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Plenamente desenvolvido

Atividade - DOCUMENTÁRIO: A ESCOLA MACHADO DE 
ASSIS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Neste ano (2017), a partir do roteiro do documentário elaborado pelos bolsistas do curso de Jornalismo e de 
Cinema e Audiovisual, bem como aprovado pelos demais integrantes do PET GAPE e pela escola parceira, 
foi possível registrar imagens da E. M. E. F. Machado de Assis. Desse modo, como proposto no 
planejamento anual foram gravadas as entrevistas com os membros da comunidade escolar, envolvendo 
tanto professores, coordenação, funcionários e pais. Por conta da realização desta etapa, a concepção dos 
bolsistas se expandiu a ponto de poder se aprofundar ainda mais na história da escola, fazendo com que 
questões que não estavam previstas no roteiro surgissem no decorrer das entrevistas, permitindo aos 
integrantes do PET GAPE conhecer mais sobre os indivíduos e as suas ações e sentimentos perante a 
instituição. Além disso, a partir da participação do PET GAPE nas atividades escolares, se deu início ao 
processo de gravação de imagens de mostras, festas e da própria infraestrutura de onde está localizada, 
contextualizando com a presença dos estudantes que possibilita registrar a proximidade e confiança das 
crianças com a escola. Mesmo com mais de quatro horas de gravações a etapa de edição do material foi 
finalizada. E seu lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2018.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/03/2017 20/12/2017

Descrição/Justificativa:
A partir do trabalho em conjunto que vem sendo realizado entre o PET GAPE e a E.M.E.F.Machado de 
Assis criou-se a proposta de documentar a vida desta escola. Depois de alguns projetos já terem sido 
executados na escola nos foi possível perceber minimamente: a forma como esta trabalha e integra as 
famílias na vida escolar; o quanto esta enfrentou dificuldades de infraestrutura; o esforço dos professoras 
na organização do processo de ensino; e como tudo este aparato se mostrou como conteúdo para a 
produção de um documentário sobre a Escola. Tal documentário registrará o seu trabalho e sua história. 
Experiência consistemente relevante para ser compartilhada e difundida entre outras escolas e profissionais 
da área.

Objetivos:
Produzir um documentário sobre a escola E. M. E. F. Machado de Assis, visando socializar o trabalho e a 
história dos indivíduos que dela fazem parte, assim como sua história enquanto uma instituição pública 
voltada para as questões populares. Publicizar o conhecimento construído sobre o entorno da escola, 
mostrando como a relação entre escola e comunidade gera uma educação diferenciada e de qualidade. 
Possibilitar a integração das bolsistas PET, permitindo que estes coloquem em prática proposta de 
elaboração de roteiro e deem visibilidade para o que conhecem e faz parte da vida da escola. Utilizar 
recursos cinematográficos para a produção de um material de qualidade estética que retrate as propostas e 
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posturas educativas da escola.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A concepção e o roteiro do documentário serão feitas a partir do conhecimento que as bolsistas PET tem 
sobre a escola, assim como das pré-entrevistas e conversas com as professoras e coordenadoras da Escola. 
Os pontos relevantes para o roteiro serão buscados nas vivências enas ações desenvolvidas com a Escola. 
Elaborado o roteiro, será feito um cronograma baseado nas datas de atividades importantes e emblemáticas 
da escola e acompanhamento do cotidiano ordinário da mesma. Com o cronograma em mãos, o 
documentário será gravado ao longo do ano de 2017, e após termos reunido todo o conteúdo gravado e, 
também, imagens de arquivo sobre a escola, o documentário será montado e finalizado para futura exibição.

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:
Promover maior aproximação entre as bolsistas PET e a história e formação estrutural da E. E. Machado de 
Assis. Contribuir para o aprendizado a partir da experiência do encontro. Produzir um documentário 
utilizando-se de recursos cinematográficos, visando a produção de um material rico tanto em seu aspecto 
estético quanto de conteúdo. Difundir a forma como a E. E. Machado de Assis se relaciona com a 
comunidade e seu entorno, para poder ser utilizada como exemplo/parâmetro por outras escolas públicas 
Pelotas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada, principalmente, pelo seu produto final e a recepção dele pela escola E. E. 
Machado de Assis. Também será avaliado a forma como cada bolsista PET irá contribuir para a produção 
do documentário através da troca de conhecimentos adquiridos ao longo da parceria entre PET GAPE e a 
escola. Desta forma, a avaliação individual e em grupo será feita a partir de toda contribuição feita e 
presente na produção final, mesmo que seja perceptível apenas para o grupo. E por fim apontar se o 
documentário retrata a realidade escolar e a sua perspectiva pedagógica.

Atividade - CONHECENDO PELOTAS: MAPA INTERATIVO 
SOBRE SUA HISTÓRIA E ECONOMIA.

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Avalia-se que no que se refere ao aperfeiçoamento das prática pedagógicas inovadoras enraizados com a 
cultura e história do local a atividade foi plenamente desenvolvida uma vez que realizou um processo 
participativo e colaborativo junto a Escola Machado de Assis efetivando a aproximação da Universidade às 
demandas locais. Foram momentos de intensa relação e atuação na escola onde foi possível fazer todo um 
levantamento dos conteúdos referente a história e aos aspectos sócio-econômicos da cidade de Pelotas que 
são trabalhados na Escola e assim identificar todo o material que servirá de conteúdo para o MAPA 
INTERATIVO. A parte gráfica do MAPA INTERATIVO também foi concluída o que contribuiu para a 
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formação técnica, científica e tecnológica dos acadêmicos envolvidos. Proporcionando também a
integração entre estudante, bolsistas, escola e comunidade escolar o que a nosso ver foi fundamental no 
processo de conhecimento da realidade do entorno escolar e da história tanto da Escola como do município. 
Desta forma esta foi uma das atividades muito gratificante academicamente falando, pois requer diversos 
saberes na sua realização e colocou ao grupo desafios que foram sendo enfrentados maduramente pelos 
bolsistas. O Mapa está sendo finalizado para que seja utilizado no ano letivo de 2018 na Escola e na 
formação das novas turmas das Escolas Parceiras, seu lançamento oficial está programado para o primeiro 
semestre de 2018.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/02/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
Partindo das vivência com a EMEF Machado de Assis ao longo do ano de 2016, o desenvolvimento de um 
conjunto de atividades que possibilite maior conhecimento histórico de Pelotas e sirva como subsídio para 
a elaboração de material didático próprio, é extremamente necessário e pertinente ao processo de ensino 
proposto pela Escola. Sendo assim essa proposta permitirá que as crianças construam conhecimentos 
acerca da história econômica da cidade onde vivem e os levará a compreender a importância e valorização 
de seus saberes e de sua cultura. Proporcionar a troca de saberes entre escola, sociedade e universidade 
significa fazer com que diferentes saberes dialoguem e possam contribuir na construção e na elaboração de 
conteúdos e materiais próprios, neste caso um MAPA INTERATIVO DE PELOTAS.

Objetivos:
Proporcionar aos estudantes e professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis 
e aos petianos, um maior conhecimento sobre a história, a economia e o patrimônio cultural da cidade de 
Pelotas, através da produção de material didático próprio; Possibilitar aos acadêmicos e bolsistas do PET 
que exercitem e empreguem os conhecimentos próprios de sua área de formação; Contribuir para a 
formulação de novas estratégias de desenvolvimento do ensino nas escolas públicas e de métodos 
educativos enraizados com a cultura local, através da elaboração e desenvolvimento de Materiais Originais 
e Autênticos como é o caso do MAPA CONHECENDO PELOTAS.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será elaborado um projeto com a Escola prevendo um conjunto diversificado de atividades que serão 
realizadas junto aos estudantes, professores e comunidade. Atividades como passeios, visitas, palestras, 
pesquisas, saídas de campo, construção de maquetes-mapas, e outras. Todas as atividades serão 
acompanhadas pelos bolsistas PET e a partir do que for sendo produzido se elaborará um MAPA 
INTERATIVO - CD sobre a cidade de Pelotas, que por sua vez será elaborado de forma interdisciplinar 
envolvendo diferentes linguagens, onde os bolsistas do GAPE de diversas áreas poderão atuar e contribuir.

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 Projetos Temáticos de Ensino 
e de Pesquisa enraizados com a cultura e história do local; Aproximação da Universidade às demandas 
locais; Integração entre estudante, bolsistas, escola e comunidade escolar; Estimular a formação de 
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profissionais qualificados técnica, científica, tecnológica e academicamente.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
No encerramento de cada atividade será feita uma avaliação junto aos participantes e individualmente pelo 
professor regente da turma. Posteriormente a atividade será analisada internamente pelo grupo e com base 
em parecer elaborado pelo professor regente da turma onde a atividade está sendo realizada, e quando for o 
caso, será dado feedback aos sujeitos participantes. E desta forma se construirá uma avaliação da atividade 
em si e de sua relevância no conjunto das ações previstas. Haverá um momento onde se avaliará a 
produção final MAPA DE PELOTAS para indicação de ajustes e/ou reformulação de questões , bem como 
novas projeções do trabalho.

Atividade - Reuniões de Gestão:

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano de 2017 o PET GAPE realizou reuniões semanais de gestão: planejamento, elaboração e 
avaliação de suas atividades. Nestas foi possível buscar uma maior organização do grupo para o 
desenvolvimento das suas atividades e trouxe maior integração do grupo em relação à aspectos como 
organização das tarefas, cooperação, socialização e participação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 16/01/2017 18/12/2017

Descrição/Justificativa:
Realização de reuniões semanais de gestão, avaliação e encaminhamentos das atividades do grupo. Nesta 
atividade as tarefas são divididas a cada encontro onde cada um dos bolsistas é responsável pela 
coordenação e registros das discussões e encaminhamento . Acredita-se que reuniões produtivas são 
importantes para que se tenha um bom desempenho organizacional do grupo. As reuniões são uma 
ferramenta indispensável para que se efetive o trabalho coletivo e colaborativo no grupo e podem ter as 
mais diversas finalidades, tais como: planejamento das ações, solução de problemas, 
comunicação/informação e avaliação, resolução de conflitos e, até mesmo, formação/ treinamento. Nestas 
deve estar envolvidos não só aspectos relativos ao tema e objetivo da reunião, mas também os da dinâmica 
comportamental, como comunicação e administração de conflitos. Sendo sua apropriação importantíssima 
para a qualificação do grupo e organização do trabalho.

Objetivos:
Que todos os bolsistas assumam a responsabilidade pela coordenação e condução desta atividade, bem 
como tenham propriedade da dinâmica gestacional das reuniões. Desenvolvimento de capacidade de: 
seguir os processos, definir e seguir as etapas do processo de realização das tarefas e implantar uma cultura 
organizacional em que reuniões produtivas sejam viáveis.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Realização semanal de uma reunião onde cada um dos bolsistas é responsável pela sua condução e 
preparação. O responsável pela reunião deve fazer o levantamento da pauta, disponibilizar aos demais 
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colegas e preparar o espaço e materiais necessários para realização da mesma. Também é responsável pela
dinâmica da reunião, listas de presença e registro da ata. Em suma, as reuniões devem fazer com que os 
participantes sejam estimulados a fazerem reuniões. Mas para que isto se torne algo prazeroso e eficaz, é 
preciso competência, esforço e determinação.

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 que os bolsistas desenvolvam habilidades necessárias para a preparação e condução das reuniões 
do grupo. Neste sentido pretende-se que estes adquiram habilidades e competências para preparar/planejar, 
executar/fazer e controlar/avaliar estes momentos de forma positiva para o grupo e para as tarefas a serem 
realizadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As reuniões serão constantemente avaliadas pelo grupo no sentido de identificar como estas demonstram 
ser compensadoras, ou seja, se estas estão funcionando e valem o tempo que se gasta com elas, bem como 
se estes momentos estão contribuindo de forma positiva para que as ações do grupo se tornem mais ágeis, 
flexíveis e eficientes.

Atividade - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MANUTENÇÃO 
SITE / FACEBOOK

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Neste ano (2017), foram realizados 22 posts e 2.650 novas visualizações de 1.166 visitantes, abordando 
conteúdos midiáticos a partir de pautas e temas que estejam inseridos na perspectiva de educação e 
popular. Com o decorrer do trabalho de publicação dos posts e páginas, a necessidade de organizar os 
conteúdos abordados se tornou superada através do planejamento estratégico de áreas de fácil acesso e 
seguimento dentro do blog. Em que, desse modo foram criadas categorias específicas para destinação dos 
conteúdos, sendo realizado um processo de arquivamento gradual e estruturado visando a inter-relação 
entre as pautas e o melhor entendimento para o público. Bem como, para organização dos trabalhos escritos 
dos bolsistas do grupo, exemplo de resumos e artigos escritos e publicados em anais de eventos, foi criado 
um blog secundário para a divulgação deste material, intitulado como ¿Publicações PET GAPE ¿, que pode 
ser encontrado no blog primário e atua vinculado a determinadas postagens sobre a participação e 
apresentação do grupo em eventos. Servindo como principal ferramenta de compartilhamento dos 
conteúdos produzidos pelo Núcleo de Jornalismo, o Facebook é apontado como primeiro referenciador 
para a audiência do blog. Em razão da página PET Grupo de Ação e Pesquisa em Educação Popular no site 
de rede social, atuar vinculada as publicações que são realizadas dentro da plataforma do Wordpress, 
exemplo de ações, parcerias, divulgação de edital e vídeo, realização e participação em eventos. Além de 
disponibilizar outro meio de contato para o público com o grupo e vice-versa. Já o canal PET GAPE na 
plataforma do site YouTube apresenta em suas estatísticas 1.368 visualizações desde a sua criação em 
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junho do ano anterior. Tendo como vídeos mais populares ¿Glossário personagens do folclore em LIBRAS
(1:56)¿ e ¿Conhecendo as Charqueadas (5:06)¿, respectivamente com 618 e 237 visualizações. Neste ano, 
foram publicados nove novos vídeos produzidos pelo PET GAPE, sendo eles ¿Leituras para o público 
feminino durante o Dia Internacional da Mulher¿, ¿Constituição do Grêmio Estudantil: relatos de uma 
experiência na Escola Oito de Agosto - Candiota/RS¿, ¿GAPE participa da 3ª edição do projeto Arte em 
Bloco¿, ¿Cazuza de Viriato Corrêa é tema de atividades no curso de Pedagogia da UFPel¿, ¿Lançamento 
do livro Qorpo Santo, diabos e fúrias¿, ¿Dermeval Saviani palestra em evento destinado a Pedagogia e ao 
PPGE da UFPel¿, ¿EMEF Machado de Assis realiza Mostra de Pelotas¿, ¿Semana do Folclore 2017 na 
UFPel¿ e ¿O Centro Histórico de Pelotas - Por EMEF Machado de Assis e PET GAPE¿.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 10/01/2017 20/12/2017

Descrição/Justificativa:
A manutenção e qualificação do site e manutenção do mural do grupo são ferramentas que possibilitam a 
divulgação das suas atividades, produções, eventos e atividades ligadas ao PET-GAPE e seus parceiros, 
além de socializar informações acerca do Programa de Educação Tutorial. Neste sentido é de fundamental 
importância divulgar e socializar com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral as atividades 
realizadas pelo grupo. Portanto, fica evidente a necessidade de se manter os sítios atualizados e fomentar as 
publicações/informações, uma vez que estes se caracterizam como uma ferramenta de informação e 
comunicação bastante eficaz, bem como campo de ação e formação dos petianos do jornalismo e design 
digital.

Objetivos:
Dar manutenção alimentando o site, o Facebook e o mural do PET GAPE, tendo em vista que estes vão 
possibilitar uma maior propagação e troca de saberes e informações acerca das atividades e ações do grupo 
para a comunidade acadêmica. Além dessa divulgação, pretende-se a elaboração e publicação de materiais 
diversas, como imagens, texto e vídeo, que colaboram para constituir um acervo para pesquisas e estudos; 
Efetivar um campo de ação e formação aos bolsistas do PET GAPE.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será desenvolvida a partir da elaboração de projetos de ação no site, onde se partirá da 
divulgação dos trabalhos, projetos e ações do grupo, bem como da publicação de campanhas e informativos 
educativos. Para tanto se reunirá às produções e informações necessárias que farão parte do conteúdo do 
site. Na sequência e através de atualizações permanentes e pontuais quando necessárias de notícias, se fará 
a divulgação de eventos e tudo 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 para uso geral.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Divulgar de forma mais eficaz o Programa de Educação Tutorial, e em especial, do grupo PET-GAPE 
UFPel, visando sempre uma maior integração com a comunidade acadêmica e a sociedade; Possibilitar 
acesso ao acervo das produções do curso e dos bolsistas PET, bem como sua dinamização e expansão; 
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Socializar as produções e conhecimentos acumulados e produzidos pelo Grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada interna e periodicamente pelo grupo. A análise partirá de seu conteúdo indo até a 
avaliação da abrangência alcançada. Também se avaliará se o conteúdo e o seu formato estão atendendo 
aos propósitos de contribuir para a produção e troca de conhecimentos naquilo de comunica. Desta forma, a 
avaliação individual e em grupo será realizada a partir de toda contribuição feita e presente nos ambientes 
virtuais e impressos que venham a ser produzidos e publicados na rede.

Atividade - GRUPO DE ESTUDOS: AÇÃO E PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO POPULAR

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O desenvolvimento dos estudos via a atividade aqui registrada alcançou plenamente o objetivo de efetivar 
um espaço de formação consistente para os membros do GAPE e dar mais consistência ao processo de 
formação. Neste sentido foi possível aprofundar conhecimentos de diferente temáticas que envolveram as 
ações do grupo. Também foi possível criar uma rotina de estudos que contribuiu no desenvolvimento de 
habilidade crítica e reflexiva dentro do raciocínio científico. Desta forma percebemos a grande contribuição 
desta ação/atividade de estudos para a qualificação dos processos acadêmicos e institucionais, bem como 
contribuiu para que os bolsistas atuassem qualificadamente com responsabilidade e compromisso social.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 06/01/2017 15/12/2017

Descrição/Justificativa:
O GAPE vem, desde sua constituição, desenvolvendo atividades junto às instituições educacionais a que 
pertencem seus membros. Várias monografias, dissertações e teses foram definidas com a participação do 
grupo e elaboradas por seus autores nesta perspectiva de investigação-ação, dando maior consistência aos 
estudos e pesquisas do grupo. Já nos envolvemos no atendimento de demandas provenientes de 
comunidades rurais e de professores de escolas do campo nos municípios da região sul, realizando projetos 
pontuais de investigação. Neste sentido sua atuação, também, se dá como um grupo permanente de estudos 
por onde se trabalha a formação de seus membros e a discussão das temáticas vinculadas à seus projetos de 
ensino, pesquisa e extensão. Endereço:dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6045247650038419

Objetivos:
Propiciar aos discentes/petianos um ambiente dedicado ao aprofundamento dos temas e temáticas 
pertinentes ações e projetos do GAPE; Despertar no acadêmico/bolsista senso crítico e científico quanto às 
temáticas e as suas especificidade acadêmicas;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Realização de encontros quinzenais com duração de no mínimo três horas e onde se estudará um tema pré 
estabelecido de acordo com a demanda de formação do grupo e desenvolvimento das ações e projetos. Os 
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mesmos serão dividido em dois momentos, sendo que a primeira do encontro será composta pela exposição
do tema/texto por parte de um de seus integrante e/ou palestrante convidado; e a segunda parte será 
ocupada pelo debate aberto entre os participantes. Ao final de cada encontro/discussão os membros 
deverão elaborar uma resenha crítica em torno da temática e discussão realizada.

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 um espaço de formação consistente para os membros do GAPE e dar mais consistência ao 
processo de formação profissional. Além da possibilidade de aprofundar conhecimentos das temáticas, 
espera-se que o grupo tenha a oportunidade de desenvolver e aprimorar sua habilidade crítica e reflexiva 
dentro de um raciocínio científico. E desta forma contribuir para a qualificação dos processos acadêmicos e 
institucionais voltados para melhoria da educação superior e formação qualificada de profissionais para 
aturem com responsabilidade e compromisso social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo avaliativo se dará internamente e a partir da análise de suas dinâmicas e dos temas abordados 
em cada um dos encontros, bem como da pertinência e suporte dos estudos para as ações e atividades 
desenvolvidas pelo grupo.

Atividade - FOLCLORE E CULTURA POPULAR: CRIAÇÃO 
DE ILUSTRAÇÕES

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Como essa atividade foi uma inovação no grupo avaliamos que tivemos bons resultados, pois foi possível 
produzir ilustrações relevantes de alguns personagens da cultura popular Pelotenses, bem como de lendas 
da cultura litorânea da nossa região. Foi possível arriscar na produção de um livreto contendo atividades 
pedagógicas que trabalharam com questões próprias da cultura popular da cidade de Pelotas. O trabalho 
certamente inovou não somente na criação de ilustrações dos personagens, mas também no fato de torná-
los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo que mantiveram a identidade da comunidade local. A 
elaboração dos jogos ainda poderá ser melhorada, pois sua produção implica em uma força tarefa de 
diversos membros do grupo e de recursos para a impressão dos mesmos. Mas de qualquer forma foi 
possível minimamente produzir um bom material e também ter elementos para a produção de outros no ano 
de 2018. Muitos destes materiais estarão disponível assim que finalizada a sua configuração on-line para 
ser impressa via nossos ambientes virtuais pelo público em geral.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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100 10/03/2017 15/12/2017

Descrição/Justificativa:
Esta atividade prevê a continuidade do trabalho de criação de ilustrações dos personagens do folclore e da 
cultura brasileira, de modo que eles tenham uma padronização estética, ou seja, uma identidade gráfica 
mais apropriada e autêntica. Essas ilustrações dos personagens serão utilizadas para a criação de materiais 
didáticos, jogos e cartazes, que serão utilizados em atividades com os educandos das escolas parceiras e na 
formação de professores os cursos de licenciaturas. A proposta surgiu em parceria com o Núcleo de 
Folclore - NUFOLK da UFPEL e faz parte do desenvolvimento de um projeto de pesquisa que vem sendo 
realizado pelo PET GAPE. Este trabalho se torna relevante ao: realizar um estudo sobre a cultura popular; 
criar ilustrações originais e produzir materiais didático originais.

Objetivos:
Os principais objetivos desta atividade é: a) complementar os estudos e pesquisas que o grupo vem 
realizando com esta temática; b) a abertura de um campo de atuação e formação profissional qualificado; c) 
a produção autêntica que se referem a cultura popular e ao folclore brasileiro; d) e implementar práticas 
inovadoras na formação acadêmica.

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 as comunidades 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 trata produção e ilustração dos personagens do folclore brasileiro; 
Espera-se, também, produzir materiais didáticos próprios com os quais os educandos se identificassem 
culturalmente. O trabalho, busca inovar não somente na criação de ilustrações dos personagens do folclore, 
mas também no fato de torná-los mais íntimos aos educandos e ao mesmo tempo tenham a identidade da 
comunidade e partisse de lendas comuns para todos. Uma dos principais objetivos a ser atingido é a 
elaboração de diversos jogos e a montagem do kit para publicação impressa. Pretende-se disponibilizar 
estes materiais de forma digital e impressa para ser disponibilizados aos participantes das oficinas e cursos 
oferecidos pelo GAPE/NUFOLK/LAM.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação interna das produções e discussões em torno do material produzido. Seminário e discussão com 
professores ligados às áreas envolvidas- André Macedo, Tiago Amorin, Edgar Gandra e Pâmela Araújo- 
onde será discutida a pertinência dos processos de criação das ilustrações, da elaboração dos jogos e 
realização das oficinas. Enfim avaliação/discussão sobre as ações e as atividades desenvolvidas onde se 
construirá um quadro temático registrando os aspectos relativos aos limites e às possibilidades viabilizadas 
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pelas ações deste projeto.

Atividade - Elaboração e produção de artigos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Neste ano o grupo PET GAPE contou com o preenchimento total de seus integrantes bolsistas e este logo 
trabalhou fortemente no estudo e na escrita sobre o que vinham fazendo ao longo do ano. Neste sentido 
todos os bolsistas do PET GAPE puderam se apropriar das principais regras e metodologias da produção 
científica e tiveram uma melhor compreensão sobre a sua natureza e objetivos. Em decorrência os bolsistas 
estiveram presente em diversos eventos com trabalhos inscritos e apresentados o que fortaleceu e melhorou 
a produtividade e a qualidade de nossas produções. Apesar de termos muita produção de resumos 
expandidos foi possível que cada um dos bolsistas produzissem um artigo propriamente dito. Os artigos 
estão sendo submetidos a avaliação para publicação e ou possível publicação independente do grupo. Mas 
as produções foram plenamente satisfatórias e gratificante para o grupo que vê na sua produção e atuação o 
amadurecimento acadêmica de seus membros.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 02/05/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na elaboração de artigos e tem por objetivo a organização do trabalho de escrita 
científica que ser· desenvolvido por cada uma dos participantes do PET GAPE.

Objetivos:
O objetivo central é a elaboração de um artigo por cada um dos bolsistas, para que estes possam ser um 
meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua publicação os temas abordados e 
investigados pelo grupo, bem com que estes adquiram habilidade de escrita e reflexão científica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para tanto inicialmente cada integrante do grupo definirá a temática de seu artigo, o referencial teórico que 
o sustentará, bem como os procedimentos a serem adotados para a sua realização. A escolha do assunto não 
deve ocorrer ao acaso, pois se articula com a temática do PET GAPE e os cursos/áreas de cada bolsista, e 
com as experiências, adquiridas por meio de suas ações e práticas junto ao PET/GAPE. Seguiremos uma 
estrutura básica para elaborar nossos artigos: a) Introdução. Na introdução deve conter os seguintes 
elementos: ¿ Apresentação do tema; ¿ Objetivos da pesquisa; ¿ Justificativa; ¿ Estrutura do texto; b) 
Desenvolvimento Trata-se da parte principal do texto e deve apresentar: ¿ Fundamentação teórica; ¿ 
Metodologia (métodos, técnicas e procedimentos utilizados); ¿ Resultados se se tratar de observações 
investigativas retiradas dos dados coletados (utilizado quando se aborda uma pesquisa de campo); ¿ 
Discussão geral - confronto dos resultados com os da literatura. c) Considerações Finais: neste momento 
devem-se responder as questões abordadas inicialmente de forma breve e prospectiva. d) Referências: 
apresentação da listagem dos documentos que foram utilizados no texto. e) Anexos e Apêndices. Cada 
integrante poderá buscar o auxílio de um coorientar que melhor aborde a área escolhida e deverá apresentar 
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um cronograma para realização desta tarefa. Os temas dos artigos serão abordados e debatidos junto ao
Grupo de Estudos do GAPE.

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 que os bolsistas do PET GAPE se apropriem das principais regras e metodologias da produção 
científica, tenham uma melhor compreensão sobre a sua natureza e objetivos e que esta atividade possa 
auxilia-los a melhorar a produtividade e a qualidade de suas produções.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo avaliará internamente se a elaboração desta escrita foi pertinente para a formação de cada um e de 
que forma contribuiu positivamente para a apropriação do referencial teórico, da metodologia empregada e 
análise em questão, bem como de que forma contribuiu para a compreensão das principais dificuldades 
encontradas no decorrer do processo. Se levará em consideração o processo como um todo, mas 
principalmente a finalização minima do artigo/escrita ou produto final.

Atividade - PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A 
PROPOSTA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 
PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFPel

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A presente atividade se refere a PESQUISA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO: A PROPOSTA DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PEDAGOGIA A DISTÂNCIA DA UFPel e no que se refere as 
atividades previstas para o ano de 2017 foi realizado um levantamento criterioso das atividades e indicação 
do uso de ações voltadas para a pequisa nos Ambiente Virtuais de Ensino e Aprendizagem - AVEA e nos 
materiais didáticos utilizados pela Pedagogia EaD da UFPEL. A pesquisa foi intensificada com as 
atividades do grupo focal formados por professores que aturam neste Curso. No decorrer do 
desenvolvimento da pesquisa neste ano foi possível produzir artigos junto com os sujeitos investigativos e 
em breve serão publicados como material sistematizado e como aprofundamento dos estudos de pesquisa 
voltados para a formação de professores. Além das ações de levantamento de dados contamos com o 
desenvolvimento de debates e Seminários à distância com os polos da Universidade Aberta do Brasil onde 
se discutiu os desdobramentos do Curso nos municípios onde ocorreram as turmas do 5º ingresso/2016. No 
desenvolvimento da pesquisa as bolsistas puderam realizar estudos referente a metodologia de pesquisa e 
também estudos referentes às categorias específicas que foram sendo identificadas ao longo desta 
investigação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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80 01/02/2017 20/12/2017

Descrição/Justificativa:
O projeto de pesquisa está focado no estudo da relação entre o uso da pesquisa como estratégia de ensino e 
a proposta pedagógica do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância CLPD vinculado à 
Universidade Aberta do Brasil UAB e ofertado pela Universidade Federal de Pelotas UFPel. Conforme seu 
Projeto Pedagógico o CLPD situa a pesquisa da realidade concreta como estratégia metodológica do 
ensinar e aprender. E desta forma busca romper com a lógica da fragmentação, da hierarquização 
disciplinar e intenciona colocar os educandos como protagonistas de seu processo de formação docente. 
Neste sentido visamos compreender se a proposta de formação de professores se efetiva como processo 
educativo inovador que centraliza a pesquisa como estratégia de ensino e como princípio pedagógico.

Objetivos:
Investigar se a pesquisa educativafoi utilizada como estratégia de ensino pelo conjunto dos professores do 
CLPD e se ela está presente no cotidiano do curso como princípio da sua organização curricular, bem como 
investigar a coerência entre suas ações pedagógicas envolvendo o uso da pesquisa como estratégia de 
ensino e o que é indicado pelo projeto pedagógico do Curso. Para tanto busca-se: identificar estratégias e 
ferramentas pedagógicas presenciais e virtuais que efetivam e potencializam o uso da pesquisa como 
estratégia de ensino; Identificar elementos sobre as ações e atividades que os estudantes tiveram ao longo 
da formação que evidenciam a prática de pesquisa com as escolas parceiras; Mapear e conceituar práticas 
colaborativas, investigativas e dialógicas efetivadas no CLPD.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A presente proposta de pesquisa terá uma abordagem qualitativa e partirá de um estudo de caso para o seu 
desenvolvimento. O Estudo de caso será uma importante estratégia metodológica, pois permitirá um 
aprofundamento em relação ao que este projeto se propõe e permitirá que outros procedimentos 
metodológicos, próprios das ciências humanas sejam utilizados ao longo deste processo investigativo. 
Neste sentido se propõe uma investigação intensa junto aos professores e pesquisadores daUniversidade 
Aberta do Brasil UAB/CAPES vinculados à Pedagogia EaD durante os anos de 2012/2016. A proposta 
inicial é fazer um estudo e delimitação de estratégias; Mapeamento das escolas parceiras de pesquisa e de 
diferentes sujeitos que atuaram no Curso como formadores bolsistas CAPES-UAB e docente

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 que ao final desta investigação se tenha realizado um levantamento criterioso em torno do uso da 
pesquisa como estratégia de ensino na formação de professores e uma avaliação da implantação do projeto 
pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância/UFPel, principalmente no que se refere a 
sua proposta pedagógica que busca articular ensino e pesquisa. Outra expectativa se refere ao 
desenvolvimento de debates e Seminários nos polos da Universidade Aberta do Brasil e Escolas Públicas 
locais onde se discutirá os desdobramentos da oferta do Curso nos municípios onde ocorreram as turmas do 
5º ingresso. Estima-se realizar publicações em torno das questões discutidas ao longo do processo de 
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investigação, bem como realizar uma avaliação criteriosa do processo de pesquisa

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo de avaliação terá como parâmetro o envolvimento e comprometimento dos petianos no decorrer 
do processo, bem como a forma como estes se apropriaram das diferentes etapas investigativas. No que 
tange a pesquisa avaliaremos de que forma nossas práticas e ações junto a pesquisa possibilitaram alcançar 
os objetivos propostos inicialmente e a nossa capacidade de análise e interpretação dos dados e achados 
investigativos.

Atividade - PRODUÇÃO DE MATERIAL E RECURSOS 
DIDÁTICOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Esta ação do PET GAPE esteve voltada e promoveu a interação entre diferentes cursos de formação de 
professores, de modo que incentivou o desenvolvimento de metodologias voltadas para a inovação das 
práticas pedagógicas e incentivou a elaboração de materiais didáticos de caráter interdisciplinar. Esta 
atividade é desenvolvida em parceria com o Laboratório Virtual Multilinguagens que faz parte do projeto 
LIFE ¿ Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, da CAPES na UFPel. Concretamente essa 
atividades, independente da área de formação dos bolsistas incentivou e aperfeiçoou o uso de tecnologias 
da informação e comunicação TICs relacionados à Educação Básica. Também mobilizou a construção de 
um saber socializado e compartilhado que no nosso entendimento contribuiu positivamente na organização 
didático pedagógica dos cursos envolvidos e para a formação continuada de professores, uma vez que os 
materiais são divulgados e socializados em canais e redes sociais, pois disponibilizou o acesso aos 
materiais em rede para professores das redes públicas e particulares. E neste sentido tem contribuído para a 
estruturação de um novo paradigma de compartilhamento e democratização do conhecimento e de 
aprendizagem na educação superior e básica.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/03/2017 15/12/2017

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 diversos e diferentes materiais didáticos para serem utilizados pelos 
cursos de formação de professores e pelos professores conforme estes forem sendo disponibilizados em 
rede.

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 
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e comunicação TICs 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 compõem 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 destas 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 acompanham 
a formação de professores. Entre outras 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 cursos, da formação de professores e para a estruturação de um novo paradigma de 
compartilhamento e democratização do conhecimento e de aprendizagem na educação superior e básica. 
Além de disponibilizar amplamente o acesso aos materiais em rede para professores das redes públicas e 
particulares.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo fará internamente uma avaliação criteriosa e reflexiva das produções efetivadas e limitações que 
surgiram ao longo do processo. A avaliação vai requerer que se identifique a pertinência dos materiais 
tanto para a formação inicial como para a realidade das escolas parceiras. Uma auto avaliação, também será 
propostas, onde aspectos que se referem a atuação da equipe deverá ocorrer no grupo.

Atividade - LEITURA LITERÁRIA E FORMAÇÃO DO LEITOR 
NA ESCOLA PÚBLICA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada na Escola Machado de Assis e contou com a realização de diversas atividades e 
ações em colaboração com a Escola. Destacamos algumas atividades como a Mostra Monteiro Lobato e os 
diversos projetos desenvolvidos na biblioteca da escola que contou tanto com a leitura e estudo das lendas 
do Folclore Brasileiro como a realização de pequenas Mostra Literárias na Escola. Desta forma as bolsistas 
do Curso de Pedagogia vinculadas ao PET GAPE tiveram um campo de ação onde puderam atuar junto a 
Escola e a comunidade de forma comprometida com a escola pública, bem como focou o desenvolvimento 
de competências de leitura e formação de leitores críticos. Todas as ações foram sendo publicizadas tanto 
na rede social do grupo como da Escola Machado de Assis e assim foi possível socializar e compartilhar as 
experiências com professores das redes de ensino em nossos sítios que estão voltados para as questões 
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educacionais.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 01/05/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
A leitura nem sempre é uma prática comum na escola durante o período de alfabetização e pós-
alfabetização nas escolas básicas. Percebe-se que muitas ações neste sentido ainda são fruto de iniciativas 
pontuais de alguns professores. Sendo assim a proposição de ações voltadas ao desenvolvimento de 
competências de leitura e a formação de leitores capazes de dar sentido e significado ao que leem se tornam 
fundamentais no ambinete escolar. Portanto, a assessoria às escolas públicas, em parceria com o PET 
Educação, através do desenvolvimento de ações que qualifiquem e/ou contribuam para a instalação de 
Bibliotecas escolares, bem como estimulem a prática da leitura na escola disseminando ensinamentos 
relativos à leitura e suas particularidades são de extrema importância.

Objetivos:
O objetivo central desta atividade é desenvolver micropolíticas de leitura literária nas e para as escolas 
parceiras do PET GAPE e a contribuir na formação continuada de seus professores; Ampliar a assessoria a 
escolas públicas através de atividades que qualifiquem e/ou contribuam para a instalação de Bibliotecas 
escolares; Levar as escolas propostas representadas pelos projetos, Leitura Literária na Escola e Novos 
Caminhos, ambos coordenados pela professora Cristina Rosa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade constitui-se de momentos onde serão realizadas leituras para as crianças e cursos para os 
professores e familiares das escolas onde do PET GAPE atua; Estas atividades serão organizadas em 
parceria com o PET Educação, sob a orientação das tutoras do PET GAPE e PET Educação e conforme os 
procedimentos próprios da leitura.

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:
No que se refere aos cursos e a Educação espera-se abrir campo de ação onde os graduandos e comunidade 
acadêmica possa atuar junto a sociedade de forma contextual e comprometida com a escola pública. Espera-
se socializar nas redes sociais as ações a medida em que estas forem sendo realizadas e assim compartilhar 
os relatos de experiências com professores das redes de ensino em nossos sítios que estão voltados para as 
questões educacionais. Neste sentido a ação foca desenvolver competências de leitura e formar leitores 
críticos junto às escolas públicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação destas atividades será processual, onde os membros dos dois grupos PETs e as coordenações 
das escolas, irão analisar os limites e possibilidades das ações realizadas no final de cada uma das 
atividades para que se necessário estas sejam reprojetadas.

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

HELOISA HELENA DUVAL DE AZEVEDO 31/08/2018 13:39:51 - Página 16 de 29



Atividade - PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS A UFPEL

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano de 2017 o PET GAPE atingiu plenamente seus objetivos em relação as atividades de 
participação e organização de eventos. E desta forma socializou e divulgou suas ações e atuações junto à 
comunidade acadêmica, principalmente no que se refere aos projetos e atividades GAPE. O grupo teve uma 
forte e ampla participação nos eventos internos e externos próprios do Programa de Educação Tutorial - 
PET como SULPET, ENAPET e nos INTERPETs na UFPEL. Além destes eventos estivemos presente no 
XIX Fórum de Leituras de Paulo Freire na Universidade Federal do Rio Grande - FURG, na Semana 
Integrada da UFPel, Congresso de Iniciação Científica/UFPel, no Congresso da Graduação da UFPel e o 
Congresso de Extensão da UFPel. Além disto esteve presente e atuante em eventos como a Semana 
Internacional do Folclore desenvolvido em parceria com o Núcleo de Folclore - NUFOLK da UFPel, na 
Semana do Brincar mais um evento desenvolvido com nossos parceiros. Também participou da 
organização de Eventos e Mostras junto às Escolas Municipais de Ensino Fundamental Machado de Assis e 
Jeremias Fróes na cidade de Pelotas/RS. Sendo assim foi possível colocar em discussão as propostas, 
projetos e produções do grupo e dar visibilidade ao que vem sendo desenvolvido junto PET GAPE UFPel, 
bem como experienciar as vivências decorrentes destas ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/02/2017 20/12/2017

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 PET 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 e áreas afins.

Objetivos:
O objetivo principal deste conjunto de ações é socializar com a comunidade acadêmica o que vem sendo 
discutido no âmbito do PET-GAPE, problematizando possíveis avanços, apontar limites e possibilidades. 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; 
Aprofundar o nível de conhecimento do estudante para além dos limites da sua formação e estimular o 
aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua formação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento desta ação serão adoadas alguns procedimentos. Em relação a participação em 
evento é 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 for o caso. Organização e 
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participação INTERPET/UFPEL: - agendamento de transporte; - solicitação de diárias; - organização da
rota do transporte; - discussão e elaboração da apresentação das atividades do PET/GAPE; - organização da 
ATA de registro das reuniões; - 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 ao que vem sendo desenvolvido junto PET GAPE UFPel; - Colocar em discussão as 
propostas,projetos e produções vinculados a formação de professores e qualificação profissional numa 
perspectiva popular. -

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 que 
permitam mensurar a amplitude alcançada com a participação e organização do evento, no sentido de 
verificar se os objetivos centrais do evento foram cumpridos, se despertou interesse acadêmico e 
comunitário e se o mesmo foi pertinente social e academicamente para o grupo.

Atividade - MÚSICA NA ESCOLA: INTEGRAÇÃO 
EDUCAÇÃO, FAMÍLIA E ARTE.

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No que se refere a esta atividades foi possível promover na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Machada do Assis um espaço rico de aprendizado vinculados aos desenvolvimento artístico, musical e 
corporal através de traços da cultura dos tambores gaúchos e da etnia negra. Bem como foi possível 
desenvolver atividades na escola que estavam vinculadas a Mostra de Trabalhos escolares de Pelotas 
"Africanidades"!, ao Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas! Todos estes eventos 
estão voltados para a formação do cidadão. De um cidadão que seja capaz de contribuir ativamente com as 
mudanças sócio culturais necessárias para a construção de uma sociedade mais ética e reflexiva. E neste 
sentido potencialize a valorização e conhecimento cultural de diferentes etnias. Portanto, a realização de 
múltiplas atividades que desenvolveram a percepção musical e corporal, e ao mesmo tempo, 
proporcionaram um espaço de construção de conhecimentos em torno de aspectos de nossa cultura na 
escola e na família.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 01/05/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
A atividade visa a efetivação de parceria com o Projeto Tamborada que é um projeto de artes integradas 
para crianças, seus pais e professores baseado na história dos tambores gaúchos. Focado nos três pilares, 
Educação, Família e Arte o projeto valoriza e divulga a cultura popular da etnia negra no sul do Brasil. 
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Neste sentido a proposta é que o artista, Kako Xavier, realize juntamente com o PET GAPE atividades nas
Escolas parceiras, ou seja, atividades vinculadas ao Projeto Tamborada - Um dia de arte na escola. A 
proposta surgiu quando o GAPE conheceu o Projeto Casa do Tambor e viu este como um canal importante 
de ação, comunicação e integração na Escola, bem como uma o forma de oferecer às crianças uma 
atividade envolvendo a música, a dança e a cultura popular que vá além da sala de aula.

Objetivos:
Promover nas escolas parceiras um espaço de aprendizado em prol do desenvolvimento artístico, musical e 
corporal através da cultura dos tambores gaúchos e da etnia negra. A atividade visa a formação do cidadão, 
capaz de contribuir ativamente com as mudanças sócio culturais necessárias para a construção de uma 
sociedade mais ética e reflexiva. E neste sentido a valorização e conhecimento cultural de diferentes etnias 
se torna extremamente necessária à formação de nossas crianças. Portanto, a realização de múltiplas 
atividades que desenvolvam a percepção musical e corporal, e ao mesmo tempo, proporcionem um espaço 
de construção de conhecimentos em torno de aspectos de nossa cultura na escola e na família é 
fundamental.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades se darão através do desenvolvimento de brincadeiras que envolveram o cantar, o dançar, o 
compor, o atuar, sempre acompanhado do toque dos tambores do sul do Brasil. A cada atividade 
desenvolvida nas escolas se proporá a composição de uma música sobre a cidade, a escola e a arte. Neste 
sentido serão desenvolvidas oficinas nas escolas com as quais o PET GAPE tem parceria na cidade de 
Pelotas, Candiota e São José do Norte/RS, as atividades também poderão ser realizadas no Espaço de Arte 
A Casa do Tambor, no Bairro Laranjal/Pelotas/RS. Estas serão ministradas por integrantes da Casa do 
Tambor em parceria com os bolsistas do GAPE. Estas estarão focada na musicalidade e dança do toque dos 
tambores do sul do Brasil e será desenvolvida de diferentes formas

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:
Certos de que estas atividades artísticas servirão para o desenvolvimento da autoestima, valorização da 
cultura popular e estímulo a musicalidade as propomos realizá-las junto com nossos parceiros e 
comunidade escolar. É sabido que a prática de atividades musicais e a dança torna as crianças mais 
concentradas, motivadas e responsáveis no ambiente escolar e, fora dele contribui para que não se 
envolvam com outras atividades que possam vir a ser negativas para a sua formação. Assim espera-se 
contribuir para que os envolvidos tenham o gosto e o apreço pela música e pela dança, bem como que estas 
ações se estendam aos professores, famílias e suas comunidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Inicialmente avaliaremos a capacidade dos bolsistas e do grupo de efetivar a troca e construção de 
conhecimentos. Desta forma, a avaliação individual, em grupo e com as pessoas da Escola será feita a 
partir de contribuições que serão registradas e discutidas a cada ação realizada. Este processo nos permitirá 
reprojetar e projetar novas ações, e no final teremos uma boa percepção da relevância desta ação como um 
todo, mesmo que esta seja perceptível apenas para o grupo. No geral se avaliará a forma como se deu o 
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processo como um todo: planejamento, desenvolvimento e resultados.

Atividade - MOSTRA DE CINEMA INFANTO JUVENIL

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Esta atividades contou diversos momentos realizados junto a Escola Machado de Assis - Pelotas/RS. As 
atividades ocorreram durante a Semana de Comemoração do aniversário da cidade de Pelotas que tem sua 
constituição econômica e social fortemente ligada a africanidade e a Semana da Consciência Negra que 
ocorreu na UFPel e no município de Pelotas/RS. E assim foi possível potencializar a integração entre os 
bolsistas do PET e a comunidade escolar, bem como envolver a comunidade como um todo, estudantes, 
professores e demais interessados na prática de pensar e discutir questões educacionais e sociais a partir do 
Cinema. Outra ação vinculada a esta atividade foi a organização de um catálogo com indicações de filmes e 
animações que abordam essas questões para que os professores da escola possam utilizar como um guia de 
apoio no planejamento de suas atividades cotidianas na escola e assim se deu maiores possibilidades para a 
dinamização das páticas escolares. E desta forma se contribuiu para a implantação do que está previsto na 
Lei13.006/14.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/04/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
A Mostra de Cinema consiste em promover a exibição de Filmes e Animações para crianças e para 
professores. Nesta atividade o cinema é um forte aliado para estimular o pensamento crítico-reflexivo. 
Desse modo, trabalhar ideias e conceitos de forma prazerosa e mais acessível, podendo abarcar assim, não 
só os estudantes, mas toda a comunidade inserida nessa dinâmica. Com isso, acredita-se que a Mostra 
possa ser uma alternativa para formação de cidadãos ativos e críticos. Neste sentido e em parceria com as 
escolas da rede pública será feito um levantamento de temas e temáticas necessárias à formação das 
crianças com as quais interagimos. Visamos, também, abrir um debate na escola em torno da LEI Nº 
13.006, 26/06/14 - que versa sobre a exibição de filmes de produção nacionais nas escolas.

Objetivos:
Estabelecer uma relação entre educação e cinema, de uma forma agradável e acessível, estimulando a 
capacidade reflexiva na medida em que se faz o uso de elementos da arte cinematográfica. Abrir um debate 
na escola em torno da importância desta linguagem e arte na escola, be e sua potencialidade para o ensino e 
aprendizagem. Criar Introduzir um debate acadêmico, contribuindo assim para a formação dos bolsistas do 
grupo e dos participantes em geral; Mapear produções cinematográficas nacionais que tenham relação com 
a educação popular. Abrir debate sobre a LEI Nº 13.006, 26/06/14 que versa sobre a exibição de filmes de 
produção nacional se constituir como componente curricular complementar integrado à atividades 
escolares, sendo a sua exibição obrigatória prevista por, no mínimo, 2h semanais
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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 nas Escolas e/ou no CINE UFPEL. Concomitantemente a esta ação, os bolsistas farão estudos 
sobre a linguagem cinematográfica, bem como de seu uso pedagógico. Serão resgatados filmes que, dentro 
da especificidade cinematográfica, propiciem uma reflexão pedagógica e identificação por parte das 
crianças. Além disto atenda as necessidades curriculares das escolas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Potencializar a integração entre os bolsistas do PET e a comunidade escolar; Envolver a comunidade como 
um todo, estudantes, professores e demais interessados na prática de pensar e discutir questões 
educacionais e sociais a partir do Cinema; Criar possibilidades para a dinamização das páticas escolares e 
conectadas com ações interdisciplinares; Contribuir com a escola na e para a implantação da Lei13.006/14;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação se dará com a colaboração da escola e focará a importância da atividade para o processo de 
ensino e aprendizagem, bem como na apropriação dos filmes exibidos. A cada exibição se pedirá aos 
participantes que façam breves considerações. Esta avaliação se dará em sala de aula onde cada estudante 
juntamente com o seu professor discutirá sobre o filme em si e sobre a dinâmica da atividade emitindo uma 
parecer da turma. Internamente o grupo discutirá as avaliações enviadas pelas turmas e apontará os limites 
e possibilidades da atividade, verificando se a mesma alcançou os seus objetivos.

Atividade - EDUCAÇÃO POPULAR: UM DESAFIO À ESCOLA 
PÚBLICA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As metas previstas para serem desenvolvidas ao longo do ano de 2017 foram plenamente realizadas e sem 
dúvida proporcionaram o amadurecimento dos estudos acadêmicos do GAPE e na qualificação dos 
processos educativos junto à comunidade escolar. Neste sentido o envolvimento dos bolsistas no cotidiano 
das escolas colocou os futuros profissionais em contato direto com o objeto de sua profissão e em contato 
direto com o seu campo de atuação, o que torna sua formação muito mais consistente. O trabalho de 
aproximação entre universidade e sociedade tem sido de grande valia para a academia como para as 
Escolas com as quais temos interagido. Consequentemente foram muitas e diversas as produções tanto de 
textos como outras tantas produções realizadas pelo grupo em parceria com a Escola, bem como foi 
possível cumprir plena e satisfatoriamente com as etapas da Pesquisa que será finalizada no ano de 2018 .
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 01/02/2017 15/12/2017

Descrição/Justificativa:
O presente projeto de pesquisa busca verificar se a configuração da dinâmica pedagógica da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis, bem como sua gestão se aproximam de uma 
perspectiva popular. A proposta é desenvolver um estudo sistemático em torno da relação entre a 
organização das suas ações e práticas pedagógica e as questões próprias da Educação Popular. Através de 
um processo de investigação-ação que nos levará ao desenvolvimento de estudos e ações no âmbito da 
Pesquisa, ensino e extensão.A relevância desta proposta está no fato da formação estar sintonizada à 
realidade cultural e escolar das escolas públicas, bem como contribuir de forma interdisciplinar na 
construção e troca de saberes tanto na e para a formação acadêmica como para os processos escolares.

Objetivos:
O objetivo central da pesquisa é mapear processos educativos existentes na EMEF Machado de Assis e 
fazer um levantamento de referências para pensar a organização de processos pedagógicos na perspectiva 
popular em escolas das redes públicas. Para isso, propomos a parceria com a Escola com objetivos de: [1] 
estabelecer uma rede colaborativa e vivenciar a complexidade de relações que constituem a escola pública; 
[2] vivenciar e compreender o modo próprio e as contingências históricas da comunidade do Entorno 
escolar; [3] compreender e contribuir com os processos de gestão democrática na Escola; e [4] desenvolver 
ações e práticas interdisciplinares junto à escola. E neste sentido se trabalhará no desenvolvimento: de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão junto a Escola e os petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por se tratar de um estudo específico em torno da configuração da dinâmica escolar de uma escola em 
particular o projeto adotará como metodologia de pesquisa o estudo de caso. A intenção é retratar a 
complexidade de uma situação particular, onde se usará uma variedade de fontes para coleta de dados que 
são colhidos em vários momentos da pesquisa e em situações diversas, com diferentes tipos de sujeito. 
Cabe destacar que este desenho metodológico nem sempre se constitui de forma linear, podendo haver 
superposição das etapas de investigação que se intercalam em vários momentos.Certamente 
desenvolveremos um processo investigativo que nos permitirá alcançar os objetivos já anunciados e 
desenvolver estudos relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa.

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 desenvolvimento da pesquisa além de proporcionar o amadurecimento dos estudos acadêmicos que 
GAPE vem desenvolvendo ao longo de uma década contribuirá significativamente na qualificação dos 
processos educativos junto à comunidade escolar. Neste o envolvimento de estudantes de graduação no 
cotidiano das escolas coloca os futuros profissionais em contato direto com o objeto de sua profissão e em 
contato direto com o seu campo de atuação, o que torna sua formação muito mais consistente. E neste 
sentido se estará se efetivando um trabalho de aproximação entre universidade e sociedade, onde diversas 
ações estarão sendo desenvolvida na Escola. Consequentemente serão muitas as produções tanto de textos 
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como demais produções como documentários e material didático-pedagógico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Internamente o grupo discutirá periodicamente suas ações investigativas apontando se as mesmas estão de 
acordo com o cronograma de pesquisa e se estas estão atingindo os objetivos esperados; Com a 
comunidade escolar faremos reuniões com a direção e coordenação da escola para discutir os rumos e a 
relevância das ações que estão sendo desenvolvidas junto ao educandário. Também se refletirá sobre a 
postura e o compromisso do grupo junto a Escola e no desenvolvimento das investigações. Outro aspecto 
que deve ser considerado, tanto interna como externamente, se refere as produções e sistematizações 
realizadas, ou seja, se as mesmas estão sendo relevantes para o bom desenvolvimento da pesquisa e de seu 
processo investigativo.

Atividade - BRINCADEIRAS: O BRINCAR E A INFÂNCIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano de 2017 foi observada a importância do brincar para a formação individual, social e cultural 
do sujeito. Com os acompanhamentos realizados na EMEF Machado de Assis, escola parceira do PET 
GAPE no desenvolvimento de suas atividades, foram realizadas ações relacionadas ao brincar para que 
servisse tanto para a pesquisa proposta pelo grupo PET como também para contribuir no desenvolvimento 
das crianças. No início do ano letivo, ao fazer parte da sala de aula, durante o acompanhamento com as 
professoras da instituição, foi possível conhecer os estudantes, seu conhecimento e preferências pelas 
brincadeiras. Além do acompanhamento das aulas, atividades curriculares, também foi acompanhado e 
observado seus momentos livres como o intervalo e os períodos da disciplina de educação física. A partir 
de então, se faz necessário questionar sobre quais brincadeiras eles mais gostavam e que esse questionário 
se expandisse para seus pais e responsáveis com o intuito de relacionar as brincadeiras que passam de 
geração em geração e as que acabam por serem deixadas de lado com o surgimento de outras atividades 
lúdicas. Foram indagados também sobre momentos marcantes que envolveram o brincar e a brincadeira 
onde lhes foi proposto que registrassem no instrumento de pesquisa o que tinham na memória. Neste 
momento as famílias puderam buscar na sua memória tanto suas lembranças boa como as ruins que 
envolvam o brincar. Durante as análises dos dados, foi possível ver a presença de brincadeiras que 
envolvem correr, como: pega-pega e esconde-esconde, além da grande presença do futebol que é 
considerada não só como um esporte, mas também como um momento de lazer e diversão. Alguns pais 
optaram por não participar e o grupo aceitou e respeitou suas escolhas, mas foi explicado que a pesquisa 
não teria o intuito de julgar mas sim de elencar brincadeiras marcantes e proporcionar momentos de 
diversão com as brincadeiras sugeridas e relatas pelos pais, para que seus filhos pudessem experimentar as 
sensações e os prazeres que seus responsáveis sentiram, além de propagar determinadas brincadeiras 
fazendo com que elas não caiam no esquecimento, dando continuidade à cultura da geração anterior. Após 
a pesquisa ocorreram ações na escola, como por exemplo em algumas datas festivas, sendo elas: a Semana 
Mundial do Brincar que ocorreu no dia 23 de maio de 2017, e a Semana do Folclore em que as ações foram 
feitas no dia 21 de agosto de 2017. Nessas datas, foram pensadas e organizadas brincadeiras que 
proporcionaram às crianças vivenciar o prazer pelo lúdico, além da interação, sensibilidades, senso-crítico, 
autonomia e alegria durante o brincar, contribuindo para o seu desenvolvimento físico e ao mesmo tempo 
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respeitando as suas limitações e de seus colegas, estimulando assim o autoconhecimento. Foram resgatadas
cantigas de roda, lendas e brincadeiras, utilizando as brincadeiras mencionadas nos questionários e, 
principalmente, as brincadeiras sugeridas pelos seus pais, assim como propostas vinda do grupo PET 
GAPE para relembrar brincadeiras de outras infâncias que se deram em diversas partes do país. 
Proporcionando esses momentos na escola, é possível resgatar costumes e abordar temas, como foi feito na 
semana do folclore em que foi realizada a cantiga ¿Escravos de jó¿, muitas crianças não conheciam e 
puderam nessa atividade ter contato com a cultura popular, além de fazer movimentos corporais para 
realização da cantiga. Ocorreu interação entre a turma entre as turmas, trabalho em equipe e todos 
precisavam respeitar as limitações de cada um e ter paciência para lidar com elas pois apenas com 
compreensão a atividade aconteceria, caso contrário, a cantiga não ocorreria de maneira alguma pois 
precisava da participação de todos da roda. Já na semana do brincar, ocorreram brincadeiras como: corrida 
do saco, dança das cadeiras, pular corda, pular amarelinha/sapata, entre outras. Todas as atividades 
precisavam de movimento, sendo elas desenvolvidas em equipe ou não. Foram pensadas atividades que 
fizessem parte da memória das famílias e das crianças e que eles pudessem apresentar novas regras para as 
brincadeiras. Durante esses momentos, recebemos reclamações de que não tinham oportunidades para 
realizar essas brincadeiras, que seus momentos livres eram feitas apenas atividades como futebol e 
brinquedos da praça que existe na escola. As atividades realizadas trouxeram à tona a importância da 
ludicidade durante toda a vida do sujeito, brincando são estimuladas e desenvolvidas competências que 
precisam ser abordadas desde o início de sua formação. São momentos simples que proporcionam 
emoções, novas experiências, habilidades motoras, além das novas relações sociais que ocorrem durante o 
brincar. Por isso, durante as ações, foram ressaltadas tanto para os funcionários da escola como para os 
alunos, a importância do brincar, estimulando as atividades lúdicas. Cunha (1993) diz que a brincadeira faz 
com que a criança mergulhe na vida, podendo sentir a dimensão de suas possibilidades. Por isso, é 
importante garantir espaço para momentos lúdicos, que proporcionem as crianças brincadeiras, sendo 
proporcionados tanto momentos de lazer como de conhecimento e apropriação cultural, bem como 
possibilitou ao PET GAPE o desenvolvimento e o exercício de habilidades e competências necessárias para 
o fazer docente e investigativo. Trabalhando neste sentido na direção da formação do professor pesquisador 
numa perspectiva popular.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 01/06/2017 31/10/2017

Descrição/Justificativa:
A brincadeira faz parte da vida da criança e se constitui como um fator de extrema importância na e para a 
infância, seja dentro ou fora do ambiente escolar. Brincar favorece a auto-estima da criança, propicia 
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Esta atividade, surge da 
necessidade de se intensificar os momentos de diversão, alegria e prazer aos educandos na escola, ao 
mesmo tempo pretende investigar as brincadeiras infantis e as suas significações junto às crianças e seus 
familiares das escolas parceiras do GAPE em diferentes bairros de Pelotas/RS. E através das brincadeiras 
que as crianças se desenvolvem, se conhecem e interagem com o mundo. Uma análise das mesmas nos 
possibilitará reconhecermos muitos dos seus sentidos e significados.

Objetivos:
Intensificar a presença do brincar no meio escolar e analisar o espaço do brincar na escola; Analisar como 
os professores trabalham com as brincadeiras na escola; Identificar quais brincadeiras infantis tradicionais 
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estas comunidades preservam e como estas se fazem e refazem de geração para geração. Para tanto,
pretende-se realizar brincadeiras e atividades nas escolas, observando os interesses, o conhecimento e as 
vontades que acabam sendo expressas e comparar as brincadeiras que predominam e as razões pelas quais 
estas estão presentes na vida das crianças. Consequentemente objetiva-se a realização de um projeto de 
extensão onde ocorra a realização de atividades recreativas junto às crianças e uma pesquisa junto aos 
professores e familiares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Iniciaremos com a pesquisa sobre as brincadeiras infantis que ocorrerá com a observação e a participação 
dos bolsistas no cotidiano escolar. As observações e considerações deverão ser registradas em um caderno 
de campo. Estas seguirão um roteiro prévio e de acordo com a finalidade de cada atividade. A partir do que 
for sendo observados, também, se proporá brincadeiras na escola. As atividades da escola serão 
acompanhadas semanalmente. Conforme o grupo for apontando as brincadeiras do cotidiano dessas 
crianças, este organizará uma matriz por onde será focalizado o seu sentido e significado na infância. 
Também se realizará entrevistas com as famílias mediadas pelas criança através atividades específicas para 
recolhimento de dados e informações.

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:
Formulação de novas estratégias de investigação no que se refere a infância e o brincar; Promover novas 
estratégias de atuação profissional de forma enraizada com questões escolares; Efetivar um projeto de 
formação comum com os colegas e comunidade escolar; Mapeamento das brincadeiras infantis tradicionais 
que perduram atualmente nas comunidades com as quais interagimos. Os resultados serão divulgados via 
redes sociais, site e publicações em evento, tanto na forma de ilustração como em produções textuais de 
cunho jornalísticos e científico para envio para eventos acadêmicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo de avaliação se dará através de reuniões periódicas dos bolsistas com os professores das escolas 
e demais participantes onde será analisada o desenvolvimento e formato das atividade, assim como se os 
educandos estão aderindo às atividades na Escola com entusiasmo. O grupo PET GAPE fará uma avaliação 
criteriosa em torno das considerações feita pelos envolvidos no projeto, do envolvimento do grupo nas 
etapas de pesquisa e atividades, bem como avaliará a pertinência das ações que estão sendo realizadas, 
tanto no âmbito da pesquisa como da extensão, podendo propor reformulações a qualquer momento.
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Parcialmente desenvolvido

Atividade - CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE INCLUSÃO

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A realização desta atividade não foi totalmente desenvolvida devido ao cuidado que o grupo teve junto às 
pessoas e as suas famílias. A atividades iniciou e finalizou o ano com o intenso acompanhamento do 
processo de inclusão efetivado pela Escola Machado de Assis/SME-Pelotas/RS e chegou a realizar diversas 
ações junto às crianças que necessitavam de atendimento especializado, mas isso requer muito cuidado e 
respeito a legislação vigente. Neste sentido o grupo avaliou que seria necessário reprojetar as ações do 
grupo e o que fez com que o PET GAPE não divulgasse neste momento os materiais produzidos pelas 
crianças da Escola que subsidiaria a campanha publicitária e digital em torno da Inclusão. A aproximar do 
grupo com a realidade escolar da escola pública no que se refere a inclusão foi espetacular, pois o grupo 
pode perceber e apreender todo o processo articulatório e a rede de relações necessárias para atender e 
efetivar um processo realmente inclusivo na Escola. Isto evidenciou todo o processo e deixou em segundo 
plano a divulgação do processo de forma publicitária neste momento. E nos mostrou o quanto é mais 
necessário buscar ressaltar o que é valorizado na escola através da visão dos mesmos. No que se refere a 
elaboração de material para as mídias sociais e acesso público, bem como para acervo do PET GAPE e 
Laboratório Multilinguagens - LIFE, será melhor avaliado e produzido a partir das percepções apenas dos 
bolsistas e efetivado no ano de 2018.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 01/05/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A partir das vivências com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Machado de Assis e do 
conhecimento acumulado sobre o seu entorno e as confrontações do cotidiano que os cercam, será possível 
realizar um levantamento sobre como as questões referente a inclusão dentro e fora da escola estão sendo 
tratadas. Neste sentido termos subsídios para criar um projeto que vise tomar conhecimento de como a 
comunidade escolar trata com as diferenças e a partir disto elaborar uma campanha digital de educação 
inclusiva que seja capaz de contribuir para a compreensão de quanto é necessário reconhecer as diferenças, 
conviver sem distinção e acolher todas as pessoas nos parece pertinente no combate à toda e qualquer 
forma de discriminação social e cultural. Assim combater toda e qualquer discriminação.
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Objetivos:
Efetivar uma aproximação com a realidade escolar para perceber o que estes entendem por exclusão social
e se os mesmos se sentem discriminados; Conhecer o que faz com que o educandos e familiares da Escola
Machado de Assis se sentiam inserido socialmente e como aquele ambiente escolar pode estar contribuindo
nesse processo; Desenvolver atividades que discuta e problematize a temática na Escola e recolher
informações e dados para criar um projeto/campanha digital sobre Inclusão e Acessibilidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com o apoio dos professores da Escola Machado de Assis serão desenvolvidas atividades que discutam 
sobre o que é e está relacionado a Inclusão Social e acessibilidade. No decorrer das atividades acerca do 
assunto, os estudantes elaborarão desenhos sobre o assunto e o que estes consideram estar inseridos 
socialmente. Os desenhos serão utilizados para criação de pequenas campanhas publicitárias para a página 
e sítios do GAPE. As publicações terão periodicidade e alimentarão a rede social com material reflexivo 
sobre a Inclusão Social, além de antecipar o projeto audiovisual final. Em um segundo momento, serão 
produzidos notícias abordando as produções das atividades sobre Inclusão. Paralelamente e embasada 
nestas atividades se construirá um projeto digital 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:
Produção de materiais que subsidie a campanha publicitária e digital em torno da Inclusão; Produzir 
material original sobre inclusão na e fora da escola; Além desta ação aproximar o grupo da realidade 
escolar da escola pública, o material busca ressaltar o que é valorizado na escola através da visão dos 
mesmos. Elaboração de material para as mídias sociais e acesso público, bem como para acervo do PET 
GAPE e Laboratório Multilinguagens - LIFE.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo avaliará juntamente com a coordenação pedagógica da Escola a pertinência dessa ação e atuação 
do grupo frente ao assunto; Junto à comunidade e a rede social se avaliará o alcance e pertinência das 
campanhas. Internamente os membros do PET avaliarão o sentido, significado e a relevância das 
campanhas, bem como se a mesma propiciou a aplicação de conhecimentos específicos da área, o 
envolvimento e comprometimento do grupo na sua realização.

Atividade - PRODUÇÃO DE RECURSOS VISUAIS EM LIBRAS.

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano de 2017 foi possível atingir nossa meta de gravação de vídeos para crianças deficientes 
auditivas. Onde foi possível realizar algumas produções voltadas para a Cultura Surda e se desenvolveu 
aprendizado relativos a execução de técnicas de produção, edição e montagem compartilhada de forma 
interdisciplinar entre os bolsistas PET. Neste sentido foi possível realizara a produção de um Glossário em 
Libras sobre o folclore brasileiro paro o público surdo e captar imagens sobre a cultura surda na cidade de 
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Pelotas que estão sendo editadas. O desenvolvimento deste trabalho fez com que se efetivasse a
aproximação da Universidade às demandas da comunidade surda local e a integração entre estudante, 
bolsistas, escola e comunidade deficiente auditiva uma vez que foi possível dar inicio ao Documentário 
sobre a caminhada de formação da comunidade surda em Pelotas. Este trabalho está em via de produção e 
gravação e pretende difundir sua história para os deficientes auditivos e comunidade. Cabe destacar que 
esta atividade requereu a participações de diferentes profissionais junto ao PET GAPE: foram interpretes 
de LIBRAS, surdos, professores e técnicos administrativos de nossa universidade. Neste sentido a 
interdisciplinaridade esteve presente durante toda as fases deste a pesquisa, estudo e produção dos vídeos. 
Esta foi mais uma ação do PET GAPE que envolveu todos e cada um dos bolsista PET que precisaram 
buscar recursos referentes à sua área específica para o desenvolvimento da atividade. Desta forma e 
conforme a avaliação geral e individual do grupo o trabalho foi bastante produtivo, pois desencadeou ações 
para além da produção de vídeos e colocou os petianos em um processo de formação intenso. Foram 
inúmeros cursos e estudos voltados para essa área que mobilizou diversos saberes e a construção de novos 
aprendizados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/02/2017 15/12/2017

Descrição/Justificativa:
Trabalhando com o Nucleo de Folclore - NUFOLK da UFPel, serão feitos vídeos com releituras de Lenda 
do Folclore com o objetivo de promover o acesso à comunidade surda, em especial, o público infantil. Para 
que tais vídeos atinjam o público alvo desejado, todas as falas das personagens serão comunicadas em 
LIBRAS, priorizando as ações corporais para dar o sentido desejado às cenas. Entendendo que a maioria 
das produções em vídeo é feita pensando tal material como audiovisual, quando é necessário retirar o som 
do mesmo, a mensagem que se deseja comunicar tem que ser entendida apenas visualmente. Desta forma, 
se mostra necessária a pesquisa sobre recursos visuais para a produção voltada para surdos, buscando 
alternativas para tornar os vídeos apropriados e mais atrativos.

Objetivos:
Proporcionar às crianças surdas o acesso às lendas do folclore brasileiro, visto que não há uma produção 
efetiva sobre o mesmo para o público alvo apresentado. Buscando, então, tornar os vídeos produzidos pelos 
integrantes do PET mais acessíveis e atrativos para as crianças surdas, valorizando a formação 
interdisciplinar que o PET GAPE apresenta. O objetivo principal desta pesquisa é identificar e aprender 
quais técnicas de produção de vídeo e interferência na imagem são mais efetivas para a comunicação, se 
pautando apenas no seu aspecto visual como potencializador da aprendizagem.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente será feita uma pesquisa no âmbito do cinema, buscando quais recursos de captação, edição e
finalização de vídeo são acessíveis e ideais para tornar os vídeos mais atrativos para o público infantil
surdo. A pesquisa também incluirá o estudo de LIBRAS e recursos visuais já utilizado em vídeos para a
comunicação efetiva com os surdos. Desta forma, será necessária a interdisciplinaridade entre os
conhecimentos dos bolsistas PET, buscando aprimorar as técnicas de produção de vídeo desde o roteiro e
concepção, até o produto final.

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 a produção de vídeos para crianças surdas. Estabelecer a comunicação através de um material 
pautado no aspecto da imagem. Produção de materiais em vídeo sobre o folclore brasileiro paro o público 
surdo. Aproximação da Universidade às demandas locais; Integração entre estudante, bolsistas, escola e 
comunidade surda; Valorização do folclore brasileiro, difundindo suas histórias para surdos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pela forma como os resultados encontrados com a pesquisa for interferindo na 
prática. Tendo as produções dos vídeos como fim principal, a interdisciplinaridade deverá estar presente 
durante toda a fase da pesquisa e prática dos vídeos, com cada bolsista PET buscando recursos referentes à 
sua área específica. Desta forma, a avaliação tanto individual quanto em grupo se dará a partir dos 
resultados da pesquisa serem vistos na execução prática dos materiais e produto final.

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

HELOISA HELENA DUVAL DE AZEVEDO 31/08/2018 13:39:51 - Página 29 de 29


