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Não desenvolvido

Atividade - Ciclo de Debates nas escolas
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto não foi desenvolvido tendo em vista que a aluna que o protagonizaria se afastou do PET
para ingressar em uma bolsa de iniciação científica junto ao seu curso em específico.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 14/03/2019 13/12/2019

Descrição/Justificativa:
A universidade pública é um espaço de constante produção de conhecimento em diversas áreas e
possui a responsabilidade de compartilhar este conhecimento com a sociedade na qual está inserida
e a qual, enquanto coletivo, possibilita a manutenção da mesma. Deste modo é fundamental que a
instituição promova ações ao lado de outras instituições de educação em prol da troca de
conhecimento, da criação de espaços democráticos de diálogo e estímulo ao pensamento crítico.

Objetivos:
O projeto tem como objetivo servir como uma ponte entre o conhecimento produzido na
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), espaço no qual está inserido o Programa de Educação
Tutorial Diversidade e Tolerância, e as escolas localizadas na cidade de Pelotas tendo como público
alvo os alunos matriculados no ensino médio. A partir dessa mediação se propõe a incentivar a troca
de conhecimento entre universidade e alunos de ensino médio das redes públicas de ensino da
cidade de Pelotas, a partir de palestras dialogadas sobre os temas que o público de estudantes sente
necessidade de debater.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



Neste primeiro ano de projeto o programa objetiva experienciar a atividade em uma escola de rede
pública localizada na cidade de Pelotas. A priori a instituição de ensino escolhida será visitada para
que o grupo de mediadores conheça os temas que os alunos querem debater. Isso será possível a
partir da aplicação de questionários abertos aos alunos e conversas com os professores da
instituição. A partir da listagem de temas, os mediadores buscarão na instituição de ensino superior
profissionais das áreas desejadas para o agendamento de palestras na escola.

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:
- Mediar o conhecimento produzido na universidade aos temas que os alunos de ensino médio das
redes públicas de ensino da cidade de Pelotas têm necessidade de debater; - Criar espaços
democráticos de diálogo e troca de conhecimento; - Valorizar a importância da educação; - Valorizar
as ações conjuntas entre universidades e escolas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Diálogo ao final da atividade com o conjunto de alunos e professores da instituição para a avaliação
do projeto e seu aprimoramento para futuras edições.

Plenamente desenvolvido

Atividade - Participação na Escola de Inclusão - UFPel
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido durante o primeiro semestre, através de monitorias realizadas pelos
petianos. A partir do segundo semestre, o projeto passou a uma nova coordenação, vinculada ao
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFPel.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/03/2019 04/12/2019

Descrição/Justificativa:
Continuidade de inserção no projeto da Escola de Inclusão, através do oferecimento de cursos, como
o de inclusão digital, que já vem sendo realizado faz três anos. A proposta de uma escola de inclusão
foi pensada por um grupo de pais e amigos de jovens e adultos, com algum tipo de deficiência, que
procurou a UFPel solicitando um espaço permanente dentro das instalações da Universidade. Estes
jovens, em sua maioria com mais de 25 anos, não encontravam em outras instituições a possibilidade
de continuarem seus estudos e socialização, tendo em vista a idade mais avançada, por isso a ideia
de criação do projeto junto à Universidade.

Objetivos:
- Auxiliar a Escola de Inclusão em suas atividades cotidianas. - Oferecer oficinas à Escola de
Inclusão, especialmente vinculadas às aulas de informática.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão oferecidas oficinas semestrais à Escola de Inclusão, aos moldes do que vem sendo feito nos
últimos três anos, ou seja, dois bolsistas dão aulas de informática aos alunos da Escola.



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 a publicação de relatos de experiência em eventos científicos. Pretende-se que haja a
socialização dos resultados obtidos, principalmente com os pais dos alunos. A intenção é de auxiliar
em projeto tão importante, que se relaciona à responsabilidade social da UFPel.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão oferecidas fichas de avaliação aos alunos e pais para que preencham analisando as atividades
propostas. Depois disso, serão tabuladas e observadas as respostas.

Atividade - Retratando com carinho
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram feitas as entrevistas previstas e um trabalho foi apresentado em um congresso científico
sobre a temática. Espera-se que as novas fases sejam realizadas no ano de 2020, conforme o
planejamento. O trabalho apresentado foi AVILA, A. G. ; JARDIM, A. C. ; MENDES, N. ; NUNES, M. ;
GILL, L. A . Uma casa de memórias: Fotografando com carinho. In: XXVIII Congresso de Iniciação
Científica, 2019, Pelotas. Anais do XXVIII CIC - UFPel. Pelotas: UFPel, 2019. v. 1. p. 1-4.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 18/03/2019 18/07/2019

Descrição/Justificativa:
Os programas de educação tutorial proporcionam um espaço que vai além da esfera ensino-
aprendizagem, permitindo assim, articular projetos que estejam inseridos e contribuindo também no
âmbito social e afetivo. Neste sentido, utilizar a fotografia como ferramenta - esta que tem o papel
de guardar momentos e contar histórias a partir dos afetos despertados no instante da captura
otimiza a aproximação com o real e auxilia para que novas histórias sejam contadas a partir das
imagens.

Objetivos:
O objetivo do projeto é que as crianças em situação de institucionalização, residentes na Casa do
Carinho, em Pelotas, tenham fotografias produzidas e impressas de momentos da sua infância. O
intuito destas fotografias é que haja alguma recordação da fase da vida em que estejam nessa
residência e que, a partir das fotografias, possam relembrar sua infância e ajudar a contar sua
história.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O primeiro passo do projeto será o levantamento de dados para a organização dos ensaios
fotográficos: número de crianças institucionalizadas, idade, se existem irmãos entre os abrigados.
Após essa organização, será elaborado um cronograma, de acordo com a disponibilidade do local,
das crianças e das alunas bolsistas, para a elaboração das fotografias.

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:
- Criar um momento diferente e divertido, de atenção e cuidado para as crianças; - Proporcionar o



auxílio na construção de memórias, a partir das fotografias; - Construir um arquivo pessoal de
fotografias.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Conversa com as responsáveis pelo abrigo sobre a execução do projeto realizado. Ficha de avaliação
da atividade para os envolvidos.

Atividade - Inserção em laboratórios, núcleos e projetos de
pesquisa em seus cursos de origem
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tendo em vista que o PET Diversidade e Tolerância é multidisciplinar vários alunos acabam
ingressando em laboratórios e núcleos de seus cursos específicos, com o objetivo de ter uma melhor
formação acadêmica. Tal situação deu-se com vários alunos do PET DT e os qualifica ainda mais.
Recentemente duas alunas se formaram, Morgana Nunes (Psicologia) e Yasmim Oshiro (Engenharia
do Petróleo) e foram direto para o Mestrado. A primeira em Porto Alegre e a segunda em
Florianópolis. Trata-se apenas de exemplos de como o PET pode contribuir com a formação
acadêmica, especialmente, de alunos vulneráveis. Para citar exemplos de alunos mais engajados em
núcleos e laboratórios serão citados os seguintes casos: Allef Ávila participa do projeto Barraca da
Saúde, que reúne bolsistas de diferentes cursos; Marcos Jean da Silva participa de projeto sobre
energias renováveis; Milena Langhanz, da Nutrição, atua em projetos educativos junto ao seu curso
e Camilla Godinho está vinculada ao Núcleo de Documentação Histórica da UFPel, um dos projetos
de extensão mais longevos da UFPel, já que fará 30 anos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/02/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Como os alunos do PET são, atualmente, dos cursos de Cinema, Engenharia Madeireira, História,
Nutrição, Engenharia Hídrica, Engenharia da Computação, Meteorologia, Psicologia e Pedagogia é
fundamental que também possam se inserir em atividades vinculadas às suas profissões, por isso o
estabelecimento de parcerias com professores destes cursos.

Objetivos:
Fazer com que os alunos tenham uma boa formação, especialmente em pesquisa, junto aos seus
cursos de origem.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos fazem contato com os professores dos seus cursos de origem e dizem em quais projetos
irão atuar. Essa prática é interessante, pois propicia que tenham uma melhor formação acadêmica.
De todo a forma, a temática da diversidade e tolerância, marco do PET, sempre deve ser levada em
conta.

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 alunos realizem publicações e comuniquem seus trabalhos em eventos científicos.
Uma das questões esperadas também, diz respeito à socialização dos resultados com os demais
petianos.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada ano é feito o contato com o professor coordenador do projeto no curso de origem de
maneira a se obter um relato do trabalho realizado. De outra forma, o bolsista também terá espaço
para expor ao grupo como foi a sua experiência.

Atividade - Oficina de Leitura
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-Fragata) e
envolveu duas turmas atendidas pela instituição. A avaliação é que foi uma atividade produtiva, que
deve continuar no próximo ano.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 12/08/2019 13/08/2019

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma oficina com crianças da educação infantil, com foco na relação texto e imagem, bem
como nas descobertas, que podem surgir com a leitura.

Objetivos:
O objetivo é explorar, através da leitura, o pensamento crítico, a imaginação e as descobertas
através de hipóteses que vão sendo construídas durante a leitura.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiro momento: O petiano(a) fará a escolha de um livro que possa causar reações nos alunos,
após a leitura iremos explorar texto e imagem do mesmo. Segundo momento: O petiano(a) irá dispor
outros livros para que os alunos explorem. Em seguida será realizada uma conversa a fim de que
cada um compartilhe o que descobriu sobre o livro que escolheu.

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:
Os resultados esperados dizem respeito ao fortalecimento do incentivo à leitura e ao prazer pelas
descobertas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia utilizada será a exposição dialogada com os alunos.

Atividade - Oficina de Le Parkour: Caminhos Alternativos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A oficina foi realizada em turno inverso ao das aulas de alunos, no Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS-Fragata). A partir da ficha de avaliação entregue aos alunos a atividade foi
considerada positiva, já que além da atividade física os alunos comentaram sobre os aspectos lúdicos
que a envolveram. Não houve uma divulgação específica, já que a oficina foi feita para um local em
específico, ou seja, o CRAS- Fragata, conforme já colocado.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 04/03/2019 06/05/2019

Descrição/Justificativa:
Através dos valores contidos na filosofia do movimento (Le Parkour), visa-se estimular os adeptos no
desenvolver de suas capacidades físicas e intelectivas, de forma a propiciar o exercício da confiança,
assim como o autoconhecimento, utilizando-se dos métodos de treinamentos características do Le
Parkour. Os encontros serão organizados e publicados, quando da data de definição, na página do
grupo PET: Diversidade e Tolerância, no facebook.

Objetivos:
Fazer com que os ''traceurs'' praticantes, desenvolvam um novo modo de olhar à cidade,
possibilitando o uso não-convencional do espaço urbano em que estão inseridos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apresentar os fundamentos básicos da ''arte do movimento'', através de exposição
dialogada.Possibilitar que os compreendam os limites de seu corpo e do espaço público.

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:
Possibilitar que os compreendam os limites de seu corpo e do espaço público.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada participante receberá uma ficha para avaliar os encontros, colocando sugestões para novas
atividades.

Atividade - Oficina Transformando sucata em brinquedos e
jogos educativos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A oficina teve uma boa procura e além de se fazer a discussão sobre desperdício e consumo
consciente, os participantes socializaram os conhecimentos contando como fazem ações próximas
nos seus PETs.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 02/05/2019 02/05/2019

Descrição/Justificativa:
A oficina foi desenvolvida durante o XXII Sulpet, que aconteceu em Pelotas. A intenção era de
utilizar sucatas e materiais que são comumente colocados no lixo, como suporte para novos objetos.

Objetivos:
- Abordar novas formas de tratar o que costuma ser colocado no lixo. - Evitar o desperdício. - Criar
multiplicadores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi desenvolvida através da exposição dialogada, da apresentação de pequenos vídeos e
da prática com o material.



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 esperado foi uma maior integração entre os PETs e uma discussão maior sobre o
desperdício e as novas formas de consumo sustentável.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ficha de avaliação entregue a cada um dos participantes.

Atividade - Sarau Literário: Sons, Letras e Gestos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade ocorreu em duas ocasiões no último ano e as chamadas aconteceram pelo facebook do
grupo. A avaliação da atividade se deu através de formulários entregues aos envolvidos. A atividade
foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS- Fragata, instituição com a qual o
PET DT mantém parceria.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 07/06/2019 08/06/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade consistirá em exposição artística por membros da comunidade pelotense, acadêmicos ou
não. Toda manifestação artística será acolhida pela atividade, como declamações de poemas e
poesias, também apresentação de performances teatrais e musicais, que poderão ser realizadas
individualmente ou em grupo. Será disponibilizado formulário online para inscrição dos interessados
em participar da atividade. O evento será publicizado via facebook e deseja atingir o maior público
possível.

Objetivos:
Proporcionar um ambiente plural, de expressão dos talentos e demandas da comunidade através da
arte.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será disponibilizado um espaço de microfone aberto para que os inscritos exponham as suas
produções artísticas. A atividade ocorrerá preferencialmente em espaço público e aberto, como
exemplo a rua, possibilitando o reconhecimento de diferentes usos da cidade.

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:
Pretende-se, com essa atividade, aproximar os membros da comunidade em geral com a
universidade. A ideia é acolher as demandas que surgirão a partir das apresentações, possibilitando
através do contato com a arte, a saída da invisibilidade e o exercício pleno da cidadania.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os participantes serão convidados a avaliar a atividade através de formulário on line publicado na
página do PET.



Atividade - Projeto SOS Animais Pelotas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi realizado com êxito. As informações foram compartilhadas na página da SOS e foi
construído um folheto educativo sobre o porquê da necessidade de castração de cães e gatos. Após a
realização de patrocínio da publicação sobre as feiras de adoção o número de interessados
aumentou muito, o que pode ser verificado pelo fato de que todos os bichinhos levados para adoção
tenham encontrado uma família.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/03/2019 02/12/2019

Descrição/Justificativa:
O projeto de extensão é realizado em parceria com a ONG SOS Animais Pelotas e visa a
conscientização da população local sobre a importância da castração e os efeitos positivos na saúde
dos animais. Busca-se maior interação com protetores, cuidadores e tutores através da publicações
em redes sociais com divulgações dos serviços oferecidos na ONG, explicações sobre criação indoor
e informações de animais desaparecidos, para adoção e em situação de rua.

Objetivos:
Aumentar a interação da ONG com a comunidade; oferecer informações importantes sobre criação e
tutoria responsável e aumentar a visibilidade da ONG em redes sociais. Discutir práticas educativas
sobre a relação entre as pessoas e os animais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
De forma periódica serão compartilhadas imagens e textos educativos nas redes sociais da SOS
Animais acerca da temática de castração e criação responsável para tutores e protetores. Todas as
mensagens recebidas nas páginas serão respondidas, sejam sobre os serviços oferecidos ou sejam
pedidos de ajuda, visando diminuir o tempo de resposta da página.

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 aumentar a visibilidade da ONG através das redes sociais, assim como conscientizar parte
da população local no que tange a temática proposta.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Análise dos dados estatísticos disponibilizados no facebook e no instagram.

Atividade - Projeto de pesquisa: Saúde animal em Pelotas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido plenamente. Em decorrência dele foi elaborado um material educativo
repassado à ONG SOS animais, de modo que as pessoas que procurem a instituição o receba.
Também os resultados foram divulgados no Congresso de Extensão e Cultura da UFPel, conforme
segue a referência: RAMOS, M. ; LIMA, P. ; LEPSEN, L. ; SANTOS, T. ; GILL, L. A .



CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A CASTRAÇÃO EM PELOTAS- RS. In: VI Congresso de Extensão e
Cultura, 2019, Pelotas. Anais do VI Congresso de Extensão e Cultura. Pelotas: UFPel, 2019. v. 1. p.
353-356.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/03/2019 02/12/2019

Descrição/Justificativa:
Algumas doenças têm alta incidência em cães e gatos da cidade de Pelotas. Através de pesquisa que
será realizada em materiais disponíveis na literatura, o projeto vai evidenciar tais doenças e abordar
suas características. Vai buscar informação na prática com os protetores para saber a história deles
com tais doenças. Os protetores serão também entrevistados para contar suas trajetórias até o
momento, em curta-metragem. O material será divulgado por meio de diversos veículos, com o
intuito de conscientização acerca das doenças, dos trabalhos realizados pelos protetores, e da
responsabilidade da sociedade em geral no bem-estar dos animais.

Objetivos:
O objetivo do projeto é elaborar um material relativo às doenças com alto índice de incidência em
animais de estimação na cidade de Pelotas, explicando de forma didática suas características
(métodos profiláticos, meios de transmissão e sinais clínicos dessas afecções), elucidando o quão
importante é a avaliação veterinária em casos de suspeitas. O objetivo é a de realizar um trabalho
com os protetores sobre seu histórico com as doenças e realizar uma entrevista com os mesmos
sobre suas trajetórias pessoais e profissionais e os trabalhos com os animais, fazendo a filmagem de
curtas para posterior divulgação. Haverá a divulgação deste material à sociedade em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Avaliação de doenças com alto índice de incidência que acometem cães e gatos, através de dados
disponíveis na literatura. Realizar entrevistas com pessoas que atuam diretamente na causa animal,
protetores, para que contem suas experiências com as doenças que serão abordadas e para que
falem de suas trajetórias e seus trabalhos realizados com os animais. A divulgação dos resultados
obtidos através da pesquisa e dos curtas serão feitas em plataforma digital através de mídia social
(facebook) e através de palestras que serão realizadas para estudantes do quinto ano do ensino
fundamental em escolas da cidade, e em eventos relacionados à causa animal por meio de banners.

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:
Intenciona-se desenvolver um trabalho de conscientização com os pelotenses, através da divulgação
de informação por diversos meios, sobre as doenças que mais acometem animais(cães e gatos) na
cidade de Pelotas e seus aspectos, além de demonstrar, pela exibição dos curtas, a vivência de um
protetor de animais e também suas historias em relação às doenças abordadas, a fim de que criem a
noção sobre as doenças que acometem os animais em Pelotas, sobre o quão importante são os
cuidados com os animais, sobre o trabalho dos protetores na nossa sociedade, e sobre como cada um
pode atuar auxiliando nisso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Apresentação do projeto para o grupo e a submissão da pesquisa para eventos acadêmicos e
científicos.



Atividade - Participação na Universidade Aberta à Terceira
Idade
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O PET atuou junto ao projeto denominado hoje de Universidade para Pessoas Idosas (UNAPI), a
partir de monitorias e do oferecimento de uma oficina denominada "Hipertensão e diabetes: mitos e
verdades", no mês de dezembro. A tutora participou, conjuntamente com outros professores, da
escrita de um capítulo de livro sobre a temática, o qual será publicado em uma edição especial pela
PREC/UFPel.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/03/2019 02/12/2019

Descrição/Justificativa:
Desde o início de 2016 a UFPel conta com um projeto vinculado à Terceira Idade. Para o seu
funcionamento, há disciplinas e oficinas, as quais podem ser dadas a partir de cargas horárias
diversas. No ano de 2019 a tutora pretende oferecer uma disciplina no segundo semestre (como nos
dois anos anteriores) e os petianos poderão atuar como monitores. De outra forma, a intenção é a de
se oferecer novas oficinas como Varal de Poesias e Fotografando Pelotas.

Objetivos:
- Desenvolver práticas de ensino inovadoras. - Interagir com a comunidade externa. - Experimentar a
construção de novos saberes, a partir da necessidade de um público específico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão realizadas a partir da prática da monitoria em disciplinas que serão oferecidas
por professores da Universidade e também através do oferecimento de oficinas específicas.

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:
- Publicação do resultado da participação no projeto através de relatos de experiências e também de
comunicações em eventos científicos. - Criação de maior vínculo com a comunidade externa, a partir
do conhecimento de suas necessidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao fim de cada atividade, o participante será convidado a preencher um formulário on line,
atribuindo notas às práticas efetivadas.

Atividade - Participação em Interpets, Sulpet e Interpet
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O PET Diversidade e Tolerância participou de todos os Interpets realizados, além de ter colaborado
com as atividades de construção do Sulpet, realizado em Pelotas. Só não foi possível que o grupo
fosse ao Enapet, tendo em vista os custos financeiros.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/03/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
Todo o mês um grupo PET da UFPel realiza um encontro mensal, no qual atua como convidado dos
demais. Neste encontro são debatidas questões gerais vinculadas aos grupos PET, bem como as
atividades que serão realizadas na Universidade.O PET Diversidade e Tolerância promoverá um
interpet durante o ano, mas participará de todos os outros, conforme tem feito historicamente. De
outro modo, o grupo participa também em SULPETs e ENAPETs, sempre quando é possível. No ano
de 2019, o PET DT estará participando ativamente da organização do SULPET, já que este
acontecerá em Pelotas.

Objetivos:
Integrar os grupos PET da UFPel. Debater questões que se vinculem a trabalhos em conjunto.
Promover uma maior socialização dos petianos. Discutir os rumos da Universidade e propor
soluções. Participar de eventos regionais e nacionais do PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através de encontros mensais, sempre aos sábados, os quais contam com os 15 grupos PET da
UFPel. Durante o encontro todos tem a possibilidade de expor suas ideias e debatê-las. Já o SULPET
e o ENAPET acontecem em cada ano em alguma cidade, anteriormente escolhida.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Qualificação dos grupos PET da UFPel, tendo em vista trabalho de integração e socialização de
conhecimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Debate durante os interpets. Avaliação das atividades gerais no final do ano, através da construção
de um evento com este fim. Sobre os encontros regionais e nacionais, depois da participação, é feito
um relato sobre a experiência.

Atividade - Jornal Conectando Saberes
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O jornal foi desenvolvido neste ano, a partir de três publicações na página do facebook. Projeta-se
para o ano que vem a manutenção do periódico, com mudanças pontuais, visando alcançar um maior
número de leitores. A intenção é de antes de lançar o periódico, divulgar algumas matérias especiais
no site e no facebook do grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/02/2019 04/12/2019

Descrição/Justificativa:
No ano de 2011 foi lançada a primeira edição do informativo Conectando Saberes, a qual envolveu
todos os alunos petianos em sua elaboração. A cada ano são lançadas novas edições do jornal, os
quais abordam temas importantes para a conjuntura.

Objetivos:



O objetivo do jornal é discutir temas importantes dentro da temática da Diversidade e Tolerância.
Ainda que nos primeiros anos o jornal estivesse mais voltado à comunidade escolar, atualmente,
tendo em vista uma nova composição do PET, agora se volta para a comunidade universitária,
embora seus conteúdos interessem à população em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Todos os alunos petianos se envolvem com a feitura do jornal. Em cada edição um aluno é
responsável por alguma seção. Depois de discutido pelo grupo, o jornal é distribuído à comunidade e
colocado no site e na comunidade do facebook, com o objetivo de ser amplamente divulgado.
Atualmente é priorizada a plataforma digital, tendo em vista a maior possibilidade de acesso.

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:
- Socialização dos resultados das discussões, análises e pesquisas realizadas pelo PET DT. -
Publicação de um importante material, no qual os alunos necessitam expor suas opiniões. - Os
petianos aprendem novas habilidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do jornal será feita pelos membros do PET, após a construção de um novo periódico e
sua publicização. Assim como serão analisados os comentários deixados na página do facebook, além
do número de acessos.

Atividade - Jornadas de Formação
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As jornadas de formação acontecem em todos os anos e assim também se deu em 2019, quando
temas como assédio moral e sexual, gênero e discriminação racial foram abordados entre os
participantes do PET, através do debates de textos e livros. Foram realizados seis encontros durante
este ano.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/02/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
São encontros, nos quais são abordados temas como preconceito linguístico, geográfico e de lugar,
racial, aos homossexuais, às mulheres, à religião e correlatos. Em cada jornada os alunos petianos
têm acesso prévio a textos por eles apresentados, alternadamente, suscitando um debate posterior.
Em alguns sábados, a responsável pela explanação dos textos é a tutora. Como o grupo possui uma
certa mobilidade, em função da formatura dos alunos, é importante que eles se preparem para
debater o tema da diversidade e da tolerância.

Objetivos:
Aproximar os petianos da temática que embasa o projeto, ou seja, a Diversidade e a Tolerância;
Desenvolver atividades desinibidoras, integrando os alunos do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos apresentam textos previamente escolhidos. O material versa sempre sobre a temática da
Diversidade e da Tolerância. A tutora também é responsável por apresentações de textos e por
promover os debates entre os petianos, sempre mediando as intervenções.



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:
Publicação de ensaios temáticos sobre a Diversidade e Tolerância. Produção de materiais, que
possam ser publicados no Jornal Conectando Saberes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia será por auto-avaliação.

Atividade - Construção de vídeos sobre Diversidade e
Tolerância
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os vídeos foram feitos, conforme o planejado, até porque a aluna responsável pelo projeto se formou
no último semestre de 2019. Os vídeos foram divulgados pelo facebook. Foram realizados 6 vídeos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/02/2019 09/12/2019

Descrição/Justificativa:
Construção de uma série de vídeos tratando questões de diversidade e tolerância presentes no
ambiente acadêmico e na sociedade em geral. Os vídeos terão temas específicos e serão lançados
mensalmente. A ideia é que, através deste material, se possa desconstruir preconceitos. Vários
desses vídeos já foram feitos e agora se irá para a finalização do projeto.

Objetivos:
- Discutir preconceitos existentes na sociedade. - Propor novas formas de relacionamento, mais
igualitárias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Nos anos anteriores foram feitos 8 vídeos e os outros 3 ficaram para este ano, com temáticas como :
1- Idosos na Universidade, 2- Esteriótipos Acadêmicos (Exatas vs Humanas vs Biológicas) e 3-Gente
de todo o Mundo (Imigrantes).

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:
- Preparação de materiais para apresentação em eventos científicos. - Publicação de relatos de
experiências.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Gravação de vídeos, a partir da construção de um roteiro de entrevistas anterior. Os vídeos
assistidos passarão por debate para que seja realizada uma avaliação dos mesmos.

Atividade - Oficina sobre Homofobia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido



Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A oficina teve uma boa acolhida tanto no MPU quanto na Escola Sílvia Mello. A ideia é que possam
ser feitas novas edições da oficina, em lugares distintos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 17/10/2019 19/10/2019

Descrição/Justificativa:
Pensando em situações que envolvem o tema diversidade e tolerância foi tomada consciência sobre a
importância de proporcionar espaços de socialização, discussão e afeto, bem como espaços que
possam promover reflexão diante da temática de homofobia. A partir desse entendimento foi
construída a oficina como forma de reunir representantes da comunidade e simpatizantes para uma
acolhida, por meio de debates e produção.

Objetivos:
Debater práticas de preconceito. Discutir marcas de estigma. Construir espaços de socialização e
afeto.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A oficina constituiu-se na produção coletiva de um painel contra a homofobia, contendo imagens,
desenhos, símbolos e frases. O público alvo foram os adolescentes.

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:
Serão publicados, no próximo ano, um relato de experiências, sobre a oficina que aconteceu em dois
lugares: na Mostra de Produção Universitária (MPU-FURG) e na Escola Sílvia Mello.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Foram entregues fichas aos participantes para que avaliassem a atividade a partir de critérios
previamente descritos.

Atividade - Projeto de pesquisa: Desafios dos estudantes da
UFPel que trabalham e estudam para suprir a renda
necessária a sua sobrevivência
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No primeiro ano da pesquisa foi feito apenas um levantamento quantitativo. Para o segundo ano o
interesse é o de realizar entrevistas a partir da metodologia de história oral, na vertente temática.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 11/03/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
Apesar da UFPel ser uma universidade pública e possuir programas de assistência estudantil, muitos
estudantes precisam complementar a renda para se manter na universidade e garantir a
subsistência, isso pode acarretar muitos problemas no aprendizado. Tendo em vista essa situação se
pretende conhecer melhor a realidade desses estudantes.



Objetivos:
Conhecer os alunos que exercem alguma atividade e abordar suas vivências, dificuldades e
necessidades que levam a procurar o mundo de trabalho informal. A partir da pesquisa, fazer
conhecer a realidade desses alunos, com o fim de se estabelecer políticas públicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para se localizar os alunos será feita uma divulgação via mídias sociais, a partir das quais se
convidará os estudantes que trabalham a participar da pesquisa. Estudantes que fizeram cursos
ofertados pela Pró Reitoria de Assistência Estudantil também serão convidados a participar. Como
instrumento de pesquisa será aplicado questionário com questões sobre as dificuldades que vivem e
possíveis sugestões de melhoria para essa conjuntura.

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:
Acredita-se que exista um grande número de estudantes que necessitam trabalhar para suprir as
necessidades, sendo que as maiores dificuldades devem ser para moradia, alimentação e material
complementar de estudo, porém a partir das sugestões, deve-se apresentar propostas de melhorias
que serão encaminhadas aos órgãos competentes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será a partir do retorno dos participantes frente as questões que são possíveis de serem
solucionadas.

Atividade - Projeto de ensino: literatura no PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido. A primeira obra discutida foi "A confissão da Leoa". Seguiu-se com "Terra
sonâmbula" e "Mulheres de cinza". A avaliação é que a atividade foi positiva, pois os alunos tiveram
que ler o livro, apresentá-lo e debater com os demais as ideias principais contidas, a partir da
temática de inclusão.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 08/04/2019 08/07/2019

Descrição/Justificativa:
Será discutida a inclusão a partir da leitura de renomados literatos. Neste primeiro ano o autor
escolhido será Mia Couto. Através de suas obras se discutirá a questão do outro, da identidade, do
diferente.

Objetivos:
Promover a formação dos petianos; Discutir o chamado realismo mágico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada petiano lerá uma das obras de Mia Couto e estas serão discutidas em encontros previamente
agendados.

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 uma melhor formação dos petianos. Almeja-se uma melhoria na oratória, tendo em vista
que os alunos terão que apresentar e discutir a obra do autor.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada petiano terá que escrever e compartilhar uma resenha da obra lida.

Atividade - Oficina de educação alimentar e nutricional
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi importante, já que os alunos gostaram e demonstraram vontade de consumir
alimentos mais saudáveis conhecendo a procedência de cada um deles.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
15 06/05/2019 12/06/2019

Descrição/Justificativa:
Atualmente as crianças e adolescentes comem muitos alimentos industrializados. A intenção com
essa oficina é mostrar a possibilidade de que se alimentem de forma saudável e sustentável.

Objetivos:
- Construir uma agenda de alimentação saudável; - Discutir um mundo mais sustentável; - Debater
sobre a procedência dos alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto de educação nutricional foi realizado em cinco encontros, no período de maio e junho de
2019, no CRAS Fragata/Pelotas, com 15 crianças e adolescentes. Cada encontro abordou uma
temática diferente sobre a alimentação saudável de acordo com o Guia alimentar da População
Brasileira. Atividade 1: Conhecendo os alimentos favoritos: conhecer os hábitos alimentares.
Atividade 2: Conhecendo os alimentos. Apresentação dos grupos alimentares e elaboração de cartaz.
Atividade 3: Conhecendo os vegetais: apresentação dos principais alimentos que compões os grupos
dos vegetais, sua origem e suas contribuições nutricionais. Atividade 4: Conhecendo as frutas,
carnes e laticínios e suas origens: Apresentação sobre carnes, laticínios e frutas focando nos
benefícios nutricionais e enfatizando os malefícios do consumo excessivo de gordura de origem
animal. Atividade 5: Montando meu pratinho saudável: elaboração de um cartaz com os alimentos
que devem compor o prato do almoço além da importância do consumo de água e a quantidade
necessária. Avaliação: brincadeira com perguntas 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:
Como resultados, foi observado a efetiva participação dos alunos nas atividades e da elaboração de
cartazes. Todos os alunos tiveram a oportunidade de sanarem as dúvidas no decorrer das
apresentações. Na avaliação final, foi observado o conhecimento das crianças e adolescentes sobre
alimentação saudável, pois todos respondiam os questionamentos de forma correta, demostrando
conhecimento sobre os temas abordados. todas as crianças e adolescentes demostraram
conhecimento sobre a alimentação saudável e seus benefícios, citando os alimentos que compõem
uma refeição adequada. Também apresentaram domínio sobre os alimentos industrializados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



A avaliação foi feita através de perguntas sobre o tema.

Atividade - Semana de Prévias
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi desenvolvia com êxito, até mesmo porque o grupo PET teve um destaque em
pesquisa, junto ao evento Mostra de produção universitária (MPU) - FURG), com o trabalho sobre
assédio moral e sexual na UFPel, protagonizado por Andreia Jardim. A Semana de Prévias costuma
proporcionar segurança aos petianos para que possam bem representar o seu grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 09/09/2019 14/09/2019

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade realizada antes de um grande evento, visando discutir as apresentações
que cada aluno fará. Embora aconteça, tradicionalmente, antes da Semana Integrada do Ensino,
Pesquisa, Extensão e Inovação (SIIEPE), pode ter outras edições, conforme a necessidade.

Objetivos:
O objetivo é o de treinar as apresentações dos petianos, a partir de um espaço amistoso,
desenvolvendo novas formas de expressão oral e corporal.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada a partir da apresentação oral de cada petiano e a intervenção dos colegas,
visando corrigir algum erro ou chamar a atenção de algum vício de linguagem, por exemplo.

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:
Os resultados esperados dizem respeito à melhoria das apresentações dos alunos nos eventos e
também ao fortalecimento de auto-estima de cada um dos bolsistas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia utilizada será a exposição dialogada com o grupo.

Atividade - Rotinas do PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Como o grupo existe desde o início de 2010 as rotinas tem se desenvolvido de modo a facilitar o
trabalho. Neste último ano houve uma dificuldade com um aluno, que não pode permanecer, tendo
em vista não cumprir com os regramentos existentes, especialmente com relação ao número de
faltas permitida. O aluno foi desligado e outra petiana já está no seu lugar. Todas as dificuldades
foram reportadas ao interlocutor do PET, de modo a se buscar a melhor forma de proceder.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/03/2019 16/12/2019



Descrição/Justificativa:
São várias as rotinas do PET Diversidade e Tolerância, as quais incluem uma reunião organizativa
semanal e outra de formação. Nessas reuniões um petiano é incumbido de organizar o encontro e
outro de fazer a ata. Para o aluno que falta é necessário uma justificativa, já que três faltas não
justificadas pressupõem um afastamento do grupo, a partir de uma definição do CLAAPET. Uma vez
por semestre é realizada uma reunião de avaliação. Todos os alunos são responsáveis por organizar
a documentação e a sala. Devem ainda atualizar o site e participar das listas de discussão, com o fim
de facilitar a comunicação entre os membros. Cada vez que se tem processos seletivos, duas pessoas
são responsáveis por fazer parte deste, ao mesmo tempo em que pensar em outros nomes, de outros
PETs, para compor a banca.

Objetivos:
- Permitir criar responsabilidades em cada petiano. - Dinamizar discussões. - Divulgar as ações do
grupo. - Organizar a documentação, de tal modo a constituir a memória do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Todas as definições sobre as rotinas do grupo são feitas em conjunto em reuniões marcadas para
este fim. - Depois de realizados os acordos, a ideia é que aconteça o seu cumprimento. - Caso não
ocorra o cumprimento dos acordos, o próprio grupo pensa nas penalidades.

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:
- Socialização dos resultados obtidos pelo trabalho do grupo. - Preparação de relatos de
experiências.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação é realizada em reuniões do grupo, de forma expositiva, de modo que cada um possa
refletir sobre as dificuldades encontradas para a realização do trabalho. Caso haja algum problema
em específico, a tutora tem a possibilidade de chamar os alunos individualmente, construindo um
espaço fraterno de debate sobre as dificuldades que estão atravessando momentaneamente.

Atividade - Projeto Física: a ciência da vida
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS- Fragata) em turno
inverso ao da aula dos alunos. A experiência foi satisfatória, já que os alunos se interessaram pelo
conteúdo trabalhado de forma mais lúdica.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 02/05/2019 31/05/2019

Descrição/Justificativa:
Ensino de alguns conceitos básicos de Física na compreensão de fenômenos naturais, tais como:
fenômenos ópticos, ondulatórios e suas aplicabilidades cotidianas.

Objetivos:
Expor a importância da Física na nossa vida e como ela pode nos ajudar no dia a dia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



A atividade será realizada na Sociedade Espírita Assistencial Dona Conceição, localizada no
endereço, Rua João Manoel 251, Centro, Pelotas ¿ RS, de forma expositiva e serão realizadas
algumas atividades práticas para demonstração da teoria nos fenômenos físicos.

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:
Com o ensino de conceitos básicos teóricos/práticos de física, espera-se que as crianças despertem
maior interesse pela ciência e pela importância desta para o planeta.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão entregues fichas de avaliação da atividade para cada um dos participantes envolvidos.

Atividade - COACHING: treinamento de base
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A oficina foi realizada no mês de abril de 2019 e contou com a participação de todos os petianos. A
atividade foi considerada positiva, a partir da análise de questionários, tendo em vista a necessidade
de aprendizados deste tipo para, especialmente, o mercado de trabalho.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 09/04/2019 09/04/2019

Descrição/Justificativa:
Em um momento a cada dia com mais dificuldade para se ingressar no mundo de trabalho é
importante que a Universidade proponha programas de treinamento dos seus alunos.

Objetivos:
Facilitar a aquisição de conhecimentos da área de coaching que se destinam ao treinamento e
aperfeiçoamento do perfil profissional, seja ele no âmbito acadêmico enquanto estudante ou
posteriormente no mundo do trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Oficina terá duração de 3 horas e 20 minutos, sendo a primeira parte para analisar conceitos e
ensinamentos teóricos, além de mostrar ferramentas digitais de auxílio no planejamento de carreira,
seguido de 20 minutos de intervalo, com a última parte de 1h30 de exercícios para treinamento. A
principio, a oficina será ofertada apenas aos colegas do grupo PET Diversidade e Tolerância e
demais petianos de outros grupos que venham a se interessar.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Maior preparação para o mundo do trabalho. - Desenvolvimento de novas metodologias
educacionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade o participante preencherá uma ficha de avaliação, a qual será analisada pelo
grupo PET Diversidade e Tolerância.



Atividade - 9º Ciclo de Documentários e Debates Diversidade
e Tolerância
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O ciclo do ano de 2019 versou sobre a temática da saúde e teve uma boa repercussão especialmente
dentre os estudantes desta área da UFPel. Dentre os inscritos também contamos com membros da
comunidade externa, principalmente professores da rede municipal e estadual de ensino. Trata-se de
um dos projetos mais longevos do PET. No último encontro os participantes receberam uma ficha de
avaliação do ciclo, na qual colocaram, inclusive, as temáticas preferenciais para o ano de 2020.
Segue o link da galeria de fotos do evento https://wp.ufpel.edu.br/petdiversidade/galeria-de-fotos/

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 06/05/2019 10/06/2019

Descrição/Justificativa:
Apresentação de documentários entre os meses de maio e junho do corrente ano, conforme já foi
realizado na primeira edição, no ano de 2011.Trata-se da 9º edição de evento exitoso.

Objetivos:
O objetivo geral é o de compreender como se forma e se manifesta os mecanismos da intolerância.
Através de iniciativas culturais e artísticas, pretende-se que a Universidade Federal de Pelotas
(UFPel) se insira em uma discussão acerca dos males de uma sociedade intolerante; além de
projetar, para um futuro próximo, um debate local que promova a constituição de políticas
educacionais voltadas para o respeito à diferença. Serão apresentados documentários à comunidade
universitária e em geral, os quais serão debatidos por um professor especialista no assunto.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é realizada durante uma vez por semana, nas quintas-feiras, entre às 17 e 30 e 19 horas.
A atividade consta da apresentação de um vídeo e o debate deste por um especialista. Logo após se
dará a discussão entre os presentes.

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:
Realizar apresentações orais com relatos de experiências sobre o ciclo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será entregue uma ficha de avaliação a cada um dos participantes, ao final do evento, de modo que
cada um possa avaliar as atividades realizadas.

Atividade - Projeto de pesquisa: Assédio na UFPel
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A pesquisa já contou com 440 respostas e estas já foram analisadas. No próximo ano se passará às
entrevistas com base na metodologia de história oral. A apresentação da pesquisa foi premiada na
Mostra de Produção Universitária (MPU-FURG), através da aluna Andreia Jardim.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/03/2019 02/12/2019

Descrição/Justificativa:
Dentro da Universidade ocorrem diversos casos de assédios, morais e sexuais, em diversas esferas
que englobam alunos, servidores, terceirizados e professores. A carência de dados quantitativos
acerca da temática dificulta localizar e identificar os centros e temas mais problemáticos. O projeto
visa a criação de uma base de dados e posterior entrevistas com voluntários a fim de aprofundar as
histórias de maneira individual.

Objetivos:
Criação e divulgação de um banco de dados e entrevistas sobre casos que ocorrem dentro da
Universidade, buscando motivar toda a comunidade a reportar ao órgão ou ouvidoria responsável.
Todos os dados serão disponibilizados de forma anônima.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será dividido em quatro etapas: a) Disponibilização de questionários online em redes
sociais ligadas a Universidade e entrevista com Diretoras e Coordenadoras de cursos. b)
Quantificação e análise dos dados. c) Entrevistas com voluntários empregando o método de história
oral. d) Divulgação de dados de forma anônima.

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 engajamento e aderência da comunidade universitária acerca da temática, assim como
relatos, de no mínimo uma pessoa, sobre os temas abordados (assédio moral, sexual, racismo,
homofobia, transfobia, machismo, entre outros).

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a aderência da comunidade perante os questionários e a temática. O projeto será
apresentado ao grupo e submetido a eventos acadêmicos e científicos.

Atividade - Segunda sem carne
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A campanha foi realizada junto ao facebook do grupo, que conta com mais de 2 mil e 500 seguidores.
Durante as segundas foram feitas diferentes postagens, sobre o vegetarianismo, o veganismo e a
ética com relação ao cuidado dos animais. Além disso foram divulgados números sobre o
crescimento do vegetarianismo/veganismo no mundo e no Brasil, já que cerca de 14% da população
se declara não consumista de carne.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/02/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
Faz alguns anos que foi lançado o projeto "Segunda sem carne", cujo objetivo é diminuir o uso da
proteína animal, visando favorecer a saúde das pessoas, a vida dos animais e a melhoria do meio
ambiente. O PET, neste ano, se propõe a disseminar a ideia do segunda sem carne, especialmente
nos espaços da Universidade.



Objetivos:
- Apresentar o projeto segunda sem carne; - Diminuir o uso da proteína animal visando trazer
benefícios à saúde das pessoas e a vida dos animais; - Contribuir com a defesa do meio ambiente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será feita campanha, especialmente nas redes sociais, sobre a importância da segunda sem carne.

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 o projeto tenha boa aceitação e que suscite o debate dentro da UFPel. Ainda
pretende-se fazer o relato de experiências sobre a temática a partir de jornais, revistas e de
congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação se dará a partir dos acessos que ocorrerem em nossa página e na comunidade do
facebook, bem como através da avaliação das postagens feitas nas redes sociais.

Atividade - Oficina de História Oral
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A oficina foi desenvolvida. Alguns projetos de pesquisa que são realizados pelo curso já utilizam esta
metodologia, especialmente na vertente de história oral temática.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 19/03/2019 19/03/2019

Descrição/Justificativa:
A História Oral é uma metodologia que é utilizada por várias áreas. Trata-se da possibilidade de dar
voz a pessoas que não tem registro na história. Por esse motivo será ministrada oficina, que
abordará temas como memória, identidade, história oral temática, história oral de vida e tradição
oral.

Objetivos:
Proporcionar o debate sobre uma metodologia qualitativa que está sendo utilizada por várias áreas
do conhecimento e discutir metodologia científica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será ministrada pela professora tutora, uma vez que esta possui formação específica na
área. Serão oferecidos textos específicos sobre o assunto, visando o debate, a partir de trabalhos já
realizados e novos que serão efetivados.

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:
Socialização de resultados de pesquisa através da metodologia de história oral. Estímulo para que
novos trabalhos sejam feitos através desta metodologia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação se dará ao final da atividade, quando os alunos construirão um pequeno relato sobre o



significado da atividade, a ser entregue à professora.

Atividade - Projeto de pesquisa: À beira da extinção:
memórias de trabalhadores cujos ofícios estão em vias de
desaparecer
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto continua sendo desenvolvido e neste ano foram publicados dois artigos, pela tutora, que
dialogam com a temática: o primeiro se intitula "A luta de Olga por seus direitos: imigração, saúde e
trabalho de mulheres em Pelotas, RS (década de 1940), na revista História, São Paulo (A1) e "Um
ofício em transformação: a pesca artesanal contada por quem a pratica (Pelotas, RS), na revista
Mundos do Trabalho (A3). Uma aluna em especial, Camilla Godinho, atuou no projeto, recolhendo
dados e também escrevendo seu TCC sobre a temática, já que pensou sobre o ofício dos padeiros e
as transformações advindas desta prática.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/02/2019 04/12/2019

Descrição/Justificativa:
Em nossa sociedade, com as rápidas transformações industriais e a revolução tecnológica, cada vez
mais profissões e, principalmente ofícios manuais vão se tornando obsoletos neste inicio do século
XIX, sendo extintos ou estando em vias de desaparecer. Por outro lado, os trabalhadores que os
exerceram têm um rico manancial de vivências, experiências e trajetórias ligadas a estes ofícios, que
vão se perder paulatinamente com o desaparecimento destes. A maioria desses trabalhadores já se
encontra retirada do mundo do trabalho, pelos motivos do esgotamento de suas forças de trabalho,
com o declínio natural da idade e também pelo avassalador efeito das novas tecnologias, que
tornaram alguns dos ofícios mais tradicionais até então, completamente ultrapassados.

Objetivos:
A questão mais relevante será justamente analisar aquelas profissões à beira da extinção, como
estivadores, tecelãs, sapateiros, alfaiates, afiadores de faca, fotógrafos de rua,bem como
benzedeiras, parteiras, curandeiras, ofícios que insistem em se manter em um mundo que parece
não querer mais lhes dar qualquer tipo de espaço, já que, muitas vezes, aquilo que oferecem se
tornou descartável.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia do projeto se baseia na história oral temática e também na análise documental.

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 uma formação mais qualificada dos petianos, que terão que se apropriar de diferentes
metodologias de pesquisa. Também publicações serão pretendidas para a participação em eventos
científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A publicação de dois trabalhos em anais de evento por ano.



Atividade - Participação na Executiva
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tivemos uma participação importante na executiva, especialmente a partir do trabalho da aluna
Paulaine Lima. A executiva foi bastante atuante, já que no ano de 2019 se realizou o Sulpet na
cidade de Pelotas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/02/2019 09/12/2019

Descrição/Justificativa:
Durante cada ano são escolhidos dois petianos, com o intuito de representar o grupo PET na
executiva, que coordena os 15 grupos PETs da UFPel. Este ano a atividade é particularmente
importante já que a UFPel sediará o Sulpet, que reúne grupos PET do Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina.

Objetivos:
- Discutir assuntos que se relacionem ao Programa de Educação Tutorial da UFPel. - Propor
atividades em conjunto. - Debater temas e propor a organização da participação no SULPET e no
ENAPET. - Discutir questões que interessam a todos os grupos PET, nacionalmente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
De quinze em quinze dias é realizada uma reunião da Executiva. Nestas reuniões, os representantes
de cada grupo debatem temas escolhidos, retornando aos seus grupos e posteriormente deliberando
sobre eles em Interpets. A executiva é um espaço político, de debate e reflexão.

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:
- Melhoria das atividades propostas por cada grupo PET. - Uma maior socialização entre os grupos. -
A construção da possibilidade de atividades integradoras entre os grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
É realizada, a cada semestre, uma reunião de avaliação do trabalho pela Executiva. Nestas reuniões
também se verifica a participação de cada membro na executiva sugerindo, se for o caso, a
substituição no CLAAPET.

Atividade - Oficina sobre o Lattes
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Embora tenha sido prevista apenas uma oficina, foram realizadas duas, a segunda em setembro, de
modo que todos os petianos têm o Lattes atualizado, conforme verificação feita pela tutora.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 06/06/2019 07/06/2019

Descrição/Justificativa:



É realizada semestralmente uma oficina sobre o Currículo Lattes, na qual se discutem todos os itens
que aparecem na plataforma, com a intenção que os alunos preencham o seu Lattes de modo
adequado, apresentando informações confiáveis.

Objetivos:
- Qualificar o currículo Lattes dos petianos, de modo que possam expressar bem informações sobre
suas vidas acadêmicas. - Treiná-los para o preenchimento de formulários e editais, de modo que o
grupo possa se qualificar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas duas oficinas por ano, orientadas pelo tutor, com duração de 5 horas em cada
momento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Melhor capacidade para o preenchimento de formulários e editais, os quais farão parte da vida
acadêmica dos petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A tutora observará cada um dos currículos, após a oficina, fazendo uma análise, com os alunos, do
que está correto e o que deve ser alterado.

Atividade - Projeto de pesquisa: Associação da imagem
corporal com o bullying em escolas de ensino fundamental
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido. Foram ainda produzidos cartazes sobre a temática e colocada postagens
no facebook do grupo chamando a atenção sobre o assunto. Foi também apresentado um relato de
experiências sobre a pesquisa no Congresso de Extensão e Cultura da UFPel, conforme a seguinte
referência: LANGHANZ, M. ; GILL, L. A . ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E
NUTRICIONAL. In: VI Congresso de Extensão e Cultura, 2019, Pelotas. Anais do VI Congresso de
Extensão e Cultura. Pelotas: UFPel, 2019. v. 1. p. 57-59.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 18/03/2019 18/12/2019

Descrição/Justificativa:
A sociedade impõe padrões de beleza que valorizam certos manequins e discriminam outros.
Levando em conta que atualmente a prevalência de sobrepeso e obesidade é elevada, inclusive entre
crianças e adolescentes, esses "padrões de moda" podem ocasionar distúrbios de imagem corporal,
transtornos alimentares, bullying dentre outros problemas.

Objetivos:
Verificar a imagem corporal desejada e a atual dos alunos, relacionando com a aceitação do próprio
corpo e com a presença de bullying na escola e promover uma intervenção, a fim de conscientizar os
alunos sobre as consequências que o bullying pode causar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia conta com a aplicação de um questionário aos alunos do 9° ano de algumas escolas de



ensino fundamental e após a análise de dados, a apresentação dos resultados se dará através de
palestras de conscientização nas próprias escolas em que o trabalho se desenvolveu.

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 alunos compreendam a importância de aceitar o próprio corpo e não cometer o
bullying, assim diminuindo a ocorrência de dor, angústia e sofrimento das vítimas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Produção de cartazes e folhetos sobre a prevenção ao bullying. Ficha de avaliação da atividade a ser
entregue a cada participante. Tabulação e divulgação dos dados.

Atividade - Projeto de pesquisa: A trajetória dos varredores
de rua de Pelotas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido conforme o previsto e os resultados foram publicizados em congressos
científicos e em anais dos eventos, conforme o seguinte trabalho completo: NUNES, M. ; GILL, L. A .
A Trajetória dos (as) varredores (as) de rua na cidade de Pelotas. In: IV Encontro Internacional
Fronteiras e Identidades, 2018, Pelotas. Anais do IV Encontro Internacional Fronteiras e Identidade.
Pelotas: UFPel, 2018. v. 1. p. 548-560. O projeto, no entanto, não continuará no próximo ano, tendo
em vista que a responsável se formou e agora realiza Mestrado na UFRGS.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 04/02/2019 04/12/2019

Descrição/Justificativa:
O sistema capitalista e a dinâmica atual da sociedade deixam transparecer uma realidade de
invisibilização de uma classe trabalhadora, os (as) varredores (as) de rua,, uma vez que esses
indivíduos estão todos os dias em locais de extremo movimento na cidade, mas poucas vezes são
vistos, poucas pessoas os cumprimentam e interagem com eles.

Objetivos:
A partir das observações realizadas, o presente trabalho tem como objetivo proporcionar um espaço
de fala desses (as) trabalhadores (as). Para que possam evidenciar sobre sua rotina de trabalho, suas
inquietações e impressões e a partir dessas narrativas perceber a visão da sociedade sobre estes (as)
trabalhadores (as) a partir do olhar da própria classe trabalhadora.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa será realizada com duas metodologias, uma delas é a história oral temática, sendo que
através dela serão coletadas as narrativas dos (as) trabalhadores (as), a partir da realização de
entrevistas. A fotografia será a outra metodologia, assim, serão realizadas fotografias dos (as)
trabalhadores (as) durante o período de trabalho com o intuito de observar a interação da sociedade
com os indivíduos que fazem a limpeza urbana.

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:
Os resultados pretendidos com a presente pesquisa estão relacionados com a valorização dos
indivíduos que trabalham na limpeza urbana da cidade de Pelotas, onde possam, a partir das
narrativas e das imagens, perceber a importância deles (as) como trabalhadores (as) e também como
cidadãos de direito. Os resultados da pesquisa serão divulgados em congressos e eventos científicos
e através de publicações. No ano de 2018 a pesquisa foi apresentada no IV Encontro Internacional
Fronteiras e Identidades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Apresentação do projeto para o grupo e a submissão da pesquisa para eventos acadêmicos e
científicos.

Atividade - Projeto de pesquisa: A castração de animais e os
seus efeitos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A pesquisa foi realizada, apresentada em congressos científicos e foi preparado um material
informativo sobre a necessidade das castrações em animais domésticos. A referência do trabalho é
RAMOS, M. ; LIMA, P. ; LEPSEN, L. ; SANTOS, T. ; GILL, L. A . CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
CASTRAÇÃO EM PELOTAS- RS. In: VI Congresso de Extensão e Cultura, 2019, Pelotas. Anais do VI
Congresso de Extensão e Cultura. Pelotas: UFPel, 2019. v. 1. p. 353-356.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/03/2019 02/12/2019

Descrição/Justificativa:
Projeto de pesquisa que será realizado, por meio de formulários, com moradores da cidade de
Pelotas-RS abordando o tema sobre a importância da castração em animais de estimação e seus
afeitos. Pelotas é uma cidade que possui alto índice de animais em condição de rua, levando a
necessidade de discutir meios de controle animal, sendo a castração a medida mais efetiva e
humanitária para realização deste controle. A castração é uma cirurgia que impede a procriação dos
animais e consequente abandono de ninhadas, além disso, gera outros efeitos benéficos para a saúde
animal, prevenindo doenças como a piometra, tumor venéreo transmissível (TVT), tumor de ovário,
tumor útero, tumor de próstata, tumor testículo, diminui as chances das fêmeas desenvolverem
tumor de mama, entre outros.

Objetivos:
O objetivo do projeto é obter dados relativos ao conhecimento da população pelotense sobre a
importância castração e seus efeitos em animais e, através deste, montar um material de
intervenção visando à conscientização das pessoas acerca do tema.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa será realizada por meio da aplicação de formulários que estarão disponíveis em formato
impresso e meio eletrônico em mídia social (facebook). Após a aplicação do formulário e análise dos
dados obtidos através da pesquisa será montado e disponibilizado um material de intervenção, sobre
a castração e seus efeitos, para habitantes da cidade em formato impresso e em mídia social
(facebook).



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:
Pretende-se despertar a consciência da população sobre a importância da castração e seus efeitos, a
fim de que considerem a realização desta prática em seus animais de estimação. Construir, a partir
dos resultados da pesquisa, um material acerca da castração e seus efeitos, a partir do
conhecimento prévio já adquirido pela população, visando à disseminação da informação. Divulgação
dos resultados através de um relato de pesquisa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Apresentação do projeto para o grupo e a submissão da pesquisa para eventos acadêmicos e
científicos.

Parcialmente desenvolvido

Atividade - Projeto de pesquisa: o tema da sexualidade nas
escolas
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A pesquisa foi realizada como um piloto junto ao Centro de Referências em Assistência Social
(CRAS-Fragata). Para o próximo ano espera-se realizar a pesquisa em outras escolas da rede
municipal e estadual de ensino.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/03/2019 09/12/2019

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma pesquisa para investigar como o tema sexualidade tem sido abordado nas escolas,
especialmente nas séries iniciais.

Objetivos:
Proporcionar a reflexão sobre a importância de se abordar a sexualidade na escola, no intuito de
possibilitar acesso às informações inerentes ao tema e desmistificar tabus.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para esta atividade será utilizado pesquisa estruturada e estudo de campo, tendo como auxílio o
instrumento de entrevistas com professores.

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:
Os resultados esperados dizem respeito aos aspectos positivos no decorrer da pesquisa, por
exemplo, aceitação e disponibilidade da escola em participar, visando fortalecimento e promoção de
conhecimentos entre universidade e escola.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia utilizada para a avaliação da atividade se dará através do diálogo entre petiano(a) e
escola.


