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Informações do Planejamento

IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

Grupo:
PET Produção e Política Cultural

Tutor:
CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES

Ano:
2017

Somatório da carga horária das atividades:
20

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
As atividades propostas priorizam a qualidade da formação diferenciada e crítica dxs bolsistas e são exercício de
estratégias de desenvolvimento e modernização do bacharelado em Produção e Política Cultural. O curso possui
potencialidades e também carências como a parte prática e aplicada, visto que não possui o Estágio como
componente curricular e as atividades extensionistas são escassas. Desse modo, as atividades do grupo PET
Produção e Política Cultural prezam pela indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e contribuem
combatendo a evasão escolar. A atuação de discentes de um curso de Cultura preza por uma análise do contexto de
atuação do grupo (o campus, os bairros do entorno do campus, a cidade, a fronteira) proporcionando diagnósticos
sobre demandas sociais.

Resultados gerais:
Pretende-se a maturação dos conhecimentos sobre Produção e Política Cultural, principalmente pela via prática
numa intenção exploratória de estágio no campo, podendo o/a bolsista executar e refletir sobre sua execução à luz
dos saberes teóricos adquiridos tanto nas práticas do grupo quanto nos componentes curriculares. Ressalta-se que
as atividades do grupo PET Produção e Política Cultural promovem aperfeiçoamento da cidadania, difusão cultural
e atendimento das necessidades da comunidade e suas demandas específicas. Todas atividades planejadas para o
grupo são ações não previstas regularmente no bacharelado em Produção e Política Cultural e atendem ao propósito
extensionista na relação entre universidade e sociedade. As atividades coletivas e interdisciplinares estão
registradas no SIPPEE/UNIPAMPA como projetos de ensino, pesquisa e extensão e costumam ser abertas a todxs
interessadxs em participar seja da comunidade acadêmica ou da cidade em geral. Todos bolsistas foram cadastrados
como atuantes nos referidos projetos. Os resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso,
cumprindo muitos dos anseios do Projeto Político Pedagógico, bem como dos discentes e docentes que podem por
em prática reflexões da sala de aula promovendo transformações sociais à luz da cidadania, acesso e direito à
cultura. Resultados obtidos estarão expostos no Blog do PET Produção e Política Cultural:
https://petppc.wordpress.com/

Atividade - POLÍTICA CULTURAL
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A atividade de pesquisa POLÍTICA CULTURAL atua como um observatório de estudos contínuos com base na
leitura de livros, artigos científicos, relatórios e hemerografia relacionados às políticas culturais brasileiras e de
outros países. Tal campo de pesquisa é fundamental ao bacharelado em Produção e Política Cultural (PPC) da
Universidade Federal do Pampa, e consequentemente ao grupo PET-PPC para ampliar o contato da/o discente com
essa literatura e com um dos âmbitos de sua atuação profissional. Os estudos sobre Política Cultural permitem
análises críticas sobre o contexto nacional, estadual e municipal das políticas públicas direcionadas ao campo da
Cultura, e também conhecimento de contextos internacionais. Autores e autoras de referência no campo serão
estudados, tais como Lia Calabre, Isaura Botelho, Albino Rubim, Alexandre Barbalho, entre outros. A atividade
possui interface com o componente curricular História das Políticas Culturais no Brasil e Informações e
Indicadores Culturais. Ressalta-se ainda que este projeto desdobra-se para a colaboração do grupo PET-PPC com a
linha de pesquisa Políticas Cinematográficas do grupo de pesquisa CNPq Grupo de Estudos Cinema da América
Latina e Vanguardas Artísticas - Diálogos entre Construção, Expressão e Espacialidade, GECILAVA/UNIFESP.
Colaboraremos inclusive com o evento do grupo de pesquisa: COCAAL 2017 - V COLÓQUIO DE CINEMA E
ARTE DA AMÉRICA LATINA, com o tema Estado Crítico América Latina Resistente. Ações já executadas
disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Enfatizar o tema Política Cultural como uma das formações do bacharelado em Produção e Política Cultural. -
Fomentar atividades de pesquisa sobre Política Cultural. - Revisar literatura sobre Política Cultural. - Estar
atualizado/a e saber debater os principais temas do campo das políticas culturais brasileiras. - Escrever e publicar
cientificamente sobre Política Cultural. - Produzir efeito multiplicador entre discentes do curso de Produção e
Política Cultural, e demais interessadxs.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de reuniões quinzenais para revisão da literatura, faremos leitura de textos/livros, artigos científicos,
ensaios, relativos ao tema Política Cultural. Haverá apresentação do texto por três bolsistas e debate final com
participação e fala de todas e todos. Espera-se a construção coletiva do conhecimento sob orientação da tutora do
grupo. Haverá também palestras, apresentação de vídeos oriundos de seminários e debates sobre o tema com
posterior debate. METODOLOGIA Grupo de Estudos em Política Cultural - Projeto de Pesquisa PET-Produção e
Política Cultural/UNIPAMPA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES Apresentação e debates sobre textos lidos
(todas e todos devem ler os textos) DATA: 18/05 TEXTO 1 - RUBIM, Antonio Albino Canelas. Políticas culturais
no Brasil: tristes tradições. Galáxia. Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. ISSN
1982-2553, n. 13, p. 101-113, 2006. Disponível em: https://revistas.pucsp.br//index.php/galaxia/article/view/1469
Apresentadorxs: MILENA, POLLYANNA E KARINA. Debatedores/leitores: todxs demais bolsistas e presentes.
DATA: 01/06 TEXTO 2 - RUBIM, A. Políticas culturais no primeiro governo Dilma: patamar rebaixado (pg 33).
Em: Políticas Culturais no governo Dilma. Disponível em: www.direitosculturais.com.br/pdf.php?id=119
Apresentadorxs: RENATO, RAICILANE E CAMILLA Debatedores/leitores: todxs demais bolsistas e presentes.
DATA: 08/06 (devido ao feriado seguinte) TEXTO 3 - CALABRE, Lia. Notas sobre os rumos das políticas
culturais no Brasil nos anos 2011-2014. Em: Políticas Culturais no governo Dilma. Disponível em:
www.direitosculturais.com.br/pdf.php?id=119 Apresentadorxs: BRENO, BRUNO E NATALIA.
Debatedores/leitores: todxs demais bolsistas e presentes. DATA: 22/06 TEXTO 4 - BARBALHO, A. O Segundo
Tempo da Institucionalização : O S i s t e m a N a c i o n a l d e Cul t ur a no Governo Dilma. Em: Políticas
Culturais no governo Dilma. Disponível em: www.direitosculturais.com.br/pdf.php?id=119 Apresentadorxs:
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GEZILANE E ATHEMIS. Debatedores/leitores: todxs demais bolsistas e presentes.
======================= LEITURA ORIENTADA - PERGUNTAS NORTEADORAS 1. Quem é a autora
(o) do texto? 2. Qual a proposta geral do texto? 3. Como está dividido o texto? 4. O que é discutido em cada parte
do texto? 5. Conceitos principais acionados? 6. Quais as conclusões do texto? 7. Quais são as suas conclusões? 8.
Como se relaciona com sua formação, com o campo da cultura ou temas debatidos no curso? 9. Bibliografia usada
pelo(a) autor (a)? 10. Comentários e debate entre todxs 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:
Como resultados, esperamos fazer revisão da literatura específica sobre Política Cultural, detectar problemas de
pesquisa e a partir deles produzir textos sobre este tema para publicação em congressos e revistas científicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença do grupo nas atividades do grupo. Serão avaliados o
comprometimento e as participações na atividade de pesquisa (leitura do texto, apresentação, participação no
debate, presença nas atividades e a escrita de textos acadêmicos para publicação).

Atividade - POÉTICAS VISUAIS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A fotografia é um campo poderoso de expressão informacional, social e também poética, campo de leituras
sensíveis do mundo. Serão produzidas fotos com temas abertos e não óbvios: ensaios experimentais, registros
poéticos da cidade, da universidade, de recortes das realidades de todas e todos interessadas/os em participar. Os
temas acionados pela atividade são da diversidade cultural envolvendo diálogo com: experimentação estética,
educação ambiental, sexualidade, direitos humanos, relações étnico-raciais, saúde, inclusão e diversidade, política,
entre outros. Ações já executadas disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
o Fomentar atividade artística de discentes e de pessoas da cidade no intuito de registrar fragmentos do cotidiano
relevantes para esses sujeitos. o Atuar com atividades curatoriais trabalhando nas/nos bolsistas seu olhar de seleção
ao propósito do projeto e suas atividades coletivas e interdisciplinares. o Incentivar atividades práticas
experimentais. o Promover coletivos fotográficos sobre temáticas planejadas pelo grupo PET-PPC. o Divulgar o
projeto para a universidade (discentes, docentes, servidores, terceirizados) e pessoas que moram ou estão de
passagem pela região. o Propor exposições fotográficas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo reúne-se semanalmente (duas vezes - uma com a tutora e outra entre eles) para definir como será a
estratégia de divulgação do projeto bem como para o recebimento das fotografias. Planejar o fluxo de recebimento
das fotos, um e-mail para tal, a curadoria na seleção das fotos mais aptas, a periodicidade de postagem das fotos no
álbum específico na página do grupo no Facebook. Evitar fotos que apareçam pessoas diretamente por conta de
problemas com direitos de imagem, salvo a pessoa autorize publicização. O grupo deve ser capaz de analisar
constantemente a atividade e de propor soluções construtivas para melhoria do projeto.
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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:
Como resultado principal pretende-se o exercício prático expressivo das/dos discentes e comunidade da região.
Além disso, é desejo do projeto obter um volume poético de fotos para organizar uma exposição, e demais ocasiões
pertinentes. A proposta é também que as fotos provoquem e resultem na reflexão sobre quem somos, onde estamos,
e principalmente sobre a desaceleração, trazendo a contemplação como ingrediente fundamental para a expressão
do sensível. Propõe-se como produto esperado a publicação da experiência de realização dessa atividade em
congressos e revistas científicas como relato de experiência, etapas de uma experiência em produção cultural.
Como comprovação de execução, todas nossas atividades são publicizadas (com textos e fotos) também no blog do
grupo (petppc.wordpress.com) e atualizadas constantemente, bem como em nossa página do facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença do grupo nas atividades do grupo. Ademais, a avaliação será
feita pela tutora por meio de reunião com o grupo semanalmente e na ocasião serão desenvolvidas análises
avaliatórias para verificar se a dinâmica de realização da atividade segue seus propósitos projetados. Também serão
avaliadas as condutas individuais dos integrantes do grupo na colaboração para perfeito funcionamento das
atividades coletivas.

Atividade - Participação em eventos científicos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O grupo continuará a participar e publicar em eventos científicos, tais como: PET (SULPET, ENAPET,
PAMPAPET) ou eventos específicos: COCAAL 2017, SIEPE, ENECULT, etc.

Objetivos:
- Publicar artigos científicos em eventos e revistas. - Participar com artigos livres de pesquisas e com relatos de
experiência das atividades do PET-PPC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Mapeamento de eventos, definição temática, leitura, orientação para construção do texto.

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:
As atividades propostas priorizam a qualidade da formação diferenciada e crítica dxs bolsistas e são exercício de
estratégias de desenvolvimento e modernização do bacharelado em Produção e Política Cultural. O curso possui
potencialidades e também carências como a parte prática e aplicada, visto que não possui o Estágio como
componente curricular e as atividades extensionistas são escassas. Desse modo, as atividades do grupo PET
Produção e Política Cultural prezam pela indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e contribuem
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combatendo a evasão escolar. A atuação de discentes de um curso de Cultura preza por uma análise do contexto de
atuação do grupo (o campus, os bairros do entorno do campus, a cidade, a fronteira) proporcionando diagnósticos
sobre demandas sociais. Os resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo
muitos dos anseios do Projeto Político Pedagógico, bem como dos discentes e docentes que podem por em prática
reflexões da sala de aula promovendo transformações sociais à luz da cidadania, acesso e direito à cultura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões auto-avaliatórias e expositivas com a tutora.

Atividade - CINECULTINHO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O CINECULTINHO é uma atividade sobre curadoria de filmes (curtas, médias e longas metragens), especialmente
animações com classificação indicativa livre, com narrativas relevantes à formação cidadã e artística das crianças
de Jaguarão e região. A proposta é ofertar filmes com temas que fomentem esteticamente o vasto e rico imaginário
infantil contrapondo-se à lógica mercantil de filmes blockbusters e seus incentivos ao consumismo, banalização de
temas sociais, e vulgarização da cidadania e da diversidade cultural. Desse modo, discentes bacharelado em
Produção e Política Cultural também exercem seus potenciais de curadores e mediadores culturais, além de
analistas e estudiosos do tema. Considera-se a produção cultural para crianças um tema caro aos estudos do campo
da Cultura. Temas dos filmes: educação ambiental (Egon & Donci), cidadania (Anina), relações étnico-raciais
(Kiriku), entre outros. A atividade já foi publicada como relato de experiência em eventos científicos pelos
bolsistas e tutora, tais como: SIEPE/UNIPAMPA, COCAAL/UNIFESP, EDUCOM/USP. Ações já executadas
disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Executar atividade de produção cultural para público especializado: crianças. - Debater e exercer função
curatorial. - Executar observação participante como pesquisa/estudo de atividade prática para infância. - Mediar o
filme e as crianças propondo estratégias de escuta posterior à exibição. - Propor parcerias. - Realizar atividades de
Produção cultural pós-filme: atividades artísticas, educativas, brincadeiras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão feitas reuniões entre todos/as bolsistas para debater qual será o filme do mês com base na natureza de criação
do projeto (animação com classificação indicativa livre), e se serão promovidas outras exibições especiais no mês,
podendo ser em colaboração. Como avaliação própria de produção cultural, será verificado pelo grupo o local que
mais está atraindo público: auditório, sala de aula, Clube 24, escolas, etc. A partir dessa análise, manter o que está
dando certo, só alterando em situação de mudança de comportamento do público ou outra situação específica,
adversa. O grupo planejará a atividade e distribuirá funções e responsabilidades entre bolsistas, incluindo
pré-produção, produção e pós-produção, considerando também a fundamental divulgação (cartazes impressos,
cartazes virtuais, evento no facebook, post no blog e depois no facebook, listas de e-mails, boca a boca etc). A/o
bolsista deve ser capaz de analisar constantemente a atividade e de propor soluções construtivas para melhoria do
projeto. A proposta de cada mês será submetida à aprovação prévia da tutora para só depois iniciar a divulgação.
Pós-execução: Fazer breve texto analítico sobre a execução da atividade, reação do público (fazer anotações
durante execução da atividade, apresentar na reunião do grupo para aprovação) e juntar às fotos do evento para
publicar no blog do grupo. Todas as atividades devem ser fotografadas.
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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:
Como resultados possíveis, é desejo do projeto que o grupo aprenda a fazer produção cultural para crianças e que
entenda esse público como fundamental na formação de mundo para um futuro com melhores valores. A produção
cultural para públicos específicos é uma atuação que ajuda a aplicar os conhecimentos adquiridos nos componentes
curriculares do bacharelado. Propõe-se a publicação da experiência de realização deste projeto (observação
participante) em congressos e revistas científicas como relato de experiência, etapas de produção cultural ou
mesmo sobre análises fílmicas, estudos de recepção, entre outras possibilidades. Como comprovação de execução,
todas nossas atividades são publicizadas (com textos e fotos) também no blog do grupo (petppc.wordpress.com) e
atualizadas constantemente, bem como nossa página do facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença dos bolsistas nas atividades do grupo. A avaliação será feita
também por meio de reunião do grupo para uma auto-avaliação, depois avaliação pela tutora por meio de reunião
com o grupo e na ocasião serão desenvolvidas análises minuciosas para verificar se a dinâmica de realização da
atividade segue os propósitos do projeto. Ademais serão avaliadas as condutas dos integrantes do grupo na
colaboração coletiva para perfeito funcionamento do projeto.

Atividade - AGENDA CULTURAL

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Mapeamento de atividades culturais de Jaguarão e da fronteira com o Uruguai propiciando a divulgação de
manifestações socioculturais e artísticas diversas. 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. Essa atividade relaciona-se com o componente curricular Informações e
Indicadores Culturais. Ações já executadas disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Mapear e divulgar as atividades culturais da região. - Monitorar atividades culturais e fazedores de cultura para
estudos de informações e indicadores culturais. - Difundir, ampliar e socializar o conhecimento sobre atividades
culturais da região. - Traçar estratégia de divulgação. - Transformar os dados em material de pesquisa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo reúne-se para debater como mapear as atividades culturais da região e conversa sobre atividades que
ficaram sabendo (dentro da universidade, na cidade, no Uruguai). O grupo deve manter-se atualizado sobre as
atividades culturais da região para traçar análise constante sobre crescimento e decréscimo no volume de
atividades, quem as realiza, para quem, quais dias acontecem, que tipo de público é mais e/ou menos atendido,
tipos de gêneros estéticos das atividades, entre outras categorias. O grupo deve ser capaz de analisar
constantemente a atividade e de propor soluções construtivas para melhoria do projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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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 grupo saiba monitorar atividades culturais e fazedores de cultura para estudos de informações e
indicadores culturais fazendo uma espécie de mapeamento do setor. Que possa difundir, ampliar e socializar o
conhecimento sobre atividades culturais da região. Criar estratégia de difusão. Propõe-se ainda a publicação em
congressos e revistas científicas sobre o tema das informações e indicadores culturais na medida em que serão
mapeadas atividades culturais da região para traçar análise constante sobre crescimento e decréscimo no volume de
atividades, quem as realiza, para quem, quais dias acontecem, que tipo de público é mais e menos atendido, tipos
de gêneros estéticos das atividades, entre outras categorias analíticas. Estas informações podem ser posteriormente
cruzadas com as informações culturais disponíveis no SNIIC/Ministério da Cultura, IBGE, IPEA etc, e pode ser
utilizada como dados para o projeto de pesquisa do grupo sobre Política Cultural. A agenda está hospedada no blog
do grupo (petppc.wordpress.com) e é atualizada constantemente.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença do grupo nas atividades do grupo. A avaliação será feita
também por meio de reunião do grupo para uma auto-avaliação, depois avaliação pela tutora por meio de reunião
com o grupo e na ocasião serão desenvolvidas análises minuciosas para verificar se a dinâmica de realização da
atividade segue os propósitos do projeto. Também serão avaliadas as condutas dos integrantes do grupo na
colaboração coletiva para perfeito funcionamento do projeto.

Atividade - CULTURA EM DEBATE: EXPERIÊNCIAS
COMPARTILHADAS E ECOLOGIA DE SABERES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A atividade Cultura em Debate, Experiências Compartilhadas e Ecologia de Saberes potencializa algumas das
atividades já executadas pelo PET-PPC com objetivo de promover palestras, debates e cursos que acionem a
diversidade de conhecimentos e de temas provocando trocas, o acesso à cultura para todas/todos moradores da
cidade de Jaguarão e região alargada, incluindo os fronteiriços do Uruguai. 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.
Portanto, a proposta é compartilhar e trocar os diversos saberes e experiências dos sujeitos da universidade, da
cidade, da região e do país. Uma atividade que promove a diversidade cultural. Ações já executadas disponíveis
em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Mapear possíveis atividades para este projeto de diversidade cultural: cursos diversificados, palestras, debates,
aulas, danças, folclore, quadrilha junina, mateada etc. - Programar palestras (virtuais ou presenciais) sobre temas
relacionados à formação em produção cultural e política cultural. - Mapear possíveis palestrantes que possam trazer
conhecimentos complementares ou mesmo ausentes na formação em andamento. - Listar os temas relevantes e
urgentes para a formação em Produção e Política Cultural. - Realizar palestras e cursos sobre: Economia da Cultura
e Economia Criativa, Arteterapia, Imagem Digital, entre outros.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo reúne-se para debater quais atividades relacionadas ao projeto serão relevantes. Depois define tema,
palestrante, dia, local e hora da atividade. O grupo planejará a atividade e distribuirá funções e responsabilidades
entre bolsistas, incluindo pré-produção, produção e pós-produção, considerando também a divulgação como fator
fundamental (cartazes impressos, cartazes virtuais, evento no facebook, post no blog e depois no facebook, listas de
e-mails, boca a boca etc). O grupo deve ser capaz de analisar constantemente a atividade e de propor soluções
construtivas para melhoria do projeto. A proposta de cada mês será submetida à aprovação prévia da tutora para só
depois iniciar a divulgação. Passar lista de assinaturas como comprovação de presença, recolher nome completo e
e-mail dos presentes. Ao final da atividade montar uma tabela com três colunas contendo: nome completo, e-mail e
função exercida (ouvinte, debatedor, etc). A tabela (Excel) e a lista assinada (escaneada em pdf) deverão ser
enviadas por e-mail para a tutora para solicitação dos certificados de participação. Pós-execução: grupo deve fazer
breve texto analítico sobre a execução da atividade, reação do público (fazer anotações durante execução da
atividade, apresentar na reunião do grupo para aprovação) e juntar às fotos do evento para publicar no blog do
grupo. Todas as atividades devem ser fotografadas.

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 possíveis, é desejo do projeto que o grupo aprenda a fazer produção cultural sobre diversidade
cultural. A produção cultural de eventos é uma atividade que ajuda a aplicar os conhecimentos adquiridos nos
componentes curriculares do bacharelado. Propõe-se a publicação da experiência de realização desse projeto em
congressos e revistas científicas como relato de experiência, etapas de produção cultural ou mesmo sobre análises
fílmicas, estudos de recepção, entre outras possibilidades. Como comprovação de execução, todas nossas atividades
são divulgadas (com textos e fotos) também no blog do grupo (petppc.wordpress.com) e atualizadas
constantemente, bem como nossa página do facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença do grupo nas atividades. A avaliação será feita também por
meio de reunião do grupo para uma auto-avaliação, depois avaliação pela tutora por meio de reunião com o grupo e
na ocasião serão desenvolvidas análises minuciosas para verificar se a dinâmica de realização da atividade segue os
propósitos do projeto. Também serão avaliadas as condutas dos integrantes do grupo na colaboração coletiva para
perfeito funcionamento do projeto.

Atividade - Gestão do grupo PET Produção e Política Cultural - Tutoria

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O planejamento anual e o relatório são pensados junto com os bolsistas e com aprovação de todas e todos. A
utilização da verba de custeio também é pensada coletivamente, mas até a presente data nunca recebemos verbas de
custeio nessa gestão que iniciou em novembro de 2015. A proposta da tutora é dar autonomia ao grupo na
realização das atividades. O grupo planeja coletivamente a execução das atividades planejadas e depois apresenta
propostas à tutora para aprovação.
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Objetivos:
- Gerir as atividades do grupo PET Produção e Política Cultural. - Acompanhar a pré-produção, produção e
pós-produção das atividades. - Conduzir reuniões para decisão e planejamento das atividades e do relatório anual. -
Conduzir reuniões semanais sobre questões do grupo e atividades. - Orientar o grupo quanto à harmonização das
relações, proposição criativa e desenvolvimento das atividades

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Há dois encontros semanais para gestão das atividades planejadas. A tutora manterá as reuniões às quintas-feiras
com as/os bolsistas para orientação sobre as atividades planejadas e demais questões relativas ao grupo. Bolsistas
reúnem-se às terças-feiras para conversa sobre pré-produção, produção e pós-produção. Tutora disponibiliza-se em
atendimentos diários de forma virtual via e-mail, facebook e whatsapp. Outras atividades da Tutora: executa
contato e faz convites a docentes, palestrantes, ajuda na curadoria fílmica, diagnóstico e mapeamento temático das
atividades, desenvolve o planejamento anual, cadastra os projetos no sistema Unipampa, emite certificados,
cadastra discentes, organiza seleções de novos bolsistas, organiza o plano de estudos do grupo e orienta trabalhos
científicos, atende demanda do grupo e as individuais de bolsistas, acompanha a pré-produção, produção e
pós-produção das atividades, revisa textos de divulgação, entre outras tantas atividades planejadas e inusitadas.

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:
As atividades propostas priorizam a qualidade da formação diferenciada e crítica dxs bolsistas e são exercício de
estratégias de desenvolvimento e modernização do bacharelado em Produção e Política Cultural. O curso possui
potencialidades e também carências como a parte prática e aplicada, visto que não possui o Estágio como
componente curricular e as atividades extensionistas são escassas. Desse modo, as atividades do grupo PET
Produção e Política Cultural prezam pela indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e contribuem
combatendo a evasão escolar. A atuação de discentes de um curso de Cultura preza por uma análise do contexto de
atuação do grupo (o campus, os bairros do entorno do campus, a cidade, a fronteira) proporcionando diagnósticos
sobre demandas sociais. Os resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo
muitos dos anseios do Projeto Político Pedagógico, bem como dos discentes e docentes que podem por em prática
reflexões da sala de aula promovendo transformações sociais à luz da cidadania, acesso e direito à cultura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões para averiguar participação de todos do grupo, auto-avaliação, assiduidade. Produção de textos
avaliatórios.

Atividade - CINECULT - Cinema em espanhol - Formação para língua
espanhola

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
CINECULT - Cinema em espanhol - Formação para língua espanhola Atividade de exibição e debate sobre filmes
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em língua espanhola numa parceria com professoras do curso de Letras/Espanhol do campus Jaguarão e também
com o PET-Letras. Desse modo, promove-se ação de contato com língua estrangeira para além da sala de aula.
Ações previstas: filme e debate com Profa. Luciana Domingo; filme e debate com Profa. Geice Peres.

Objetivos:
- Formar olhar e escuta para o cinema em língua espanhola - Debater filmes culturalmente diversos de língua
espanhola - Promover a diversidade cultural e linguística por meio de filmes e seus temas interdisciplinares

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Reunião semanal para planejamento. - Escolha da docente e filme - Definição de data, divulgação - Execução da
atividade - Organização do debate

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 a aproximação com filme e cultura de língua espanhola. As atividades propostas priorizam a
qualidade da formação diferenciada e crítica dxs bolsistas e são exercício de estratégias de desenvolvimento e
modernização do bacharelado em Produção e Política Cultural. O curso possui potencialidades e também carências
como a parte prática e aplicada, visto que não possui o Estágio como componente curricular e as atividades
extensionistas são escassas. Desse modo, as atividades do grupo PET Produção e Política Cultural prezam pela
indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e contribuem combatendo a evasão escolar. A atuação de
discentes de um curso de Cultura preza por uma análise do contexto de atuação do grupo (o campus, os bairros do
entorno do campus, a cidade, a fronteira) proporcionando diagnósticos sobre demandas sociais. Os resultados
gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo muitos dos anseios do Projeto Político
Pedagógico, bem como dos discentes e docentes que podem por em prática reflexões da sala de aula promovendo
transformações sociais à luz da cidadania, acesso e direito à cultura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões onde o grupo conversa sobre pontos positivos e negativos.

Atividade - Integração com o curso e comunidade acadêmicaIntegração
com o curso e comunidade acadêmica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O grupo de estudos sobre Política Cultural é uma ação que envolverá os/as discentes calouros/as não-bolsistas em
sua participação, visto que no grupo há calouros bolsistas e conseguem fazer a aproximação com esse público
específico. Além disso, o grupo de estudos é uma ação aberta a todas e todos que desejem participar. O Cinecult
aproxima-se tanto da comunidade interna ao campus como da externa com ações envolvendo temas transversais
aos cursos e a realidade da cidade. Já exibimos e continuaremos a explorar filmes com temáticas como: educação
ambiental, sexualidade, direitos humanos, relações étnico-raciais, saúde, inclusão e diversidade, política. Os
debates sobre os filmes são trabalhados por meio de Aula Pública e contam com docentes, bolsistas ou pessoas com
experiências com o tema proporcionando qualidade da formação acadêmica.
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Objetivos:
- Continuar relacionamento a comunidade acadêmica em todas atividade do PET-PPC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas no próprio pensar e fazer das atividades planejadas.

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:
As atividades propostas priorizam a qualidade da formação diferenciada e crítica dxs bolsistas e são exercício de
estratégias de desenvolvimento e modernização do bacharelado em Produção e Política Cultural. O curso possui
potencialidades e também carências como a parte prática e aplicada, visto que não possui o Estágio como
componente curricular e as atividades extensionistas são escassas. Desse modo, as atividades do grupo PET
Produção e Política Cultural prezam pela indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, e contribuem
combatendo a evasão escolar. A atuação de discentes de um curso de Cultura preza por uma análise do contexto de
atuação do grupo (o campus, os bairros do entorno do campus, a cidade, a fronteira) proporcionando diagnósticos
sobre demandas sociais. Os resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo
muitos dos anseios do Projeto Político Pedagógico, bem como dos discentes e docentes que podem por em prática
reflexões da sala de aula promovendo transformações sociais à luz da cidadania, acesso e direito à cultura.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reuniões com a tutora.

Atividade - CINECULT UNIPAMPA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2 01/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Por meio da linguagem cinematográfica, o Cinecult propõe debates relacionados ao campo da Cultura, relevantes à
formação das alunas e alunos do campus Jaguarão e demais sujeitos da região interessados em participar, além de
fomentar e promover o cineclubismo na universidade, pesquisa sobre produção cinematográfica, análise fílmica por
meio das teorias da cultura, cultura universitária e a interface entre cinema e educação. Ações já executadas
disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Exibir produções cinematográficas com relevante performance em festivais e mostras nacionais e internacionais. -
Pesquisar filmes de grandes diretores e filmes em mostras consagradas nacionalmente e internacionalmente
(Mostra Internacional de Cinema, É Tudo Verdade, Cannes, Berlinale, etc) - Exibir filmes que não sejam
blockbusters. - Conceber uma curadoria rigorosa na escolha de filmes que foram premiados em festivais ou de
diretores com história relevante no cinema nacional e/ou internacional. - Executar pelo menos uma exibição mensal
avaliando o melhor local que atrairá público para a exibição e participação no debate. - Convidar docentes que
tenham algum filme para debater e montar uma agenda de exibições. A ideia é que o/a docente leve sua turma para
a atividade aberta, assim também podemos garantir público mínimo e intercâmbio com demais cursos do campus,
demais conhecimentos e formações. Adequar, nesse caso específico, a atividade ao horário e dia do/da docente.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Serão feitas reuniões entre todos/as bolsistas para debater qual será o filme do mês com base na natureza de
criação do projeto, e se serão promovidas outras exibições especiais no mês, podendo ser em colaboração/parceria.
Definir debatedor do filme (docente, discente, servidor, e/ou qualquer pessoa da região) que possa comentar a partir
de seus conhecimentos, experiência ou recorte temático. Como avaliação própria de produção cultural, será
verificado pelo grupo o local que mais está atraindo público: gramado frontal do campus, gramado dos fundos do
campus, auditório, sala de aula, Clube 24, praças, etc. A partir dessa análise, manter o que está dando certo, só
alterando em situação de mudança de comportamento do público ou situação específica. O grupo deve ser capaz de
analisar constantemente a atividade e de propor soluções construtivas para melhoria da atividade. A proposta de
cada mês será submetida à aprovação prévia da tutora para só depois iniciar a divulgação (cartazes impressos,
cartazes virtuais, evento no facebook, post no blog e depois no facebook, listas de e-mails, boca a boca etc). Passar
lista de assinaturas como comprovação de presença, recolher nome completo e e-mail dos presentes. Ao final da
atividade montar uma tabela com três colunas contendo: nome completo, e-mail e função exercida (ouvinte,
debatedor, etc). A tabela (Excel) e a lista assinada (escaneada em pdf) deverão ser enviadas por e-mail para a tutora
para solicitação dos certificados de participação. Pós-execução: Fazer breve texto analítico sobre a execução da
atividade, reação do público (fazer anotações durante execução da atividade, apresentar na reunião do grupo para
aprovação) e juntar às fotos do evento para publicar no blog do grupo. Todas as atividades devem ser fotografadas.
ATIVIDADES PLANEJADAS - Parceira filme sobre questão negra com Profas Leticia e Giane (curso História). -
Mostra Não Temer! - Cinema LGBTQ+ - Ações com docentes e discentes dos demais cursos do campus.

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:
- Esperam-se formação e discussão de temas transversais relevantes à formação de discentes, debates que
proporcionem uma ampliação e extroversão dos conteúdos de sala de aula, contato com a linguagem
cinematográfica e história do cinema. Propõe-se a publicação da experiência de realização desse projeto em
congressos e revistas científicas como relato de experiência, etapas de produção cultural ou mesmo sobre análises
fílmicas, estudos de recepção, entre outras possibilidades. O Cinecult desde seu início promove temas da
diversidade cultural, cidadania, minorias, política, entre outros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a colaboração construtiva e presença de cada bolsista nas atividades do grupo. Ademais, avaliação
será feita por meio de reunião do grupo para uma auto-avaliação. Depois avaliação feita pela tutora por meio de
reunião com o grupo e, na ocasião, serão desenvolvidas análises minuciosas para verificar se a dinâmica de
realização da atividade segue os propósitos do projeto. Também serão avaliadas as condutas individuais dos
integrantes do grupo na colaboração coletiva para perfeito funcionamento do projeto.


