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Informações do Planejamento
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Grupo:
PET Produção e Política Cultural

Tutor:
CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES

Ano:
2016

Somatório da carga horária das atividades:
0

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
Relatório de atividades 2016 - PET Produção e Política Cultural - UNIPAMPA A tutora iniciou suas atividades em
11/11/2015 e as novas/os bolsistas foram selecionados em março de 2016. Dia 11/03: resultado do processo de
seleção dos novos bolsistas. CINECULT Detalhamento das atividades executadas. - 28/03 às 18h30: Cinecult -
Elas na Direção. Filmes exibidos: Majorité Opprimée de Eleanor Pourriat, Resposta de Mulheres de Agnes Varda,
Território do Brincar de Renata Meirelles, Viver de Mim de Juily Manghirmalani, Mulher Movente de Beatriz
Taunay Graça Couto e O Nosso Livro de Claudia Rabelo Lopes Luciana Alcaraz. - 15/04: Cinecult - 64 Nunca
Mais. Filmes exibidos: Várias Vidas de Joana de Cavi Borges e Abelardo de Carvalho, Vlado e Birri: Encontros de
Marina Weis e Laura Faerman, 64/83 - Histórias de Quem Passou pela Curva de Rodrigo Duarte e Jaques
Machado, Maioria Absoluta I e II de Leon Hirszman, Manhã Cinzenta de Olney São Paulo, Arquivos da Cidade de
Felipe Diniz e Luciana Knijnik e Um Golpe, 50 Olhares. - 2 ao 6/05: Cinecult: Mostra Cultura e Infância - Efeitos
da Globalização. Filmes exibidos: Crianças Invisíveis de vários diretores, Tarja Branca - A revolução que faltava
de Cacau Rhoden, Muito Além do Peso de Estela Renner, Criança, a Alma do Negócio de Estela Renner e
Território do Brincar de Renata Meirelles. - 17 a 20/05: Cinecult - Mostra Diversidade Sexual e de Gênero
integrado a III Semana da Diversidade Sexual de Jaguarão. Filmes exibidos: Bichas de Marlon Parente, De Gravata
e Unha Vermelha de Miriam Chnaiderman, The Normal Heart de Ryan Murphy e Flores Raras de Bruno Barreto. -
13 a 17/06: Cinecult - Mostra Cinemas ao Sul. Filmes exibidos: O Pagador de Promessas de Anselmo Duarte, Qué
Tan Lejos de Tania Hermida, La Teta Asustada de Claudia Llosa, Pelo Malo de Mariana Rondón e Medianeras de
Gustavo Taretto. - 5 a 8/07: Cinecult - Mostra Aluno, Educador e Educação. Filmes exibidos: Girl Rising de
Richard E. Robbins, La Educación Prohibida de German Doin, Entre les Murs de Laurent Cantet e Detachment de
Tony Kaye. - 23/07: Cinecult especial Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha.
Disponível em: http://www.jornaltradicao.com.br/site/content/cultura_e_turismo/index.php?noticia=18596 - 24/08:
Cinecult Ambiental. Filme exibido: O Sal da Terra de Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, com conversa com
o Prof. Alexandre Caldeirão. - 8/11: Cinecult Consciência Negra no auditório da Unipampa. O filme exibido foi
Quanto Vale ou é Por Quilo? de Sergio Bianchi e houve debate com a profa. Dra. Letícia Faria e o prof. Dr. Caiuá
Cardoso Al-Alam. - 23/11: Cinecult - A Negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira de Joel Zito Araújo
exibido no Ponto de Cultura 24 de Agosto como atividade da Semana da Consciência Negra de Jaguarão. CINEMA
E INFANCIA Cinecult criança que passou a ser chamado de CINECULTINHO Detalhamento das atividades
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executadas: - 9/04 às 15h no auditório da Unipampa: primeiro Cinecultinho, foi exibido O Reino dos Gatos de
Hiroyuki Morita. - 7/05: Cinecultinho: Frankenweenie de Tim Burton. - 9/07: Cinecultinho: Kiriku e a Feiticeira de
Michel Ocelot. - 7/10: Cinecultinho - Kiriku e a Feiticeira de Michel Ocelot no Ponto de Cultura 24 de Agosto. -
19/11: Cinecultinho - Kiriku e os Animais Selvagens de Michel Ocelot exibido no auditório da Unipampa. - 22/11:
Cinecultinho - Kiriku e os Animais Selvagens de Michel Ocelot exibido no Ponto de Cultura 24 de Agosto como
atividade da Semana da Consciência Negra de Jaguarão. - 6/12: Cinecultinho - A Princesa e o Sapo de Ron
Clements e John Musker no auditório da Unipampa, atividade da III Semana Acadêmica de Pedagogia.
PALESTRAS E CURSOS interdisciplinares presenciais e/ou virtuais. - Detalhamento das atividades executadas: -
24/08: realização do curso Museus - Conceitos e Pré-conceitos. O registro completo de execução das atividades do
PET-PPC encontra-se disponível no blog do grupo: https://petppc.wordpress.com

Resultados gerais:

Atividade - PESQUISAS INDIVIDUAIS EM CULTURA, ARTES E
COMUNICAÇÃO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 14/03/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Os bolsistas graduandos em Produção e Política Cultural devem realizar pesquisas individuais orientadas pela
tutora que podem resultar em trabalhos a serem apresentados em congressos e encontros de pesquisa, bem como
em revistas científicas. As Pesquisas Individuais possuirão interface com a temática da Pesquisa em Grupo sobre
Infância. Atividade de iniciação científica e publicação.

Objetivos:
- Iniciar os bolsistas em pesquisa científica, discussão e exposição crítica em eventos. - Orientar quanto à produção
de artigos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Delimitação do tema de pesquisa individual. - Leituras orientadas de textos, livros e autores relevantes no campo
de estudo. - Desenvolvimento de textos. - Submissão em congressos ou revistas científicas.

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:
- Estímulo e familiarização à pesquisa dentro da formação discente. - Publicações em congressos da área Cultural,
revistas científicas e sites especializados. - Espera-se envolvimento dos alunos com os temas para futuros TCCs
sobre o assunto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Orientação de pesquisa e devolutivas sobre a produção discente. - Haverá reunião de pesquisa, com orientação
sobre o material levantado e os conteúdos produzidos pelos peitamos. - Avaliação final da tutora.
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Atividade - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS,
VISITAS TÉCNICAS E VIAGENS A SERVIÇO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
Participação da tutora e bolsistas em atividades específicas do campo Cultural e interdisciplinares como
congressos, palestras, debates, encontros, reuniões do campo, seminários, cursos dentro e fora do estado, quando
necessário fora do país até porque estamos em região de fronteira com o Uruguai. Alguns eventos científicos de
possível participação: ENAPET, SULPET, SIEPE, INTERCOM, SOCINE, ENAPEGS, SIMEDUC, II Congreso
Internacional de Museología y Museos, COMUNICON, entre outros a mapear. Visitas técnicas e viagens a serviço:
espaços culturais, instituições públicas e privadas socioculturais, relacionadas a natureza do PET-PPC e aos temas
das pesquisas do grupo. As participações estão condicionadas à disponibilidade orçamentária.

Objetivos:
- Participar de atividades científicas relevantes aos bolsistas e tutora. - Fazer visitas técnicas ampliando
conhecimentos além dos componentes curriculares. - Participar de reuniões do setor para conhecer os principais
temas em debate, bem como estabelecer parcerias e conexões.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Mapeamento de eventos e atividades importantes. - Verificação de disponibilidade orçamentária. - Definição de
quantos bolsistas poderão acompanhar a tutora. - Participação. - Relatório e devolutivas ao grupo completo sobre a
experiência e avanços obtidos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- A atividade provoca networking do grupo e do curso tanto com o mundo científico quanto noutras esferas de
relacionamentos relevantes. - Poderão ser produzidos artigos científicos, relatos de visitas e registros fotográficos
para documentação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Haverá reunião antes e depois da atividade para relatar avaliar as experiências.

Atividade - Pesquisa do Grupo: CULTURA E INFÂNCIA.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/01/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
A proposta é criar a pesquisa do grupo denominada Cultura e Infância. Proposta que contempla a indissociabilidade
entre pesquisa, ensino e extensão na medida em que será lugar de reflexão sobre o lugar da infância na sociedade
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atual e as ações culturais específicas para esse público ligadas a conteúdos temáticos como cidadania, arte e
ludicidade. Vale ressaltar que tais conteúdos (cidadania cultural, acesso à cultura, curadoria, mediação cultural e
formação de público) são valiosos à formação do graduando conforme Projeto Pedagógico do Curso de Produção e
Política Cultural. Assim, atendemos demandas sociais incentivando práticas de responsabilidade social. Para tal,
haverá leituras orientadas, produção de artigos científicos, participação em eventos sobre o tema Infância, entre
outros.

Objetivos:
Iniciar pesquisa do grupo sobre Infância e sua interface com Cultura, Artes e Comunicação. Participar de reuniões e
eventos científicos sobre o tema da pesquisa. Desenvolver ações culturais para crianças.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de leituras orientadas e produção científica sobre as relações entre Infância e Cultura, serão exploradas
relações com os principais problemas e também potencialidades para pensar a infância contemporânea, tais como:
criança e consumo, representações da infância, diversidade étnica, brincar, ludicidade, cinema infantil, animação,
entre outros. Desenvolver ações culturais para as crianças de Jaguarão, principalmente as do entorno do campus, do
Cerro da Pólvora.

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 incentivar a formação cidadã, o acesso à cultura, e principalmente as experimentações em linguagens
lúdicas. Objetiva-se ainda a aproximação das crianças com o espaço da universidade pública, construindo
afinidades inclusive com o curso como possibilidade de formação futura dentro de sua cidade. Divulgação das
atividades no blog do PET-PPC. Produção textual posterior ao evento relatando a experiência (texto para blog) e
seus resultados conquistados. Produção de textos para sites especializados no tema Infância relatando a
experiência. Produção de artigos científicos dentro da linha de pesquisa Cultura e Infância para publicação em
congressos (eventos PET e eventos próprios da área como o ENPROCULT, o ENECULT, INTERCOM, SOCINE,
COMUNICON, entre outros) e revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Metodologia: Observação participante. Haverá conversa com as crianças sobre as atividades e os estudantes
deverão observar suas principais impressões. Devem observar atentos a reação das crianças sobre as atividades.
Posteriormente à atividade, deverão emitir breve relatório à tutora. A cada atividade realizada haverá reunião para
avaliação das dinâmicas e possibilidades de melhorias, ou alterações. A reunião de avaliação da atividade também
trará discussões à luz das teorias estudadas da área de Cultura e seus desdobramentos aplicados.

Atividade - Cinema e Infância (CINECULT CRIANÇA)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 24/12/2016

Descrição/Justificativa:
Curadoria de filmes, principalmente animações, com conteúdos relevantes (cultura local, cultura nacional, cultura
global) para a formação cidadã e artística das crianças de Jaguarão. Temas que fomentem o vasto e rico imaginário
infantil contrapondo-se à lógica mercantil dos filmes blockbusters e seus incentivos ao consumismo, banalização de
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temas sociais e vulgarização da cidadania. Desse modo, o graduando também exerce seu potencial de curador,
produtor cultural, analista e estudioso do tema. OBS: haverá consulta bibliográfica a livros próprios sobre as
relações entre Cultura e Infância, sites especializados, artistas e pesquisadores.

Objetivos:
Iniciar pesquisa do grupo sobre Infância e sua interface com Cultura, Artes e Comunicação. Participar de reuniões e
eventos científicos sobre o tema da pesquisa. Apresentar filmes de cunho infantil privilegiando aqueles que
acessem conteúdos para formação cidadã e artística das crianças de Jaguarão. Familiarizar com a cultura
cinematográfica, o ato de ver filmes. Ampliar o repertório fílmico infantil.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Haverá reunião curatorial para sugestões e seleção dos filmes e justificativa para escolhas (curadoria); Aprovação
tutora;Construção do calendário de exibições semanais fazendo relações se for possível, com o período do ano (ex:
natal, dia das crianças) e com as temáticas importantes (diversão, criatividade, brincar, dançar, esportes, escola,
estudos, afeto, consumo, tristeza, alegria, preconceito, discriminação, tolerância, tradição, diversidade, violência
etc); Criação, elaboração de material de divulgação (impresso: escolas, famílias, e digital blog, redes sociais,
mailing list) para escolas e casas da região (comunidades, famílias); Organização e adequação da sala onde o filme
será exibido; projeção do filme aos sábados (como já vem sendo feito); Lista de presença; Registro em fotos.

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 incentivar a formação cidadã, o acesso à cultura, e principalmente as experimentações em linguagens
lúdicas. Objetiva-se ainda a aproximação das crianças com o espaço da universidade pública, construindo
afinidades inclusive com o curso como possibilidade de formação futura dentro de sua cidade. Divulgação das
atividades no blog do PET-PPC. Produção textual posterior ao evento relatando a experiência (texto para blog) e
seus resultados conquistados. Produção de textos para sites especializados no tema Infância relatando a
experiência. Produção de artigos científicos dentro da linha de pesquisa Cultura e Infância para publicação em
congressos (eventos PET e eventos próprios da área como o ENPROCULT, o ENECULT, INTERCOM, SOCINE,
COMUNICON, entre outros) e revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Metodologia: Observação participante. Haverá conversa com as crianças sobre as atividades e os estudantes
deverão observar suas principais impressões. Devem observar atentos a reação das crianças sobre as atividades.
Posteriormente à atividade, deverão emitir breve relatório à tutora. A cada atividade realizada haverá reunião para
avaliação das dinâmicas e possibilidades de melhorias, ou alterações. A reunião de avaliação da atividade também
trará discussões à luz das teorias estudadas da área de Cultura e seus desdobramentos aplicados. Contar sobre o
tema do filme antes da exibição e convidar para o filme da semana seguinte. Conversar com os pais e responsáveis
sobre o filme previamente informando sobre os temas que serão acessados. Proposta de ampliar e irradiar a
temática em casa.

Atividade - Contação de Histórias

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 24/12/2016
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Descrição/Justificativa:
Contação de Histórias: incentivar a leitura infantil e a oralidade como lugar criativo e lúdico. Proporcionar ao
graduando contato e curadoria de livros e textos importantes para a formação infantil por meio da linguagem teatral
(performance, entonação, gestos, sons etc). Proporcionar às crianças contato com obras importantes para sua
formação literária.

Objetivos:
Promover a cotação de histórias infantis para incentivo à leitura como lugar criativo e lúdico. Iniciar pesquisa do
grupo sobre Infância e sua interface com Cultura, Artes e Comunicação. Participar de reuniões e eventos científicos
sobre o tema da pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Haverá reunião para sugestões e seleção dos textos, justificativa para escolhas, bem como dos possíveis contadores.
Serão privilegiados aqueles com alguma experiência em teatro, dança ou aptidão própria para contar histórias.
Convidados especializados e profissionais serão acionados ocasionalmente. Construção do calendário de Contações
mensais. Elaboração de material de divulgação (impresso e digital) para escolas e casas da região (comunidades,
famílias); Organização e adequação da sala; Lista de presença; Registro em fotos; Conversar com os pais numa
proposta de ampliar e irradiar a contação de histórias também em casa. Usar materiais diversos: livros, histórias em
quadrinhos etc.

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 incentivar a formação cidadã, o acesso à cultura, e principalmente as experimentações em linguagens
lúdicas. Objetiva-se ainda a aproximação das crianças com o espaço da universidade pública, construindo
afinidades inclusive com o curso como possibilidade de formação futura dentro de sua cidade. Divulgação das
atividades no blog do PET-PPC. Produção textual posterior ao evento relatando a experiência (texto para blog) e
seus resultados conquistados. Produção de textos para sites especializados no tema Infância relatando a
experiência. Produção de artigos científicos dentro da linha de pesquisa Cultura e Infância para publicação em
congressos (eventos PET e eventos próprios da área como o ENPROCULT, ENECULT, INTERCOM, SOCINE,
COMUNICON, entre outros) e revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Metodologia: Observação participante. Haverá conversa com as crianças sobre as atividades e os estudantes
deverão observar suas principais impressões. Devem observar atentos a reação das crianças sobre as atividades.
Posteriormente à atividade, deverão emitir breve relatório à tutora. A cada atividade realizada haverá reunião para
avaliação das dinâmicas e possibilidades de melhorias, ou alterações. A reunião de avaliação da atividade também
trará discussões à luz das teorias estudadas da área de Cultura e seus desdobramentos aplicados.

Atividade - Feira de Trocas de Brinquedos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 24/12/2016
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Descrição/Justificativa:
Ação de mobilização com o objetivo de gerar reflexão sobre o consumismo e possibilitar que a criança dê um novo
significado para os seus próprios brinquedos. Trazer o espírito de compartilhamento, doação, desapego material,
renovação simbólica dos incentivos programados à compra de novo brinquedo como acontecem em datas
importantes como o Dia das Crianças, Páscoa e o Natal, por exemplo. Para o graduando, futuro produtor cultural,
será importante compreender os elementos próprios da indústria cultural e da sociedade de consumo como a cultura
do consumismo, efeitos da comunicação massiva, publicidade direcionada a crianças, marketing infantil,
obsolescência programada, descarte e sustentabilidade.

Objetivos:
Realizar feira de trocas de brinquedos como forma de ressignificação de bens materiais para gerar reflexão sobre o
consumismo. Iniciar pesquisa do grupo sobre Infância e sua interface com Cultura, Artes e Comunicação.
Participar de reuniões e eventos científicos sobre o tema da pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A proposta desta atividade é que seja itinerante. Haverá reunião de produção para escolha dos possíveis locais,
como por exemplo: praças, escolas, espaços culturais da cidade, centros comunitários, universidade. A proposta é
que as crianças levem brinquedos que não querem mais e façam a troca com outras crianças, um exercício de
desapego. Pretende-se que a atividade não se encerre com a simples troca, mas que haja algum motivo para ficar
brincando, como um picnic entre os pais enquanto as crianças brincam. Esta atividade será construída inicialmente
com base no projeto feira de trocas de brinquedos do Instituto Alana (http://feiradetrocas.com.br/organize-a-sua)
que fornece um passo a passo de como montar uma. Posteriormente faremos nossa própria configuração da
atividade.

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 incentivar a formação cidadã, o acesso à cultura, e principalmente as experimentações em linguagens
lúdicas. Objetiva-se ainda a aproximação das crianças com o espaço da universidade pública, construindo
afinidades inclusive com o curso como possibilidade de formação futura dentro de sua cidade. Divulgação das
atividades no blog do PET-PPC. Produção textual posterior ao evento relatando a experiência (texto para blog) e
seus resultados conquistados. Produção de textos para sites especializados no tema Infância relatando a
experiência. Produção de artigos científicos dentro da linha de pesquisa Cultura e Infância para publicação em
congressos (eventos PET e eventos próprios da área como ENPROCULT, ENECULT, INTERCOM, SOCINE,
COMUNICON, entre outros) e revistas científicaS

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Metodologia: Observação participante. Haverá conversa com as crianças sobre as atividades e os estudantes
deverão observar suas principais impressões. Devem observar atentos a reação das crianças sobre as atividades.
Posteriormente à atividade, deverão emitir breve relatório à tutora. A cada atividade realizada haverá reunião para
avaliação das dinâmicas e possibilidades de melhorias, ou alterações. A reunião de avaliação da atividade também
trará discussões à luz das teorias estudadas da área de Cultura e seus desdobramentos aplicados.

Atividade - FLASH MOB PET-PPC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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0 18/04/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Como um movimento da cibercultura que transcende o ciberespaço, o flash mob, por meio das tecnologias móveis,
configura-se uma prática contemporânea de agregação social, principalmente como ação de intervenção
sociocultural, política, artística e de apropriação de espaços públicos. A proposta é acionar elementos
extracurriculares como as artes do corpo, a performance, o engajamento e a mobilização social. Fazer uma
atividade que envolva o corpo, a dança, a música, e o desejo de se expressar.

Objetivos:
Acionar elementos extracurriculares como a performance, o engajamento e a mobilização social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
1.Definir tema e objetivo da ação de flash mob. 2.Definir grupo e agenda de ensaios. 3.Definir data da ação.
4.Definir equipe de registro audiovisual. 5.Avaliar resultados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade aciona temas não disponíveis no currículo do curso. Espera-se que o discente experimente novas
linguagens expressivas. Haverá registro audiovisual e posterior socialização no blog do PET-PPC.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões posteriores dos bolsistas com a tutora. Relato crítico da atividade. Avaliação da tutora.

Atividade - Debates sobre Cultura e Infância

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Promover encontros e debates sobre os temas próprios da infância. Um exemplo já iniciado de atividade, realizada
em 17/10/2015, foi o Cultura do Brincar Exibição e debate sobre o documentário Território do Brincar com a
presença dos diretores Renata Meirelles e David Reeks. Uma pesquisa sobre o gesto infantil, o lúdico, a
ingenuidade e leveza da criança. O evento demonstrou como a brincadeira é um fenômeno cultural que sintetiza os
valores do grupo no qual se desenvolve. Ademais, proporcionou contato com diversos temas como a criatividade
infantil, o tempo livre, a liberdade, diversidade cultural, o olhar impregnado do adulto sobre a infância, entre
outros. Pretende-se fomentar mais encontros dessa natureza.

Objetivos:
Discutir sobre Cultura e Infância trazendo temas contemporâneos e emergentes da configuração social globalizada.
Iniciar pesquisa do grupo sobre Infância e sua interface com Cultura, Artes e Comunicação. Participar de reuniões e
eventos científicos sobre o tema da pesquisa. Promover encontros e debates sobre os temas próprios da infância.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Convidar pesquisadores, produtores culturais, representantes de entidades públicas, artistas,
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educadores/professores, mães, pais, enfim, cidadãos que possuam algum tema relevante contemplando as esferas
Cultura e Infância. A ideia é que não somente pesquisadores sejam convidados, mais sim aquele ou aquela que
tenha algum projeto ou ação relacionada à infância que sirva de gatilho para um debate no Auditório da
UNIPAMPA aberto ao público em geral. Temas como: brincar, consumismo, educomunicação, cinema,
mobilização, gênero, violência, são algumas possibilidades de mapeamento dos petianos para encontrar
palestrantes. Etapas: brainstorm sobre temas e possíveis convidados; calendário das palestras; cadastro da atividade
para emissão de certificados; dias/horários flexíveis conforme situação.

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 incentivar a formação cidadã, o acesso à cultura e principalmente as experimentações em linguagens
lúdicas. Objetiva-se ainda a aproximação das crianças com o espaço da universidade pública, construindo
afinidades inclusive com o curso como possibilidade de formação futura dentro de sua cidade. Divulgação das
atividades no blog do PET-PPC. Produção textual posterior ao evento relatando a experiência (texto para blog) e
seus resultados conquistados. Produção de textos para sites especializados no tema Infância relatando a
experiência. Produção de artigos científicos dentro da linha de pesquisa Cultura e Infância para publicação em
congressos (eventos PE, eventos próprios da área como o ENAPET, SULPET, ENPROCULT, ENECULT,
INTERCOM, SOCINE, entre outros) e revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Metodologia: Observação participante. Haverá conversa com as crianças sobre as atividades e os estudantes
deverão observar suas principais impressões. Devem observar atentos a reação das crianças sobre as atividades.
Posteriormente à atividade, deverão emitir breve relatório à tutora. A cada atividade realizada haverá reunião para
avaliação das dinâmicas e possibilidades de melhorias, ou alterações. A reunião de avaliação da atividade também
trará discussões à luz das teorias estudadas da área de Cultura e seus desdobramentos aplicados.

Atividade - Iniciação a eventos e participação como ouvintes

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 31/07/2016

Descrição/Justificativa:
A nova tutora iniciou suas atividades em 11/11/2015 e os novos bolsistas em 14/03/2016, portanto ainda não há
uma pesquisa ou mesmo atividades em pleno desenvolvimento para gerar trabalhos científicos ou publicações
imediatas. Nesse primeiro momento, a proposta dessa atividade é que os bolsistas, acompanhados pela tutora,
possam experimentar a participação como ouvintes em eventos científicos (congresso, debates, mesas redondas,
conferências, simpósios, seminários, reuniões, palestras etc). Desse modo, pretende-se que o discente perceba como
são as dinâmicas próprias e peculiares dos eventos acadêmicos para logo iniciar sua própria produção científica por
meio de artigos.

Objetivos:
- Conhecer os eventos científicos. - Acompanhar as dinâmicas próprias e peculiares de atividades acadêmicas. -
Participar como ouvinte no primeiro semestre de 2016.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Levantamento de eventos importantes. - Verificação de inscrições e custos. - Decisão sobre bolsistas que irão. -
Produção de relatório sobre a experiência. - Publicação do relatório no blog do PET-PPC.

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:
Objetiva-se a representatividade da tutora e dos bolsistas discentes do curso de Produção e Política Cultural da
Universidade Federal do Pampa em eventos científicos. Bem como, ampliação de contatos e conexões de campo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por meio de reuniões posteriores ao evento, serão debatidos os conhecimentos adquiridos e dificuldades
apresentadas. Produção de relatório para publicação no blog do PET-PPC. Avaliação final da tutora.

Atividade - 1° SIMPÓSIO DE POLÍTICA CULTURAL (SIMPCULT
2016).

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 10/10/2016 16/10/2016

Descrição/Justificativa:
Pretende-se criar um evento regular anual no calendário do curso de Produção e Política Cultural como forma de
manter docentes e discentes em contato com as principais discussões da área cultural, principalmente no âmbito das
Políticas Culturais. Serão convidados dois ou mais palestrantes para compor discussão sobre algum tema emergente
na conjuntura cultural local, nacional e internacional. Palestrantes podem ser: pesquisadores, professores,
produtores culturais, gestores de políticas públicas, representantes governamentais (Ministério da Cultura,
Secretaria de Cultura do RS, Secretaria de Cultura do município de Jaguarão).

Objetivos:
- Debater um dos grandes eixos de formação do graduando em Produção e Política Cultural. - Fomentar a discussão
constante sobre Políticas Culturais devido ao seu caráter complexo e urgente para consolidação do campo. -
Evidenciar casos e políticas culturais específicas. - Fomentar a minimização de evasão no curso. OBS: Alguns
temas mapeados para discussão: Informações e Indicadores Culturais; Políticas Culturais e Minorias; A Cultura no
RS; As políticas culturais da cidade de Jaguarão; As políticas culturais da UNIPAMPA; Políticas Culturais no
Uruguai; Pontos de Cultura e Puntos de Cultura Experiências na América do Sul; entre tantos outros. OBS: a
atividade poderá ser alterada ou cancelada devido a questões orçamentárias e/ou operacionais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
1. Delimitação do tema e palestrantes. 2. Planejamento minucioso de execução da atividade. 3. Verificação de
orçamento e parcerias. 4. Planejamento de Comunicação. 5. Realização. 6. Desprodução e reunião avaliatória.

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:
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Espera-se que a atividade proporcione ao estudante maior contato com os temas que ampliem sua formação
extrapolando os conteúdos de sala de aula. Serão produzidos textos e fotos sobre o evento. Serão gravadas
entrevistas em vídeo com os palestrantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Conversa com professores e alunos do curso para ouvir opiniões sobre o evento. Reunião analítica com os
peitamos. Avaliação final da tutora.

Atividade - CONEXÕES EM PRODUÇÃO CULTURAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/01/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Esta linha de atuação do PET-PPC pretende articular e fortalecer relações com os demais cursos de Produção
Cultural pelo Brasil (e noutros países) no intuito de discutir os temas próprios da área bem como celebrar parcerias,
atuações, atividades conjuntas. Ao mesmo tempo em que traz renovações no pensamento sobre o campo, faz com
que os alunos se sintam mais próximos de seus semelhantes acadêmicos, o que gera motivação e criatividade para
frentes de atuações organizadas em cultura. Destaca-se que o número de cursos em Produção Cultural, e seus
desdobramentos (gestão cultural, política cultural, estudos culturais) é pequeno se comparado a outros campos. Por
isso, exatamente, que se pretende estabelecer aproximações para gerar atividades de classe.

Objetivos:
- Integrar estudantes de Produção Cultural e de Cultura. - Debater temas emergentes e próprios da área na busca de
soluções e melhorias para os cursos e estudantes. - Gerar efeito multiplicador entre os estudantes quanto à
organização da área. - Inserir os estudantes na agenda pública de debates sobre Cultura. - OBS: Nesta atividade os
bolsistas devem estar atualizados com documentos e decisões do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura do
RS, Secretaria de Cultura do município de Jaguarão, além de acompanhamento dos movimentos culturais
mercadológicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A tutora e os bolsistas estabelecerão contato com seus colegas (docentes e discentes) de cursos noutras
universidades, institutos federais, escolas, tais como UFF, UFBA, IFRJ, IFRN, UCAM, SESC, SENAC, entre
outras, para conversar sobre temas fundamentais da área deles. O contato poderá ser feito por telefone, skype, ou
e-mail, para apresentar a proposta dessa atividade. Posteriormente, será estabelecida uma agenda de reuniões
presenciais e encontros virtuais (internet) para que a frequência seja mantida e os assuntos fiquem sempre à
disposição. Se houver grupos PET específicos da área nestas instituições, será dada a preferência para estes devido
ao caráter ainda mais próximo dos discentes. Um dos objetivos é chegar a uma aproximação efetiva com meta em
fazer encontros presenciais.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade propõe a melhoria em todas as esferas do curso, o que reverbera automaticamente no futuro
profissional e pesquisador em sua melhor atuação social. Serão geradas publicações dos encontros. Documentação
e socialização analítica do encontro (memória PET-PPC).
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Haverá fórum de debates e construção de ata dos encontros. Relatórios avaliatórios farão parte da dinâmica para
identificação de qualidades e também de problemas, para que o próximo encontro seja melhorado, ampliado em seu
potencial de colaborar com os cursos de Produção Cultural e com a formação dos estudantes.

Atividade - CINECULT-UNIPAMPA.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 14/03/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Na era da imagem, o cinema e o audiovisual configuram-se como elementos cada vez mais agregadores para
discussões e debates sobre temáticas históricas e contemporâneas. O PET - Produção e Política Cultural propõe a
cultura cineclubista universitária com a apresentação de filmes (documentários, ficções, videoclipes, peças
audiovisuais, entre outros gêneros) relevantes à formação discente. A curadoria destacará seu olhar especial à
formação em Cultura considerando sempre filmes atrelados aos componentes curriculares dispostos no Projeto
Pedagógico do Curso. Será uma mostra mensal ocupando uma semana de cada mês. Iniciado em dezembro de
2015, o CINECULT-UNIPAMPA é mensal e realizará a sua terceira edição no mês de Abril/2016.

Objetivos:
- Exibir filmes relevantes à formação dos estudantes da UNIPAMPA. - Ampliar o contato dos alunos com temas
próprios do curso. - Proporcionar maiores identificações com os temas dos componentes curriculares. - Fomentar a
minimização de evasão no curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão mareados filmes que fazem parte dos conteúdos do curso de Produção e Política Cultural, além de filmes
relevantes para a formação discente tanto pelo tema quanto por sua produção. Por meio alternativo de conversas
com professores, haverá também mapeamento de filmes com afinidades aos conteúdos ministrados no semestre.
Será uma extensão dos temas desenvolvidos em sala de aula. OBS: A própria linguagem do cinema e as temáticas
do campo cultural configuram-se interdisciplinares, o que favorece exibições abertas também a outros públicos da
universidade e fora dela. Mostras temáticas, homenagens a cineastas, entre outras possíveis categorias curatoriais
estarão disponíveis aos alunos da Universidade Federal do Pampa do campus Jaguarão.

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:
Formação diferenciada e qualificada dos estudantes. Análises críticas. Debates temáticos. Formação de repertório.
Conhecimento sobre a linguagem cinematográfica, produção de cinema e sua relação com a área de estudos.
Publicações textuais de análises fílmicas. Crítica cinematográfica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Duas possibilidades para verificação de melhor metodologia: Método 1 Por meio de questionário previamente
formulado e debatido entre os petianos, verificar-se-á com o público da atividade se houve relação com os
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conteúdos estudados nos componentes curriculares. Posteriormente, haverá análise crítica dos resultados para
melhorias da atividade. Método 2 Roda de conversa com o público, posteriormente a atividade, para ouvir opiniões
sobre as relações entre o filme e os componentes curriculares do curso. Avaliação final da tutora.

Atividade - EXPERIÊNCIAS COMPARTILHADAS PRODUÇÃO
CULTURAL E ECOLOGIA DE SABERES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 14/03/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Ecologia de Saberes, cunhada pelo sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, condiz com um apelo por
mais justiça aos conhecimentos. Reconhecimento dos saberes das populações rurais, urbanas, ribeirinhas. Ao
conhecimento nascido da luta, dos oprimidos, dos discriminados, e não somente ao conhecimento dos vencedores
pregado pelas universidades. Nossos alunos são de diversas origens geográficas e simbólicas. Trazem consigo
repertórios da diversidade cultural brasileira. Por isso, podemos compartilhar e trocar seus diversos saberes e
experiências por meio de oficinas, tais como: artes manuais, criação de quadrilha junina, formação de ator,
organização de peças teatrais amadoras, formação de grupos musicais, contração de histórias, produção
audiovisual, entre outros.

Objetivos:
- Compartilhar e fazer trocas de saberes dos estudantes com a população da cidade e com a comunidade do entorno
(Cerro da Pólvora). - Integrar os discentes com a cidade. - Dinamizar a produção cultural na/da Unipampa. -
Fomentar o trabalho em equipe, coletivo e interdisciplinar, minimizando competições, sobrecargas individuais e
isolamentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
1. Mapear oficineiros (estudantes Unipampa, pessoas da cidade) e suas habilidades. 2. Planejamento minucioso de
execução, incluindo delimitação orçamentária, definição de público e parcerias. 3. Construir o calendário de
oficinas conforme calendários comemorativos (Ex: oficina de quadrilha junina pode ser realizada meses antes do
mês de Junho com apresentação/execução no mês comemorativo: Quadrilha Junina UNIPAMPA ou Arraiá
UNIPAMPA). 4. Montar plano de comunicação do evento. 5. Realização. 6. Desprodução e reunião de avaliação.
Dois exemplos de atividades: Oficina de Abayomis com a aluna Gezilane na ocasião do Dia da Consciência Negra
(20/11). Ela apresenta a história das bonecas e sua importância na construção e fortalecimento das identidades
negras; Reunião de Artesãs

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:
Busca-se o fomento e a continuidade da integração entre os estudantes e a população da cidade. Serão
desenvolvidos relatos de experiência para compartilhamento no Blog do PET. Registro do evento para socialização
posterior: fotos, vídeos, entrevistas. OBS: Esta atividade é fruto de conversas específicas da professora com seus
alunos em sala de aula (componente curricular Projeto Cultural III) e mapeamento temático por afinidades dos
discentes. Cada aluno escreveu sobre 5 de suas afinidades temáticas.



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2016

CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES 17/04/2019 13:50:23 - Página 14 de 17

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reunião dos petianos com os demais estudantes envolvidos para ouvir suas análises. Avaliação final da tutora.

Atividade - COMUNICAÇÃO SOCIAL E CULTURA DIGITAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
A tutora realizará ou convidará pesquisadores, professores e/ou profissionais específicos para ministrar palestras e
oficinas sobre Comunicação (jornalismo, publicidade, relações públicas, audiovisual, mídias digitais,
educomunicação), no intuito de formar conhecimentos específicos sobre: Teorias da Comunicação, planejamento
de comunicação, divulgação, democratização e acesso à informação, análise de conteúdos midiáticos, produção e
expressão de pensamentos e ideias, jornalismo cultural, jornalismo alternativo, mídia livre, cibercultura. Esta
atividade insere-se no âmbito do Projeto de criação do Laboratório de Culturas Digitais e Multimeios (LACDIM)
desenvolvido pela tutora a pedido da coordenação do curso. Dentro desta atividade pretende-se que o aluno se
empodere e faça mídia.

Objetivos:
- Suprir carências de componentes curriculares específicos da área de Comunicação e Mídias. - Discutir temas
próprios do campo da Cultura Digital e Cibercultura. - Evidenciar e divulgar outros tipos de produções discentes
livres, experimentais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
1. Definição de agenda para realização das oficinas de capacitação. 2. Realização das oficinas. 3. Discussão sobre
as ideias para a revista. 4. Orçamento. 5. Produção. OBS: Serão compartilhados conhecimentos para que possam
adequar primeiramente à comunicação do PET-Produção e Política Cultural como: construir um Planejamento de
Comunicação, diretrizes visuais do Blog e demais canais de comunicação do PET (facebook, instagram, twitter,
youtube, vimeo). E posteriormente ampliar atuação com a criação de uma Revista Experimental Online (Nome
sugerido: Manifesta) para participação de todos os alunos do curso (EX: Revista Fraude/UFBA) com publicação
anual e gerenciamento integral dos bolsistas (discussão de pautas, apuração e produção de conteúdos, captação de
recursos, pré-produção, etc.

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:
Dentre os resultados esperados estão: oferta de conteúdo de ensino que supra carências do curso; apresentação das
experiências em congressos de comunicação, como o Intercom Nacional, o Intercom Sul e demais eventos da área
de Comunicação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões de auto-avaliação do grupo PET onde cada bolsista manifesta sua análise. Avaliações da gestão e da
produção de conteúdos. Avaliação final da tutora.
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Atividade - PALESTRAS E CURSOS INTERDISCIPLINARES
PRESENCIAIS E/OU VIRTUAIS.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/04/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
A partir desta atividade, serão organizados outros eventos de ensino, tais como aulas abertas, palestras, oficinas,
workshops ou cursos complementares à formação discente e afins com as temáticas do curso. A proposta é
capacitação, aperfeiçoamento e ampliação de contato com os conteúdos próprios da área, ampliando acesso
também às linguagens artísticas. Estão mesclados os princípios de ensino, pesquisa e extensão devido à natureza da
proposta.

Objetivos:
- Discutir temas sociais emergentes ligados ao curso. - Debater questões próprias do universo da Cultura em
sentido amplo. - Fornecer alternativas paralelas de ensino e aprendizagem para os discentes complementando sua
formação. - Estabelecer contato com pesquisadores e pesquisas ligadas às linguagens artísticas. - Aproximar os
discentes das principais discussões sobre minorias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Contato com o professor/pesquisador; estabelecimento de data adequada; reserva do auditório; divulgação ao
público; cadastro para emissão de certificados; lista de presença. Temas possíveis: Educomunicação e Cultura;
Dança; Teatro; Museologia; Circo; Cinema; Produção em Artes Cênicas; História da Música Brasileira;
Comunicação e Cultura; Comunicação Museológica; Acessibilidade em Espaços Culturais; Políticas culturais para
a cidade de Jaguarão; Políticas Culturais do RS; Gênero A mulher e a produção cultural; Políticas Culturais para
minorias (negros, índios, mulheres, gays, migrantes etc). Destaca-se que essa atividade pode ganhar caráter mais
virtual (alternativa) como: participação em videoconferências, transmissões ao vivo de eventos científicos; curso
online.

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 como resultado a ampliação de repertório do aluno no tocante as linguagens artísticas e suas relações
com os conteúdos do curso. Os alunos farão publicação de textos sobre o evento para blogs e sites. Registro
audiovisual, registro fotográfico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reunião posterior ao evento para avaliar a experiência e seus desdobramentos. Avaliação final da tutora.

Atividade - AGENDA CULTURAL - PET-PPC.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 14/03/2016 23/12/2016
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Descrição/Justificativa:
Mapeamento de todas as atividades culturais de Jaguarão e da fronteira com o Uruguai propiciando a divulgação de
manifestações socioculturais e artísticas diversas. Atividade relacionada com o componente curricular Informações
e Indicadores Culturais. Importante fonte informacional para quem mora na região, para quem vem estudar na
Unipampa e quer saber mais informações sobre o que acontece na cidade, para quem faz turismo, para quem mora
no Uruguai.

Objetivos:
- Fornecer uma plataforma fixa de consulta da programação cultural da região para todos aqueles que buscam
virtualmente e não encontram. - Mapear informações sobre manifestações culturais de Jaguarão, da região e da
fronteira com o Uruguai.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Levantamento de informações em instituições culturais, instituições de ensino, artistas independentes, espaços
privados de cultura, entre outros. - Contato com instituições para recebimento de releases e divulgações oficiais,
contato com meios de comunicação da região para trocas informacionais. - Definição de critérios sobre o que será
divulgado. - Criação da agenda no blog do PET-PPC. - Plano de divulgação.

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:
- Propicia-se um canal de informação e divulgação cultural praticamente inexistente na cidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Haverá reunião para avaliar conteúdo recebido e como estão os acessos e visitas ao blog para ver a agenda cultural.
Avaliação final da tutora.

Atividade - Poéticas Visuais - PET-PPC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 29/03/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
A fotografia é um campo poderoso de expressão informacional e também poética, de leituras do mundo. Serão
produzidas fotos com temas abertos: registros poéticos da cidade, da universidade, de recortes das realidades dos
bolsistas.

Objetivos:
- Fomentar os conhecimentos fotográficos dos bolsistas. - Incentivar os olhares e expressões visuais. - Trabalhar
perspectivas artísticas e socioculturais. - Introduzir o experimentalismo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Os bolsistas ficam a vontade para registrar fotografias temáticas e apresentar a tutora para aprovação quanto a
viabilidade. - Criação de hashtags sobre as fotos. - Publicação no instagram e demais redes sociais do grupo
PET-PPC.
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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:
- Publicações sobre a experiência em congressos PET, da área Cultural, revistas científicas e sites especializados. -
Divulgação das potencialidades dos bolsistas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Haverá reunião para conversar sobre a experiência: motivações pessoais para a determinada fotografia e seus
resultados. Avaliação final da tutora.


