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Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

Pautada por um processo dialógico intercultural, o grupo(tutora e estudantes) PET - Conexões de
Saberes – Comunidades Indígena construiu um planejamento pautado pela indissociabilidade de
ensino/pesquisa/extensão e orientado pela exigência de estratégias de desenvolvimento das
atividades sugeridas pelo MEC. Assim orientado, para 2016 o grupo detalhou as atividades que
serão desenvolvidas visando uma formação acadêmica cidadã e intercultural para produção autoral
individual e coletiva, através de estratégias metodológicas colaborativas, definição de
responsabilidade individual e coletiva, identificação de providências e materiais necessários para o
alcance dos objetivos. Com os/as petianos/as, a tutora orienta e faz a mediação de todas as fases
do desenvolvimento das atividades e, no percurso, promove avaliações processuais e propositivas
durante encontros programados e através de auto avaliação que envolve tutora, estudantes e
parceiros/as.

Resultados Gerais do planejamento.

Dentre os resultados esperados, pretende-se que o processo participativo possibilite diálogos
propositivos e argumentativos na escolha, na definição e desenvolvimento das atividades, na busca
do alcance dos objetivos e metas estabelecidos. Além disto, espera-se que o trabalho desenvolvido
através das relações interacionais e intergrupais, entre o PET, a comunidade acadêmica e as
comunidades das diversas etnias, possibilite a ampliação de conhecimentos sobre a realidade
sócio-histórica dos povos indígenas, seus saberes, práticas culturais e políticas públicas
construídas através de diálogos interculturais, muitas vezes conflitivos e insuficiente diante do
déficit histórico. Enfim, que proporcione aos participantes uma formação acadêmica sensível e
colaborativa para as possíveis transformações sociais e ao reconhecimento e respeito da
diversidade.



Atividade - Seleção de bolsistas para PET -
Conexões Comunidades Indígenas (seleção de
novos bolsistas)

Data Início da atividade 30/06/2016 Data Fim da atividade 10/12/2016

Descrição/Justificativa
Esta atividade é voltada para o processo seletivo de novos participantes deste grupo PET, através
de edital específico.

Objetivos
Renovar e ampliar o número de estudantes indígenas no PET, através de processo seletivo de
novos participantes do grupo por meio de edital específico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Após a elaboração e divulgação do Edital, considerando os critérios pertinentes, o processo
seletivo dos novos estudantes será realizado por uma equipe composta pela tutora, petianos e
docentes da UFBA.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

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.
Ter contribuído para inclusão de novos estudantes indígenas no Programa de Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhar a participação dos estudantes no processo de seleção.



Atividade - Atualização, manutenção do Blog do
PET - Conexões Comunidades indígenas e da
página no facebook

Data Início da atividade 09/03/2016 Data Fim da atividade 11/12/2016

Descrição/Justificativa
Esta atividade se volta para as questões específicas do Grupo PET- Conexões Comunidades
Indígenas, como reformatação, atualização e manutenção do Blog e página do facebook.

Objetivos
Atualizar as informações nos espaços virtuais de comunicação, visando disponibilizar a produção
resultante das atividades desenvolvidas para a comunidade em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Esta atividade será desenvolvida a partir de processo formativo com a elaboração e a atualização
do blog, como exercício pedagógico de cidadania digital.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica

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.
Contribuir para exercício pedagógico de cidadania digital do grupo participante e de difusão de
informação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento dos registros de acordo com a realização das atividades no grupo, em um
processo de co-responsabilidade e com diálogos coletivos sobre as possíveis dificuldades.



Atividade - Conclusão do “Manual do Ingresso”
para os estudantes indígenas e quilombolas cotista

Data Início da atividade 03/05/2016 Data Fim da atividade 30/10/2016

Descrição/Justificativa
A proposta de continuidade desta atividade se orienta pelo trabalho desenvolvido pela equipe do
Pet comunidades indígenas, com a PROAE/UFBA e colaboradores, a partir da experiência
vivenciada pelos estudantes que ingressaram na UFBA em 2014. Os estudantes petianos, ao
acompanhar o processo de matrícula dos novos estudantes indígenas cotistas na UFBA,
identificaram que uma série de questões referentes aos direitos dos cotistas não foi sistematizada,
o que causa muita dúvida e vulnerabilidade aos recém-ingressos no contexto universitário. Diante
dessa situação, a equipe se reuniu e sistematizou informações relevantes para os estudantes, no
sentido de orientar a circulação e tomada de decisões dos ingressos. Desta forma a atividade da
equipe Pet junto com a PROAE consiste em divulgar o manual

Objetivos
A atividade consiste em divulgar as informações produzidas que possam colaborar com a melhor
adaptação e circulação dos estudantes contribuindo para aprofundamento dos conhecimentos dos
seus direitos, assim como parou o acesso aos órgãos e unidades responsáveis, identificação da
documentação necessária etc.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A metodologia para a realização desta atividade será definida entre a equipe da PROAE/UFBA e
do PET comunidades indígenas a partir das informações sistematizadas no manual, de modo a
colaborar com o processo de adaptação dos estudantes na universidade.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

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.
Esta atividade pretende envolver os estudantes no conhecimento das informações contidas no
Manual do Ingresso para os estudantes cotistas como resultado a elaboração de um manual de
instruções que pretende contribuir na orientação no momento do acesso e na permanência dos
estudantes cotistas na UFBA.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação dessa atividade será a partir do diálogo entre a equipe de elaboração do manual: os
estudantes petianos(as) e a PROAE.



Atividade - Acompanhamento e orientação
acadêmica de cada estudante, em seu percurso
curricular

Data Início da atividade 03/02/2016 Data Fim da atividade 15/12/2016

Descrição/Justificativa
As ações afirmativas, assim como a imersão dos estudantes na comunidade universitária,
demandam uma serie de atividades de envolvimento dos estudantes nas práticas acadêmicas, a
partir de uma escuta sensível de suas demandas em sua trajetória de formação. Nesta perspectiva,
essa atividade se volta para o acompanhamento do estudante do PET em seu percurso curricular e
de convivência com os diversos outros no espaço universitário, com atendimento individual, e em
alguns momentos coletivo, de forma continuada, por ano e semestre letivo.

Objetivos
Acompanhar e orientar os estudantes em seus percursos curriculares a partir das demandas
acadêmicas, identificando as dificuldades e alternativas de superação. Paralelo a isso, identificar
os seus interesses de investigação, assim como contribuir no desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso ou Relatório de Estágio.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
No desenvolvimento desta atividade será priorizado o diálogo compreensivo entre a tutora e os
estudantes orientados, pela compreensão de que o formar-se envolve o tornar-se autor (a), o que
leva ao “autorizar-se”. Desta forma, semestralmente trataremos da análise curricular e
identificação das demandas dos estudantes em todo percurso em sua unidade de ensino.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica

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 cada participante compreenda que somos “eternos aprendizes” diante das questões
humanas, da formação para a cidadania e na busca de novas formas de aprendizagens através dos
diálogos interpessoais e tomando as fontes orais e escritas como referências para a crítica
compreensiva das realidades socioculturais e ambientais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
uma avaliação a partir do diagnóstico e acompanhamento da situação curricular de cada estudante,



das orientações e oficinas específicas realizadas a partir de suas demandas. Além disso, haverá a
avaliação processual, através do acompanhamento do envolvimento e da responsabilidade,
individual e coletiva, na busca da superação das dificuldades identificadas.



Atividade - Minicursos e oficinas em pesquisa e
produção autoral

Data Início da atividade 16/05/2016 Data Fim da atividade 15/12/2016

Descrição/Justificativa
A orientação, promoção de oficinas e minicursos se voltam para a identificação de temas
geradores e técnicas de pesquisas e produção autoral de textos individuais ou coletivos com a
equipe e parceiros (as) do PET Comunidades Indígenas, para apresentação em espaços
acadêmicos, da UFBA e de outras universidades, e em outros espaços, com possíveis publicações.
para elaboração textual a partir dos pressupostos utilizados nos trabalhos acadêmicos. A atividade
consiste na exposição de conteúdo sobre métodos e técnicas de pesquisa e elaboração e
formatação textual, de forma associada as oficinas de leitura e fichamento, elaboração de resenhas
etc.

Objetivos
Proporcionar uma formação em pesquisa e produção textual através de diálogo
crítico-compreensivo pautado por conhecimentos prévios do grupo, referenciais teóricos e
metodologias orientadas pelos temas de estudos e produção autoral a ser desenvolvida pelos
participantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Para estimular os estudantes ao exercício da pesquisa e da produção de textos acadêmicos,
inicialmente a partir de uma reflexão das suas experiências formativas na universidade. A pesquisa
e a produção textual poderão ser realizadas individualmente ou coletivamente, considerando as
afinidades das suas áreas de formação e promovendo a valorização da autoria. Nas oficinas de
produção textual serão identificados os tipos de textos acadêmicos, estrutura e coerência textual.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica

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 esperado, a atividade pretende que os estudantes do PET possam participar de
eventos acadêmicos, a partir da elaboração da sua produção autoral, que pressupõe pesquisa e
autonomia reflexiva para esta produção. A cada ano, poderão ser mapeados os eventos em que os
estudantes queiram participar.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Para efeito de avaliação, será considerada a participação nas oficinas, como também a produção de
textos para a participação de eventos como seminários, congressos e outros eventos acadêmicos e
de pesquisa que facultem a participação de estudantes de graduação.



Atividade - Minicursos em diferentes áreas de
interesse dos estudantes integrante do PET

Data Início da atividade 15/05/2016 Data Fim da atividade 19/11/2016

Descrição/Justificativa
Esta atividade formativa se orienta para o atendimento a demanda de petianos/as de diferentes
áreas das Humanidades, Ciência e tecnologia e saúde. Os minicursos serão desenvolvidos em
diferentes períodos. Durante o abril indígena acontecerão os minicursos voltados: 1)Área de
Saúde: Minicurso: A saúde indígena na Bahia e o papel da SESAI/MS e Minicurso: Ervas
medicinais: sua importância para os povos indígenas; 2) Área de Humanidades: Minicurso:
Legislação indigenista e direito indígena. Outros minicurso serão desenvolvidos na área de
Ciências e tecnologia: noções básicas de informática: Word, Excel, Power point e formatação de
paginas na internet.

Objetivos
Proporcionar prática de formação, a partir da demanda dos estudantes, de maneira atenta com sua
profissional, qualificação técnica, e tecnológica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade se desenvolvera através de minicursos que serão desenvolvidos por professores/as
convidados/as Os temas dos curso serão resultantes de interesses dos/as petianno/as.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

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 a atividade proporcione para a equipe de petianos/as subsídios para formação na sua
área de atuação profissional, qualificação técnica, e tecnológica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação processual e final



Atividade - ABRIL INDÍGENA NA UFBA 2016

Data Início da atividade 05/02/2016 Data Fim da atividade 30/05/2016

Descrição/Justificativa
O Abril Indígena tem se destacado na difusão das culturas e problemáticas dos povos indígenas no
Brasil, ao promover reflexões, relatos e diálogos entre a produção acadêmica, artes e comunidades
indígenas, identificando possíveis interlocuções e interlocutores. Com alcance cada vez maior, sua
programação envolve resultados de produção autoral dos diversos intelectuais indígenas e artistas,
do pensamento político de lideranças dos movimentos indígenas. A sua realização em 2016 faz
parte da programação do UFBA 70 anos. A elaboração da programação e produção do evento
conta com uma rede colaborativa articulada pela equipe PET com a PROAE: a PROEXT e Núcleo
de estudantes indígenas, do IHAC, Instituto de Geografia e MAE / UFBA, Casa da Música de
Itapuã/ Secult.

Objetivos
Desenvolver um evento que possam dar maior visibilidade e trazer mais informações sobre a
questão indígena dentro e fora da universidade. Promover o protagonismo dos estudantes
indígenas dos/as petianos/as e de participantes externos que compõem o corpo estudantil e que já
passaram pela UFBA e por outras universidades, além de lideranças de diferentes etnias que
fazem parte dos movimentos indígenas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Como resultados da articulação de rede colaborativa, o processo de trabalho se inicia desde o ano
anterior da realização do evento. Durante o processo de avaliação realizada em maio, algumas
sugestões são apontadas e em novembro a equipe do PET propõe encontro com a PROAE/UFBA
para o inicio doo planejamento e articulação de possíveis parceiros. Daí, no inicio do ano após
definição da programação inicia-se a fase de produção. Este anos serão realizadas dezoito
atividades em diferentes na Universidade, em outros espaços educativos e centros culturais, com
formatos de rodas de conversas, seminário e exibição de vídeos, apresentação artística, ato político
cultural e encontro preparatório do V Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, na UFBA, em
2017.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que o Abril Indígena contribua com a aprendizagem coletiva, assim como possibilite
uma maior visibilidade das questões indígenas nos espaços interno e externos da universidade,
através da participação efetiva dos estudantes indígenas. Alem disto, todo registro escrito e
audiovisual do do evento sera socializado por maio digital.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Em todas as fases, processualmente e propositivamente, são realizadas rodas de conversa com a
participação de toda a equipe PET, onde se discute o andamento, alcance e dificuldades para
realização de cada atividade sob a responsabilidade de um/a petiano/a, assim como sobre a
participação efetiva de cada membro da equpe PET. Paralelamente, algumas avaliação são
realizada junto com a PROAE e e colaboradores. Este processo avaliativo, também com
participação os parceiros acontecem após a realização do evento.



Atividade - Produção e edição dos registros
audiovisuais e escritos

Data Início da atividade 20/02/2016 Data Fim da atividade 30/11/2016

Descrição/Justificativa
A partir de registros audiovisuais e escritos resultantes das atividades realizadas nos espaços da
universidade e em seus territórios indígenas, será planejado e realizado um plano de trabalho para
editoração de todo o material produzido que será disponibilizado por meio impresso e digital.

Objetivos
Possibilitar a prática de produção e edição de material a partir dos registros autorais realizados em
campo a partir das habilidades adquiridas nos processos formativos realizados até então.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Orientados pela cronologia dos registros existentes no arquivo do Pet, a equipe de estudantes
selecionará o material a ser editado, tendo como referência as aprendizagens resultantes das
oficinas de roteiros, orientação e prática de filmagem e registro de pesquisa para posterior
socialização dos resultados através dos diversos meios nos territórios indígenas na universidade e
em outros, espaços socioculturais.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Produção e edição de material para possíveis socialização e difusão das produções do PET -
Conexões Comunidades Indígenas, de seus colaborados e dos povos indígenas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A partir da metodologia da avaliação processual, proceder ao acompanhamento individual e
coletivo na atividade formativa, assim como observar a responsabilidade com o grupo na produção
dos produtos, na montagem das exposições e no cuidado com o acervo.



Atividade - Memórias, saberes e práticas culturais:
diálogos interculturais e registros escritos e
audiovisuais

Data Início da atividade 15/05/2016 Data Fim da atividade 17/11/2016

Descrição/Justificativa
Esta atividade como outras aqui propostas, se volta para valorização e socialização de memórias,
saberes e práticas culturais indígenas, contribuindo no processo de garantia de direitos
conquistados em dispositivos legais como o Plano Setorial de Culturas Indígenas. Esta atividade
será realizada junto ao povo Tuxá de Rodelas, a partir de experiências de registros escritos e
audiovisuais realizadas com a comunidade Pataxó de Coroa Vermelha.

Objetivos
Realizar atividade de práticas de registros escritos e audiovisuais como atividade de campo, de
forma complementar ao processo de formação em pesquisa qualitativa em antropologia visual e
vídeos experimentais. Incentivar a atividade colaborativa em uma perspectiva etnográfica e
intercultural, a partir da concepção da produção co-autoral, e possibilitar aos bolsistas contatos
com as técnicas audiovisuais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Realizada a partir de rodas de conversa e observações em campo registradas por meios
audiovisuais e escrito.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que os participantes compreendam a importância desses conhecimentos, onde possam
aprender a conhecer e compartilhar junto à sociedade, aumentando a quantidade de informações
sobre a memória cultural dos povos indígenas da Bahia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Avaliação processual e progressiva do envolvimento dos bolsistas no desenvolvimento da
atividade, de forma atenta para as dificuldades.



Atividade - Participação e realização de atividades
pertinentes aos interesses dos estudantes do PET –
Conexões de saberes/Comunidades Indígenas, na
UFBA e em instituições externas

Data Início da atividade 25/03/2016 Data Fim da atividade 25/11/2016

Descrição/Justificativa
A participação e realização de atividades pertinentes aos interesses dos estudantes do PET -
Conexões Comunidades Indígenas, vem sendo uma prática continuada, registrada em todos os
planejamentos. Entre estas, a participação no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas 2016
(ENEI), que ocorrer em Santarém/PA, a XIII Feira de Cultura Kaimbé em Euclides da
Cunha/BA,V Jornada de Agroecologia da Bahia em Arataca/Ba entre outras atividades
acadêmicas a serem realizadas no decorrer de 2016.

Objetivos
Estimular a participação e a realização de atividades pertinentes aos interesses dos estudantes do
PET- Conexões Comunidades Indígenas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Reuniões de planejamento e de avaliação das atividades desenvolvidas, assim como envolvimento
das equipes interdisciplinares na produção e realização dos eventos e, em alguns casos, como
palestrantes, mediadores de debates e expositores em eventos externos e internos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

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.
Ter possibilitado a participação e conhecimento de outras atividades de pesquisa e extensão, assim
como difusão da produção de conhecimentos da equipe do PET junto com outros grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Processual e final de forma dialógica.



Atividade - Participação de representantes do
grupo PET - Conexões Comunidades Indígenas nos
InterPets, EBAPET, ENEPET, ENAPET

Data Início da atividade 05/05/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição/Justificativa
A participação de representantes do grupo PET - Conexões Comunidades Indígenas nos encontros
dos grupos PETs é extremamente relevante, uma vez que são momentos voltados para debate das
questões relativas ao programa e à integração dos grupos.

Objetivos
Estimular e possibilitar a participação de representantes do grupo PET - Conexões Comunidades
Indígenas nos encontros dos PETs.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Promover debate sobre a importância dos encontros do coletivo dos Pets, como processo de
intercâmbios de experiências e de interculturalidade, espaço de debate das questões relativas ao
programa e à integração dos grupos. Dialogar com os demais PET\'s sobre as formas de viabilizar
a participação dos estudantes.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Possibilitar a experiência de participação dos(as) petianos(as) nos encontros do coletivo dos Pets,
um espaço de debate das questões relativas ao programa e à integração dos grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento, de forma processual, da Participação dos petianos(as) nas atividades
desenvolvidas e debate reflexivo sobre os resultados de cada encontro.


