes. Apresentação e debate 
sobre os resultados em eventos acadêmicos.
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Atividade - A CRIAÇÃO DE MATERIAIS AUTÊNTICOS: 
recriação de personagens e produção de materiais didáticos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/09/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
Esse trabalho visou à recriação dos personagens do folclore nacional, de modo que eles tenham uma 
padronização estética, sendo uma identidade gráfica mais pessoal do trabalho que vinha sendo feito junto 
aos Cursos de Pedagogia e Educação do Campo a Distância. Essas recriações dos personagens foram 
utilizadas para a criação de matérias didáticos, jogos e cartazes, que foram trabalhados com crianças de 
escolas de ensino fundamental durante a Semana do Folclore e surgiu da parceria com o NUFOLK da 
UFPEL. Esse trabalho foi visto como necessário depois do desenvolvimento de um projeto de pesquisa que 
vinham sendo realizados.

Objetivos:
Realizar estudo sobre personagens do folclore; Redesenhar personagens do folclore brasileiro; Produção 
kit/jogos: materiais didáticos autênticos e apropriados a realidade local;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
ESTUDO FOLCLORE: Estudo e levantamento dos elementos culturais e litorâneos; Pesquisa sobre 
folclore litorâneo; Levantamento dos personagens relevantes para comunidade locais; ESTUDO E 
RECRIAÇÃO PERSONAGENS: Padronização Visual; Estilos de traços e de desenhos; Escolha da paleta 
de cores; ESTUDO SOBRE JOGO: Estudo levantamentos de jogos e brincadeiras; Confecção de jogos;

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 resultado principal desta atividade se tratava da recriação/desenho dos personagens do folclore 
brasileiro; Esperava-se, também, produzir materiais didáticos próprios com os quais os educandos se 
identificassem culturalmente. O trabalho, buscou inovar não somente na criação dos personagens do 
folclore, mas também no fato de torná-los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo tivesse a 
identidade do grupo, que fosse único, e partisse de lendas comuns para todos. Uma dos principais objetivos 
atingidos foi a elaboração de diversos jogos e a montagem do kit para a uma futura publicação impressa. 
Atualmente contamos com a divulgação virtual deste material e impresso simples que é disponibilizados 
aos participantes das oficinas e cursos que são oferecidos pelo PET GAPE/NUFOLK/LAM

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação das produções e discussão em torno do material produzido. Seminário e discussão com 
professores especialistas das áreas - André Macedo, Tiago Amorin e Pâmela Araújo- onde foi discutido a 
pertinência dos processos de recriação personagens, da elaboração dos produção do jogos e realização das 
oficinas. Avaliação/discussão com o grupo sobre as ações e atividades desenvolvidas e construção de um 
quadro temático onde será registrado os aspectos reativos ao desenvolvimento e limites da ações 
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desenvolvidas por este projeto.
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Atividade - Participação e Organização de eventos: 
INTERPET/XIX SULPET/ II SEMANA INTEGRADA-UFPEL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/02/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Esta ação tem com objetivo principal proporcionar a interação dos bolsistas do PET GAPE com a 
comunidade acadêmica através da sua participação ativa em eventos como: Reuniões da Executiva da 
UFPel, Interpets da UFPel, Sulpet, Enapet, Semana Integrada da UFPel e demais eventos relacionados aos 
que vem sendo abordado pelo Grupo de ação e Pesquisa em Educação Popular - GAPE/PET. Como muitos 
dos petianos estão vinculados aos cursos na modalidade a distância foi necessário uma adotar uma logística 
para que os mesmos pudessem participar dos encontros mensais do PET, ou seja, dos INTEPETs na 
UFPEL. Sendo assim, foi necessário utilizar recursos e estratégias vinculadas a UAB para que os petianos 
pudessem participa

Objetivos:
O principal foco deste conjunto de ações foi e é socializar com a comunidade acadêmica o que vem sendo 
discutido no âmbito do PET-GAPE, problematizando possíveis avanços, apontar limites e possiblidades. E 
a partir da avaliação geral das práticas e reflexões ter maior elementos para re-elaborar e aprimorar as 
propostas e ações futura, bem como identificar e superar limites apontando novas possibilidades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento desta ação foram adoadas alguns procedimentos. Em relação a participação em 
evento foi necessário: - identificação dos estudos, ações e projetos mais apropriados aos eventos de 
interesse do grupo; - discussão e elaboração dos textos e resumos; - preparação das apresentações e 
exposição dos bolsistas; - efetivação das inscrições; - e preparação das viagens quando foi necessário. 
Organização e participação INTERPET/UFPEL: - agendamento de transporte; - solicitação de diárias; - 
organização da rota do transporte; - discussão e elaboração da apresentação das atividades do PET/GAPE; - 
divisão de tarefas para preparação da recepção dos demais grupos PETs; - organização da ATA de registro 
da reunião INTERPET/JUNHO-16; - e avaliação do evento.

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 e divulgar junto as comunidades acadêmicas os projetos e ações do PET GAPE; - Dar 
visibilidade aos que vem sendo desenvolvido junto aos cursos de Educação a Distância da UFPel; - Colocar 
em discussão as propostas e projetos vinculados aos Cursos de Educação do Campo e Pedagogia EaD da 
UFPel.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através das reuniões do PET GAPE, onde o grupo irá analisar variáveis e a amplitude 
alcançada com a participação e organização do evento, no sentido de verificar se os objetivos centrais do 
foram cumpridos, se despertou interesse acadêmico e comunitário e se o mesmo foi pertinente social e 
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academicamente.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2016

LILIAN LORENZATO RODRIGUEZ 10/07/2017 11:30:08 - Página 23 de 23


