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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:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
70

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 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. A indissociabilidade entre teoria e prática é explorada pelo
PET-PPC, indo ao encontro da principais discussões evocadas em reuniões de colegiado do curso e que serão
retomadas em 2019. Por fim, pretende-se a utilização da Verba de Custeio em eventos para publicações científicas
(artigos aprovados), apoio aos eventos autorais do PET-PPC criado pelos próprios bolsistas e demais atividades no
escopo de atuação do grupo. Todas as atividades realizadas encontram-se disponíveis no Blog do PET Produção e
Política Cultural: https://petppc.wordpress.com/ e na página do Facebook: https://www.facebook.com/ppcpet/

Resultados gerais:
Objetiva-se a maturação dos conhecimentos sobre Produção e Política Cultural, principalmente pela via
teórico-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 (referência à teoria de Boaventura de Sousa Santos estudada no
PET-PPC) 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 que ganham notoriedade 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 sempre são 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 serão cadastrados como atuantes nos referidos projetos. Os
resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo muitos dos anseios do Projeto
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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. Os Resultados obtidos estarão
sempre expostos no Blog do PET Produção e Política Cultural: https://petppc.wordpress.com/ e na página do
Facebook: https://www.facebook.com/ppcpet/

Atividade - Palestras sobre Saúde Mental e Ética nas Relações Humanas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Proporcionar contato com palestrantes de temas que fazem parte do contexto universitário e são formativos para os
bolsistas e comunidade acadêmica como um todo. Temas: ética nas relações humanas, saúde mental, bullying entre
estudantes, violência simbólica, individualismo versus espírito coletivo, da infância à fase adulta -
responsabilidades e compromissos, entre outros.

Objetivos:
Ajudar nos processos de saúde mental universitária. Fomentar as relações humanas baseadas em princípios éticos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Elencar ideias em reunião de bolsistas e apresentar na semana seguinte propostas para a reunião com a tutora.
Verificar detalhadamente como será o uso da verba de custeio: descrever itens, necessidades e justificativas.

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. Como aconteceu em 2018, efetuar
publicações científicas sobre a atividade e publicar devolutiva no Blog e facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Roda de conversa para tratar do Relatório final da atividade: pontos positivos e pontos a melhorar.

Atividade - Grupo de Estudos sobre Políticas Culturais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 01/01/2019 31/12/2019

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
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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. O Grupo de
Estudos gera referências bibliográficas importantes à formação dos petianos que produzem artigos científicos a
partir desses estudos. O registro dos encontros do Grupo de Estudos e as stividades indissociáveis de
pesquisa/ensino/extensão já executadas estão disponíveis em: https://petppc.wordpress.com/ e na página de
Facebook: https://www.facebook.com/ppcpet/

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.

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 com mediação da tutora. 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 e Participação em Eventos Científicos
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 04/03/2019 30/12/2019

Descrição/Justificativa:
O grupo tem publicado artigos e continuará a participar, sempre que for possível financeiramente, de eventos
científicos, tais como: PET (SULPET, ENAPET, PAMPAPET) ou eventos específicos: SIEPE, ENECULT
(UFBA), SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS CULTURAIS (FCRB/RJ), CONGRESSO
INTERNACIONAL DE CULTURA e todos os eventos relacionados ao campo da Cultura.

Objetivos:
- Publicar artigos científicos em eventos. - Participar com artigos livres de pesquisas e com relatos de experiência
das atividades do PET-PPC. - Compartilhar as atividades desenvolvidas no PET-PPC.

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.
Resultados de artigos dos bolsistas e tutora publicados em 2018 para inspirar 2019: SICCAL/USP, SIEPE, XI
Seminario Área Academica Queer/UDELAR/Uruguay, Enecult/UFBA, Cocaal, Seanima, Socine, Forcine, entre
outros.

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 - MAMBEMBARIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

10 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Com intuito de promover outras atividades culturais na cidade de Jaguarão, pretende-se continuar com as
atividades voltadas para as artes cênicas, por meio projeto Oficina Mambembaria. A atividade é realizada em
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parceria com alunos de licenciatura em artes cênicas da UFPEL, para realização oficinas livres de iniciação teatral,
lecionadas por alunos/as licenciandos/as 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. A
primeira edição ocorreu em 2018 e a segunda edição será da mesma forma seguindo em aprimoramentos apontados
pelo grupo para a tutora.

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. Proposta é trabalhar
previamente no Grupo de Estudos algum texto que ajude no processo. Em 2018, estudamos o artigo científico de
Maria Lúcia de Sousa Barros Pupo (USP), intitulado: Para Alimentar o Desejo de Teatro.

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
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 vivências e experiências
teatrais numa cidade fronteiriça que pouco contato tem com as artes cênicas. O processo será criado e adaptado
durante a atividade.

Atividade - Atividade de formação acadêmica: Palestras e Cursos.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade formativa de Palestras e Cursos 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. - Provocar nos bolsistas a busca de palestrantes e oficineiros. - Fomentar a formação
diversa dos estudantes.

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
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
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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:
https://www.facebook.com/ppcpet/.

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 - III SEMANA LGBTQ+

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

10 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Dentro da proposta pós-abissal e da ecologia de saberes cunhadas por Boaventura de Sousa Santos, que funciona a
partir da ideia compartilhar e trocar os diversos saberes e experiências dos sujeitos silenciados da universidade, da
cidade, da região e do país, promovendo a diversidade cultural, surge a Semana LGBTQ+, executada pela primeira
vez em 2017 e tornando-se uma marca do grupo em 2018, seguindo para terceira edição em 2019. O objetivo da
semana, dentro do país que mais mata LGBTs no mundo, é instigar, no contexto universitário e na cidade de
Jaguarão, o debate sobre a violência e a discriminação contra a população LGBTQ+. Um exemplo foi o debate no
Grupo de Estudos sobre o artigo científico ¿Por onde andam as políticas públicas para a população LGBT no
Brasil?¿, de autoria de Luiz Mello, Rezende Bruno de Avelar, Daniela Maroja. O artigo trouxe uma reflexão sobre
quando e como o assunto entrou em pauta para o poder público. Destaca-se que as iniciativas se deram após anos
de discussão, sendo minimamente concretizado a partir dos mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
na era compreendida entre 2002 e 2014, em especial em seu segundo mandato. O texto propõe principalmente uma
análise sobre efetividade dos planos, programas e conferências produzidos e realizados pelo governo federal,
abordando em majoritariamente quatro documentos que discutem o fomento dos direitos humanos e cidadania
desse público, tais como o ¿Programa Brasil Sem Homofobia¿, os ¿Anais da I Conferência Nacional LGBT¿, o
¿Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT¿ e o ¿Programa Nacional de Direitos
Humanos 3¿. Analisa criticamente tais propostas destes documentos, a partir de entrevistas feitas com gestores nas
esferas municipais e estaduais, além de representantes diretos da sociedade civil. Cabe mencionar que, no primeiro
semestre de 2018, sem a verba de custeio, a tutora ofereceu com recursos próprios os prêmios para o Salto de Ouro
como: garrafas de espumantes Cordoniu e uma assinatura de Revista para a vencedora.

Objetivos:
Apresentar atividade cultural sobre a temática LGBTQ+. Discutir as principais demandas dos LGBTQs. Oferecer
aos públicos debate e atividades que acionem questões sobre Diversidade. Fomentar a arte Dragqueen.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reuniões dos bolsistas para falar sobre o ano anterior e mensurar as atividade para este ano. Elencar ideias em
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reunião de bolsistas e apresentar na semana seguinte propostas para a reunião com a tutora. Verificar
detalhadamente como será o uso da verba de custeio: descrever itens, necessidades e justificativas.

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. Como aconteceu em 2018, efetuar
publicações científicas sobre a atividade e publicar devolutiva no Blog e facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Roda de conversa para tratar do Relatório final da atividade: pontos positivos e pontos a melhorar.

Atividade - Saídas de Campo Formativas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

10 01/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Proporcionar encontros com outros espaços acadêmicos, artísticos ou culturais para ampliar os horizontes de
conhecimentos dos bolsistas.

Objetivos:
Promover deslocamentos para outras realidades e culturas. Fomentar a participação em eventos científicos.
Proporcionar encontros e atividades formativas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Identificar locais e atividades que possam interessar ao grupo, tais como: SULPET/UFPEL; ENECULT/UFBA;
Seminário Políticas Culturais (FCRB/RJ). Agendar ônibus da universidade e preparar toda a documentação.
Verificar restaurante universitário no local e locais onde os bolsistas possam se hospedar.

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. Como aconteceu em 2018, efetuar
publicações científicas sobre a atividade e publicar devolutiva no Blog e facebook.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Roda de conversa para tratar do Relatório final da atividade: pontos positivos e pontos a melhorar.

Atividade - Gestão do grupo - Atividades da Tutora

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

10 01/01/2019 31/12/2019
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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. Recebemos a primeira parcela (R$ 3.600,00) no segundo semestre de 2018. Nessa gestão que
iniciou em novembro de 2015 foi a primeira vez que a verba entrou. Para além da verba, a proposta da tutora é dar
autonomia ao grupo na realização das atividades e conseguir parcerias externas 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 onde acontecem as orientações presenciais que
continuam diariamente também via e-mail do grupo. Dentre as atividades da tutora (10h semanais): reunião
semanal com o grupo; atendimento por e-mail; orientações individuais para escrita de artigos científicos; presença
em algumas atividades do grupo; revisão de artigos científicos completos; gestão de conflitos internos do grupo;
gestão de distribuição das atividades do grupo; delegação de leituras e medição presencial de encontros do Grupo
de Estudos; levantamento constante do histórico escolar dos bolsistas para verificar rendimento; revisão prévia de
textos para blog e facebook.

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 fixos para gestão das atividades planejadas e outros para acompanhamento das
atividades. 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 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
sobre demandas sociais. Os resultados gerais pretendidos vão ao encontro das demandas do curso, cumprindo
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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 em forma de roda de conversa para averiguar participação de todos do grupo, auto-avaliação,
assiduidade. Fomento à autogestão do grupo, fazendo apenas um encontro semanal do grupo petiano com a tutora
(atividade administrativa) para devolutivas sobre a condução das atividades criadas por eles. Os bolsistas são
incentivados a pensar propostas de atividades para o planejamento, o uso da verba de custeio, número de eventos
(participação e organização) e a tutora avalia, delibera, encaminha. Bolsistas integram projetos de ensino, pesquisa
e extensão, e são provocados a fomentar estes aspectos durante o planejamento e a execução das atividades.
Participação em eventos PET: SULPET, ENAPET, PAMPAPET. Participação em eventos específicos do campo da
Cultura, atividades de integração com o curso e comunidade acadêmica (por exemplo, acolhida aos calouros).
Busca-se, portanto, aprimoramento no processo ensino-aprendizagem e, com isso, a redução da evasão escolar. Os
métodos privilegiam atividade de natureza coletiva e interdisciplinar, trabalho em equipe e autogestão.

Atividade - Integração com o curso e comunidade acadêmica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 01/01/2019 31/12/2019

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. Os eventos culturais, palestra e cursos aproximam-se tanto da comunidade interna ao
campus como da externa com ações envolvendo temas transversais aos cursos e a realidade da cidade. Já fizemos
atividades com temáticas como: educação ambiental, sexualidade, direitos humanos, relações étnico-raciais, saúde,
inclusão e diversidade, política. Atividades 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.
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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.

Atividade - Participação em reuniões da Universidade

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

5 11/03/2019 23/12/2019

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. OBS: Essa demanda de
participação em reuniões da Universidade surgiu como sugestão de um tutor na reunião dos tutores PET durante o
SIEPE 2017.

Objetivos:
Inserir os bolsistas na experiência de reuniões amplas de gestão universitária. - Fomentar contato discente com as
categorias gestores.

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: 1 bolsista 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.


