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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:
2018

Somatório da carga horária das atividades:
270

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
caracteriza-se por 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 são abertas e prezam pela indissociabilidade entre extensão, ensino e
pesquisa, também contribuindo no combate à 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:
Objetiva-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 e pós-abissais adquiridos tanto nas práticas do grupo quanto nos componentes curriculares.
Ressalta-se ainda que todas 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. As
atividades planejadas pelo/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, o que resulta num
amplo espectro científico (pesquisa e ensino). 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 sempre expostos no Blog do PET Produção e Política Cultural:
https://petppc.wordpress.com/
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Atividade - Gestão do grupo - Atividades da Tutora

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
O planejamento anual e o relatório do grupo PET PRODUÇÃO E POLÍTICA CULTURAL são pensados junto
com os bolsistas e com aprovação de todas e todos. A utilização da verba de custeio também é pensada
coletivamente, temos muitos planos, 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 e
conseguir parcerias para execução. O grupo planeja coletivamente a execução das atividades por meio de reunião
semanal entre eles e depois apresenta propostas à tutora para aprovação por meio de reunião semanal com ela.

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. - Estar disponível para atendimentos virtuais
(e-mail, facebook, whatsapp) caso se faça necessário.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Há dois encontros semanais para gestão das atividades planejadas. A tutora manterá as reuniões às quintasfeiras
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
constantes, 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.
Tutora também se disponibiliza a conversar com bolsistas que estejam passando por dificuldades de outra natureza
e que estão afetando as atividades.

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
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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. Incluir atividade para explicitar a forma como a tutora tem trabalhado a gestão do grupo PET...
reuniões... construção do relatório e planejamento.. utilização da verba de custeio.. reunioes semanais do grupo
petiano (atividade administrativa) número de eventos (participacao e organizacao) bolsistas integram projetos de
ensino, pesqusia e extensão, e são provocados a fomentar estes aspectos durante o planejamento e a execução das
atividades. Participação em eventos PET: SULPET, ENAPET, PAMPAPET eventos específicos, atividades de
integração com o curso e comunidade acadêmica (por exemplo, acolhida aos calouros) teórico-metodológica
inovação metodol[ogica aprimoramento processo ensino-aprendizagem e, com isso, a redução da evasão escolar
atividade de natureza coletiva e interdisciplinar, trabalho em equipe. qualificação em língua estrangeira
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão planejamento feito junto com o grupo

Atividade - Grupo de Estudos sobre Políticas Culturais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade de pesquisa denominada Grupo de Estudos sobre Políticas Culturais atua como uma atividade
acadêmica e 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, e demais interessadas/os, para ampliar o contato da/o discente com essa literatura e com um dos
âmbitos de sua atuação profissional. Os estudos sobre Políticas Culturais 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. Colaboramos 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. As bolsistas apresentaram seus artigos científicos
no congresso de 2017. Atividades indissociáveis de pesquisa/ensino/extensão já executadas estão 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. - Fomentar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES 17/04/2019 13:50:30 - Página 4 de 15

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 será definido junto com os bolsistas na volta
às aulas para que não choque com os horários das aulas. Dinâmica: Apresentação e debates sobre textos lidos
(todas e todos devem ler os textos). Debatedores/leitores: todxs demais bolsistas e presentes (público interno e
externo). Atividade aberta a qualquer interessado/a. 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 um aprimoramento teórico-metodológico, a 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. Pretende-se um aprimoramento processo ensino-aprendizagem e com isso
redução da evasão escolar.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Trata-se de uma atividade de natureza coletiva e interdisciplinar, com trabalho em equipe. 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). Textos em língua estrangeira (especialmente
espanhol) serão trabalhados para familiarização, e por estarmos em região de duplo idioma (português e espanhol).

Atividade - Publicações em revistas e Participação em eventos científicos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
O grupo publicará um artigo em revista científica e continuará a participar, sempre que for possível
financeiramente, de eventos científicos, tais como: PET (SULPET, ENAPET, PAMPAPET) ou eventos
específicos: COCAAL 2017, SIEPE, ENECULT, SOCINE, INTERCOM, COMPÓS, SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FCRB/RJ), CONGRESSO INTERNACIONAL DE
CULTURA.

Objetivos:
- Publicar artigos científicos em eventos e revistas. - Participar com artigos livres de pesquisas e com relatos de
experiência das atividades do PET-PPC.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Produção científica promovida por meio dos resultados obtidos da atividade do grupo de estudos sobre políticas
culturais. Mapeamento de eventos, definição temática, leitura, orientação da tutora 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
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. Construção conjunta com orientação efetiva da tutora.

Atividade - Criação de Revista Virtual PET-PPC

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 20/02/2018 15/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na criação de uma revista digital pelo grupo PET-PPC que auxiliará em aspectos de formação,
tais como o aprendizado em artes visuais, escrita acadêmica, curadoria de textos e procedimentos editorias.

Objetivos:
Difundir os conteúdos abordados pelo grupo PET-PPC em plataforma digital e gratuita, além de proporcionar a
outras instituições e seus discentes e/ou docentes uma nova oportunidade de publicação de trabalhos voltados à
grande área da cultura, da produção cultural e das políticas públicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizado um levantamento com outras revistas digitais já existentes, como a Orson (UFPel), Políticas
Culturais em Revista (UFBA), Revista PET Conexões de Saberes e Revista Peabirú (UNILA), e a revista Fraude do
PETCOM/UFBA, além de contato/conversa com os grupos realizadores para que o grupo PET-PPC possa elaborar
de maneira coesa os seus conteúdos. Após este primeiro levantamento, poderão ser oferecidas oficinas de
diagramação aos demais bolsistas através de bolsistas que já têm conhecimento na área. Aspectos como
diagramação, conteúdo, captação de recursos, hospedagem da revista, periodicidade e publicidade/divulgação
deverão constar no planejamento da atividade.

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:
É esperado que as publicações virtuais da revista do grupo PET-PPC auxiliem na formação dos petianos e, além
disso, auxilie em melhorias para o curso de Produção e Política Cultural, gerando um intercâmbio de ideias e
culturas entre o grupo, os discentes e outras mentes criativas e inquietas que buscam através dos estudos em cultura
novas perspectivas para a contemporaneidade. Além disso, espera-se que a revista tenha um alcance internacional,
visto que o curso de Produção e Política Cultural está situado na cidade de Jaguarão, fronteira com o Uruguai.
Tendo em vista que a área da cultura, em especial a de políticas culturais não possui muitos materiais para consulta
espera- se que a revista virtual venha também a ser uma ferramenta para os produtores e agentes culturais do país.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será através de curadoria realizada pelo grupo PET-PPC e também serão realizadas as diagramações
pelo grupo, que ficará responsável também, por definir a periodicidade das publicações, semestral ou anualmente.
Reuniões serão promovidas para planejar e também após cada etapa de execução para avaliação do processo.

Atividade - CINECULT - Cinema latino-americano para estudantes de
escola pública

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 25/04/2018 25/10/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade que já acontece dentro da Universidade Federal do Pampa como um projeto de ensino, passaria a
funcionar como uma atividade de extensão dentro de escolas de ensino fundamental e médio, com o objetivo
principal de levar o cinema latino-americano para os/as adolescentes, difundindo não somente a cinematografia da
região, mas também os processos sociais que a construíram em sua diversidade cultural.

Objetivos:
¿ Promover a atividade de cinema ainda pouco executada no munícipio de Jaguarão. ¿ Divulgar e difundir as obras
cinematográficas latino-americanas ¿ ficcionais ou documentais ¿ dentro do contexto secundarista jaguarense. ¿
Divulgar o curso de Produção e Política Cultural e a Universidade para que esses estudantes obtenham maior
conhecimento sobre a instituição e o seu funcionamento. - Trabalhar temas como: educação ambiental, sexualidade,
direitos humanos, relações étnico-raciais, saúde, inclusão e diversidade, política.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET ¿ Produção e Política Cultural trabalhará durante todo processo, desde a curadoria dos filmes a serem
exibidos, até o momento da exibição propriamente dita e a conversa/debate com os alunos levantados pela
projeção. Os filmes escolhidos serão de produção latino-americana e representarão o contexto político, social,
econômico e cultural da região, promovendo o conhecimento sobre essa localidade em uma tentativa de
desconstruir estereótipos. Serão três (03) escolas convidadas onde com o auxílio das professoras e professoras,
estrutura e equipamentos do próprio prédio escolar, as exibições serão realizadas. Após o momento de cada uma
das exibições, o espaço para a fala será aberto e os estudantes poderão passar as suas impressões do filme e do
assunto retratado. Os bolsistas mediarão o debate, tornando o ambiente mais leve, com o intuito de tornar a
atividade convidativa para todos os presentes. Nesse momento os/as bolsistas também irão apresentar e tirar
possíveis dúvidas sobre a universidade e o curso que envolve o PET ¿ Produção e Política Cultural.
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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:
Análises críticas principalmente por parte dos estudantes das escolas, além do conhecimento sobre a linguagem
cinematográfica através de produções que instiguem a reflexão sobre a diversidade cultural latino-americana.
Publicações textuais de análises fílmicas feitas pelos bolsistas. Publicações sobre a experiência qualitativa, com
observação participante.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio de roda de conversa com os estudantes no fim de cada um dos encontros, assim
será possível analisar o processo com maior eficácia. Avaliação final da tutora.

Atividade - Integração com o curso e comunidade acadêmica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Pretende-se aproximar as atividades do grupo PET Produção e Política Cultural com os demais alunos do curso e
do campus, e com a população da cidade. 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.

Objetivos:
- Aproximar as atividades do grupo PET Produção e Política Cultural com os demais alunos do curso e do campus,
e com a população da cidade. - Acolher calouros por meio de atividades de integração.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Diagnóstico de como nossas atividades podem ser mais abertas e integradoras. - Desde o pensamento da atividade
até sua execução estará contemplada a preocupação nos públicos desejados e como poderão participar.

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:
Pretendemos resultados que provoquem maior integração e sentimento de pertencimento da comunidade
acadêmica, bem como menor evasão escolar.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliaremos os resultados por meio de reunião posterior para debater as etapas e sinalizar para possíveis ajustes.
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Atividade - Oficina Mambembaria - O Teatro como equipamento de
pesquisa artística e ferramenta de autoconhecimento

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/05/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Com intuito de promover outras atividades culturais na cidade de Jaguarão, pretende-se, dentro do programa,
realizar atividades voltadas para as artes cênicas, por meio do intitulado projeto ¿Oficina Mambemaria¿ e, para isto,
serão convidados, para uma parceria, alunos de licenciatura em artes cênicas da UFPEL, para realização oficinas
livres de iniciação teatral, lecionadas por alunos/as licenciandos/as bolsistas (ou não) de outros programas voltados
para o Ensino a Pesquisa, a Extensão e a docência, com intuito posterior de criar um espetáculo autoral de rua, com
(e para) comunidade externa e interna.

Objetivos:
¿ Desenvolver outras atividades para a comunidade acadêmica e externa no âmbito das artes cênicas; ¿ Aproximar
a comunidade externa à instituição; ¿ Fomentar as artes principalmente na cidade, usando como ferramenta as artes
cênicas. ¿ Estimular a pesquisa teatral na universidade

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para essas atividades serão convidados estudantes de licenciatura de artes cênicas da Universidade Federal de
Pelotas (UFPEL) e alunos/as bolsistas de programas voltados para as artes cênicas (PET, PIBID, PIBIC) para
ministrar as oficinas de iniciação teatral. Serão ao todo convidados 4 instrutores-alunos que ministrarão oficinas de
improviso, criação artística, criação cênica, montagem e um panorama geral sobre o histórico das artes cênicas. O
projeto acontecerá não apenas para os alunos da UNIPAMPA, mas para pessoas ao em torno da instituição
interessadas em ter contato com as artes cênicas, não apenas pelo viés artístico, mas, também, como forma de
autoconhecimento e desenvolvimento, inclusive, social. Será aberta uma chamada pública na cidade para jovens a
partir de 16 anos. As oficinas serão ministradas em espaços e dias a serem negociados com a UNIPAMPA e os
instrutores da UFPEL. Os participantes destas atividades serão submetidos a exercícios de voz, expressão corporal
e memorização. Ao final das oficinas, como resultado, será proposto um espetáculo (ou conjunto de cenas) onde os
participantes poderão apresentar seus aprendizados coletivos e individuais. Vale ressaltar que a responsabilidade de
produção executiva tais como: atender a demandas de figurino, alimentação, pauta em teatro e demais necessidades
será de responsabilidade dos alunos-bolsistas PET-PPC, ao longo da trajetória das oficinas.

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:
- Ao final das oficinas será proposto ao grupo levar adiante seus aprendizados nas artes cênicas e, para isto, tem-se
o intuito de fazer um espetáculo (ou conjunto de cenas) com apresentações abertas ao publico em geral. Deste
modo a cidade poderá ter contato com espetáculos teatrais e, os petianas/os, que serão responsáveis pela produção
deste espetáculo. O resultado seria a experimentação direta na produção teatral, um experimento inspirado no que
acontece em outras cidades a partir das peculiaridades culturais locais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- A metodologia aplicada nas oficinas será decidida em conjunto com os ministrantes, a partir de estudos sobre
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Augusto Boal, Viola Spolin, Constantin Stanislavski, Bertold Brecht e outros nomes da dramaturgia universal. Vale
ressaltar que durante as atividades os participantes serão observados em suas atividades e, portanto, será
desenvolvido material de experimentação e pesquisa, resultando em um artigo-relato de vivencias e experiências
teatrais numa cidade fronteiriça que pouco contato tem com as artes cênicas. O processo será criado e adaptado
durante a atividade.

Atividade - Poéticas Visuais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/01/2018 31/12/2018

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

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
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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.

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 - Produção Cultural para Crianças: CINECULTINHO -
OUTUBRO DAS CRIANÇAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/10/2018 31/10/2018

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. Inspira-se num dos textos trabalhados no grupo de estudos sobre produção cultural para
crianças. 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 do 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 já trabalhados pelos petianos: educação ambiental (Egon & Donci), cidadania (Anina),
relações étnico-raciais (Kiriku), entre outros. A atividade rendeu artigos e 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 no mês de outubro a atividade de produção cultural para público especializado: crianças. - Desenvolver
uma mostra de animação apenas no mês de outubro em homenagem ao mês das 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 quais serão os 4 filmes do mês de outubro 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 adequado: 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
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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. Inspirações poderão ser
consultadas na página do Festival de Cinema Infantil (FICI), especialmente no item "A Tela na Sala de Aula" que
sugere filmes e como trabalhá-los com as crianças.

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 - Dandô, Circuito de Música Dércio Marques

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/02/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
O ¿Dandô¿ é uma caravana musical, idealizada pela cantora Kátya Teixeira, e teve início em 2013, com shows em
07 cidades pelos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Minas Gerais. Em 2017, se encontra
com 70 pontos cadastrados. O projeto tem em seu nome uma homenagem a Dércio Marques (falecido em 2012),
que foi um dos cantadores que mais fez pela arte nos ¿Brasis¿ que estão fora do eixo de mídia de massa, unindo
artistas de toda parte, de várias gerações, estilos, culturas. Cada artista que integra o projeto sai de sua cidade natal
para se apresentar nos pontos que fazem parte do circuito, seguindo um calendário anual de shows de março a
dezembro organizado no início de cada ano. A proposta apresentada vislumbra a implementação de um ponto do
circuito na cidade de Jaguarão, organizado e gerido pelo grupo PET-PPC durante o ano de 2018 em caráter de
incubação, para que futuros alunos de PPC dêem seguimento ao projeto nos anos subsequentes.
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Objetivos:
¿ Oferecer novos referenciais estéticos à população ¿ Aproximar a comunidade externa à instituição; ¿ Fomentar o
fazer artístico na cidade. ¿ Fomentar o intercâmbio cultural de artistas com trabalho reconhecido de qualidade

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto ¿Dandô¿ é uma instituição sem fins lucrativos e que possui uma me diretora nacional com representantes
de cada região do país. Anualmente é estabelecido as datas, localidades e artistas que irão circular, esta deliberação
é realizada no encontro nacional em que um representante de cada ponto do circuito é convidado a participar para
relatar experiências anteriores e deliberar dentro de uma estrutura horizontal. Cada ponto do circuito está ciente que
precisa oferecer uma estrutura mínima para recepção do projeto e seu funcionamento adequado. Tais necessidades
são: Equipamentos de som e luz, técnicos para operá-los, hospedagem, transporte de até 200km, alimentação,
produção e divulgação local. Outra colocação importante de frisar é que a cada evento, um artista local abre o
evento, desta maneira, a troca de público se torna frequente, se tornando um elemento basilar para formação de
plateia na cidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
- Espera-se que por meio do projeto seja criado um espaço para que os discentes experimentem a prática da
produção cultural voltada para a música. O intercâmbio artístico é importante para que os alunos e músicos
ampliem suas redes de relacionamento na área. A sociedade local terá acesso a espetáculos musicais de qualidade a
preços acessíveis. É possível tecer diversos estudos acadêmicos através deste projeto, por exemplo, ¿a formação de
público em uma cidade do interior¿, ¿a circulação de músicos no Brasil¿, entre outros temas que tangem este
ambiente experimental.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- A avaliação do projeto perpassa pelo diálogo com os músicos que se apresentarão e proprietário do espaço em que
o projeto se realizará, com os componentes gestores do Projeto ¿Dandô¿ e diretamente com o público. Além do
diálogo direto, faremos um estudo quantitativo para saber a quantidade de público pagante, faixa etária, renda
média, etc, nutrindo componentes curriculares como Informações e Indicadores Culturais.

Atividade - Participação nas reuniões do curso

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 12/03/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A integração do bolsista com seu curso deve ser plena inclusive em acompanhar as principais discussões e rumos
do bacharelado em Produção e Política Cultural.

Objetivos:
- Participar das reuniões para acompanhar e contribuir com as principais discussões. - Propor melhorias ao curso. -
Formar consciência gestora e de ampla visualização das instâncias gestoras acadêmicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Mensalmente dois bolsistas diferentes serão delegados em participar da reunião do curso. - Os dois bolsistas farão
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relato escrito que deverá ser compartilhado via e-mail com a tutora e demais colegas do grupo PET-PPC. - Em
reunião presencial, os bolsistas ampliarão seu relato sobre outras impressões.

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 formação acadêmica discente por meio do acompanhamento da gestão do curso. - Deseja-se a
ampliação do processo de integração do petiano-discente e, com isso, a redução da evasão escolar. - Com a
integração dos petianos nas reuniões do curso, objetiva-se maior ação e empoderamento do discente para
acompanhar e propor melhorias contribuindo melhor ambiente escolar, e com isso maior retenção.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Será feita reunião entre todos para ouvirmos o relato, propostas e ideias. Depois haverá debate sobre
encaminhamentos e como a participação petiana tem contruído com o curso como um todo.

Atividade - Atividade de formação acadêmica: DIVERSIDADE
CULTURAL E ECOLOGIA DE SABERES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 19/03/2018 16/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade formativa DIVERSIDADE CULTURAL E ECOLOGIA DE SABERES potencializa algumas das
atividades já executadas pelo PET-PPC com objetivo de promover oficinas, 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 ao pensamento pós-abissal, com um apelo por mais
justiça aos conhecimentos não privilegiando somente um tipo de saber, mas ampliando e reconhe. A proposta é
compartilhar e trocar os diversos saberes e experiências dos sujeitos da universidade, da cidade, da região e do país.
Uma atividade formativa aos bolsistas que promove a diversidade cultural. Ações já executadas disponíveis em:
https://petppc.wordpress.com/

Objetivos:
- Realizar atividades formativas abertas que possam trazer novos conhecimentos. - Acionar saberes diversos, não
somente os da universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Propõe-se realização de palestras, cursos, oficinas e conversas com sujeitos que possam compartilhar seus
conhecimentos sobre: religiosidade e cultura afro-brasileira; sexualidade; etnicidade; feminismo; LGBTQ; pontos
de cultura; entre outros temas relevantes à formação do estudante de um curso de cultura. 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



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

CARLA DANIELA RABELO RODRIGUES 17/04/2019 13:50:30 - Página 14 de 15

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
email 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:
- Formação ampla de conhecimentos. - Publicação de artigos sobre a experiência a partir do pensamento
pós-abissal de Boaventura de Sousa Santos. 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:
- O texto de Boaventura de Souza Santos que discute o tema foi trabalhado numa atividade de pesquisa do grupo
chamada Grupo de Estudos em Políticas Culturais. A partir do conhecimento do texto, faremos reunião para definir
quais conhecimentos circula ao nosso redor ou mesmo noutros lugares, mas que não são acionados pelo mundo
acadêmico. Definiremos temas e pessoas, ou pessoas e seus temas. Posteriormente faremos reuniões para avaliar
nosso trabalho. 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 - Participação em reuniões do Conselho do Campus

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 08/01/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A gestão da universidade é um tema de grande relevância para toda a comunidade acadêmica. A categoria discente
pode participar desse processo garantindo melhor administração de propostas e decisões.

Objetivos:
- Inserir os bolsistas na experiência de reuniões amplas de gestão universitária. - Fomentar contato discente com as
categorias gestores.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Bolsistas fazem levantamento das datas das reuniões, pedem inserção de seus e-mails para acompanhar as pautas
e possíveis remarcações. - Bolsistas definem rodízio de participações: 3 bolsistas por reunião. - Bolsistas fazem
relato e enviam para o e-mail do grupo.

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:
Reunião para compartilhar impressões, propor e definir encaminhamentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Análise da capacidade de acompanhamento sobre os rumos da gestão universitária e seus impactos no curso.

Atividade - EVENTOS CULTURAIS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

10 01/01/2018 13/12/2018

Descrição/Justificativa:
Promoção e participação em eventos do campo da Cultura para maior interlocução com a natureza da formação dos
bolsistas. https://www.facebook.com/pg/ppcpet/photos/?ref=page_internal

Objetivos:
Aproximar mais ainda o bolsistas de seu campo de saber: CULTURA.
https://www.facebook.com/pg/ppcpet/photos/?ref=page_internal

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Promover palestras, cursos ou participar de palestra e cursos pelo país.
https://www.facebook.com/pg/ppcpet/photos/?ref=page_internal

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:
Participação dos bolsistas em atividades importantes do campo cultural.
https://www.facebook.com/pg/ppcpet/photos/?ref=page_internal

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Devolutiva em reunião e postagens de textos no blog e facebook.
https://www.facebook.com/pg/ppcpet/photos/?ref=page_internal


