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Plenamente desenvolvido
Atividade - Promoção de Palestra sobre a Política Educacional no
Estado Cubano
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/09/2013

Data Fim da Atividade
30/09/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca das Políticas Públicas
Educacionais do Estado Cubano.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação - Mestrado em Planejamento e Governança Pública (PGP); e Mestrado/Doutorado em
Tecnologia (PPGTE). Por meio de palestra promovida por Professores/Pesquisadores de Universidades
Cubanas, ligados a estudos, pesquisas e ações sobre Políticas Públicas Educacionais daquele País. Evento
aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pós-graduação do câmpus, com
inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

26/08/2018 22:07:36 - Página 2 de 28

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2013

Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Ciclo de Leituras sobre o tema: Educação e Formação
Humana de Ivo Tonet
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/09/2013

Data Fim da Atividade
30/09/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico do grupo acerca
da temática. Justifica-se, assim, pela necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos
fundamentais para a efetividade do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da Educação e Formação
Humana.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de estudos individuais acompanhado das discussões em grupo.

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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Visita Técnica à Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/11/2013

Data Fim da Atividade
30/11/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre a importância e atividades do Poder Legislativo para o desenvolvimento do Estado.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico/cultural do
grupo acerca da temática: Políticas Públicas e Administração do Estado Brasileiro Justifica-se, assim, pela
necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos fundamentais para a efetividade do
grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-graduação e
sociedade. Incrementar o conhecimento do grupo acerca da função/atividade legislativa do Estado.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de planejamento, organização e participação na visita técnica. Em conjunto com os alunos da
disciplina Orçamento e Finanças Públicas, do Programa de Mestrado em Planejamento e Governança
Pública (PGP).

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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Visita Técnica à Câmara de Vereadores de Curitiba
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/11/2013

Data Fim da Atividade
30/11/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre a importância e atividades do Poder Legislativo para o desenvolvimento do Município.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico/cultural do
grupo acerca da temática: Políticas Públicas e Administração Municipal. Justifica-se, assim, pela
necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos fundamentais para a efetividade do
grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-graduação e
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sociedade. Incrementar o conhecimento do grupo acerca da função/atividade legislativa municipal.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de planejamento, organização e participação na visita técnica. Em conjunto com os alunos da
disciplina Orçamento e Finanças Públicas, do Programa de Mestrado em Planejamento e Governança
Pública (PGP).

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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a efetividade das políticas
públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Pesquisa e elaboração individual de artigos científicos
relacionados ao foco da linha de pesquisa de cada membro do
grupo.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
20/01/2013

Data Fim da Atividade
20/12/2013

Descrição/Justificativa:
Pesquisa individual de acordo com a linha de pesquisa escolhida pelo aluno, relacionadas ao objeto/escopo
do grupo PET e ao curso de origem do aluno, o qual será orientado pelo tutor do PET Políticas Públicas.
Objetivos:
Incentivar e desenvolver produção bibliográfica e técnica referente às suas linhas de pesquisas. Estimular
no aluno o espírito crítico reflexivo necessário para as suscitações de dúvidas e busca de respostas acerca

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

26/08/2018 22:07:36 - Página 6 de 28

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2013

da temática estudada.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Leituras individuais, bibliográfica e documentais, relacionadas com assuntos pertinentes à linha de
pesquisa do aluno. Leituras e grupos de discussão acerca de temas gerais sobre Políticas Públicas,
administração pública, Teoria do Estado, Governança e Governabilidade. Levantamento dos dados e
redação de artigos. Submissão da produção a eventos e/ou periódicos científicos relacionados pelo menos
no estrato B do qualis capes.

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:
Disseminar conhecimento para o meio acadêmico e para a sociedade. Submissão de artigos a eventos.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantidade de artigos produzidos e aceitos em eventos acadêmicos e periódicos.

Atividade - Participação no III Interpet da UTFPR
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/11/2013

Data Fim da Atividade
30/11/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade relevante para inserção do grupo com os demais Grupos PET da Universidade.
Objetivos:
Promover a socialização/interação do grupo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
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Por meio da participação no evento, publicizando os resultados das atividades desenvolvidas pelo 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:
Consolidação e apresentação dos trabalhos realizados pelo grupo.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Satisfação dos participantes.

Atividade - Ciclo de estudos e discussões relativas a textos sobre
Políticas Públicas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/05/2013

Data Fim da Atividade
31/08/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Justifica-se, assim, pela necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos
fundamentais para a efetividade do grupo.
Objetivos:
Promover o conhecimento/embasamento teórico do grupo. Instrumentalizar as atividades do grupo
para/com a sociedade.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de estudos individuais acompanhado das discussões em 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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Alimentação/atualização constante da Rede social Sou
Cidadão
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
02/01/2013

Data Fim da Atividade
22/12/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade essencial para a manutenção da Rede Social Sou Cidadão, disponibilizada à
sociedade desde o início do PET Políticas Públicas, sendo alimentada diariamente com informações e
notícias relacionadas pertinentes à área de atuação do grupo. Além da comunicação, a referida rede
disponibiliza também: fórum para debates, relatórios das atividades desenvolvidas pelo grupo, vídeos, fotos
e informações sobre os integrantes do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a sociedade.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
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Por meio da alimentação constante da ferramenta interativa.

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:
Maior participação da sociedade, consolidada a partir do aumento no número de acessos e cadastramento
de novos membros na rede do grupo PET. Contribuir cada vez mais para o conhecimento dos integrantes
do grupo e toda a sociedade, além de desenvolver atividades extras que não são realizadas em sala de aula.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Manutenção/alimentação diária do site/portal, publicizando os feitos realizados pelo grupo e matérias
relacionada às políticas públicas/Estado.

Atividade - Participação na Organização da Aula Inaugural do
Mestrado em Planejamento e Governança Pública - 2013
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/03/2013

Data Fim da Atividade
15/03/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo também
na Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Pós-Graduação/ sociedade.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Programa de Mestrado em Planejamento
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e Governança Pública (PGP).

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da Pós-graduação. Planejamento, Execução,
Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de Participação Satisfação dos participantes.

Atividade - Organização de Seminário sobre Políticas Públicas
para Mulheres
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
20/04/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção e promoção social
do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo com a sociedade. Possibilitar o desenvolvimento das competências e
habilidades dos membros do grupo, para a organização de eventos. Socializar junto à comunidade
acadêmica, conhecimentos acerca das políticas públicas direcionadas às mulheres brasileiras.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de palestras promovidas por gestores públicos vinculados às referidas políticas. Evento aberto de
forma gratuita à sociedade e comunidade acadêmica, com inscrições realizadas e certificações via site Sou
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Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e Pós-graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de Participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre Planejamento e Gestão
Empresarial
ênfase
em
políticas
direcionadas
ao
empreendedorismo
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
15/04/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca Planejamento e Gestão empresarial, com
ênfase no empreendedorismo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração. Por meio de
palestras promovidas por reconhecidos gestores empreendedores. Evento aberto de forma gratuita à
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sociedade e comunidade acadêmica, com inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação. Planejamento, Execução, Controle e
Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de Participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra a Gestão Pública no Curso de
Administração
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
30/04/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do estudo da
Gestão Pública no Curso de Administração.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração. Por meio de
palestra promovida por gestores/Professores com reconhecimento na área de Gestão/Administração
Pública. Evento aberto de forma gratuita para os acadêmicos do Curso de Administração, com inscrições
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realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação. Planejamento, Execução, Controle e
Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de Participantes. Satisfação dos participantes.

Atividade - Ciclo de Leituras sobre o tema: Mensalão e seus
impactos para o Brasil
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
31/05/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico do grupo acerca
da temática. Justifica-se, assim, pela necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos
fundamentais para a efetividade do grupo.
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Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca Planejamento e Gestão empresarial, com
ênfase no empreendedorismo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de estudos individuais acompanhado das discussões em 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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas e
desenvolvimento político-executivo do Estado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Ciclo de Cinema Tema livre relacionado à Política,
Poder e Estado.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
31/05/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico/cultural do
grupo acerca da temática. Justifica-se, assim, pela necessidade de uma formação básica para a compreensão
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de conceitos fundamentais para a efetividade do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca do tema desenvolvido.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de planejamento, organização e participação no ciclo de cinema, com seleção e assistência a
filmes relacionados aos temas descritos no título da atividade.

Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.

Atividade - Promoção de Curso de Extensão sobre a Gestão
Pública sob a Ótica Financeira
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
31/05/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do estudo da
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Gestão Pública para o desenvolvimento do Estado, sob a ótica financeira.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração. Por meio de
palestras promovidas por gestores/Professores com reconhecimento na área de Gestão/Administração
Pública. Curso de 8 horas, aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos do Curso de
Administração, com inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Curso de Extensão sobre atividades de
Logística, Produção e Sustentabilidade Ambiental
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
31/05/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação/ sociedade.
Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do estudo da
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Logística, Produção e sustentabilidade, relacionando-as com Políticas Públicas relacionadas à proteção
ambiental.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e do Programa
de Pós-graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestras promovidas por
gestores/Professores com reconhecimento na área de Produção, Logística e sustentabilidade ambiental.
Curso de 4 horas, aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos dos diversos cursos e programas
do Câmpus, com inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre a Gestão por Sedução e as
Gerações Boomer, X e Y
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0
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Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do
estudo sobre gêneros e sociedade.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestra promovida por
gestores/Professores com reconhecimento na área de Educação / Sociologia/ Filosofia. Evento aberto de
forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pós-graduação do câmpus, com inscrições
realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre a Governança Pública
como
Instrumento
Indutor
para
o
Planejamento
e
Desenvolvimento do Estado
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
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todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
30/06/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do
estudo sobre Governança Pública e Planejamento e Desenvolvimento do Estado.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestra promovida por
gestores/Professores com reconhecimento na área de Governança Pública e Desenvolvimento. Evento
aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pós-graduação do câmpus, com
inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de Participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Oficina de Políticas Públicas Tema livre relacionado às
Políticas Públicas no Brasil Contemporâneo.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
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social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/04/2013

Data Fim da Atividade
30/06/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico/cultural do
grupo acerca da temática. Justifica-se, assim, pela necessidade de uma formação básica para a compreensão
de conceitos fundamentais para a efetividade do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca de Políticas Públicas no Brasil
Contemporâneo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de planejamento, organização e participação na oficina de Políticas Públicas. Participação de
reconhecidos profissionais/acadêmicos da área de Políticas Públicas.

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:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo. Índice de participação no evento.
Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre Mestrados Profissionais
da Área PUR/D: Pesquisas e Perspectivas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
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social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/06/2013

Data Fim da Atividade
30/06/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância
dos Mestrados Profissionais da Área PUR/D da Capes/MEC.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestra promovida por Professores
de Programas de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) da Área PUR/D da Capes/MEC. Evento aberto de
forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pós-graduação do câmpus, com inscrições
realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Participação na organização de Evento Nacional: 1º
Seminário Nacional de Planeamento e Desenvolvimento (SNPD)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
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desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/06/2013

Data Fim da Atividade
30/06/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da Governança, do
Planejamento e do Desenvolvimento Local/Regional.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com a Coordenação do Evento, a ser assumida por um Professor do Programa de PósGraduação - Mestrado em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de desenvolvimento de
paginas e software gerenciador de eventos, com financiamento de órgão/agência de fomento. Evento aberto
à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pós-graduação da Universidade, com inscrições e
certificações a serem realizadas via site a ser desenvolvido pela equipe responsável pelo evento.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Auxílio na organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre o Futuro das Cidades
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

26/08/2018 22:07:36 - Página 23 de 28

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2013

social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/09/2013

Data Fim da Atividade
30/09/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do
futuro das cidades para o desenvolvimento local e regional.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestra promovida por
Profissionais/Professores ligados a estudos e ações sobre o futuro das cidades e o Desenvolvimento
Local/Regional. Evento aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e pósgraduação do câmpus, com inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Promoção de Palestra sobre o Controle na
Administração Pública
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
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desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/09/2013

Data Fim da Atividade
30/09/2013

Descrição/Justificativa:
Atividade de planejamento e organização de evento. Atividade relevante para inserção do grupo com a
graduação e Pós-Graduação, conforme orientação regulatória (graduação e Pós-graduação).
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-Graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca da importância e relevância do
Controle na Administração Pública, com ênfase no Controle Social.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em associação com o planejamento da secretaria/coordenação do Curso de Administração e da PósGraduação em Planejamento e Governança Pública (PGP). Por meio de palestra promovida por
Profissionais/Professores ligados a estudos, pesquisas e ações sobreo Controle na Administração Pública,
ênfase no Controle Social. Evento aberto de forma gratuita à sociedade e aos acadêmicos da graduação e
pós-graduação do câmpus, com inscrições realizadas e certificações via site Sou Cidadão.

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:
Realização de evento envolvendo docentes e discentes da graduação e da Pós-Graduação. Planejamento,
Execução, Controle e Avaliação do evento previsto/realizado.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização evento. Índice de participação. Satisfação dos participantes.

Atividade - Ciclo de Cinema Tema livre relacionado às políticas
públicas e Reforma da Educação Básica Brasileira.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
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reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/09/2013

Data Fim da Atividade
30/09/2013

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade formativa do grupo, a partir da qual os Petianos desenvolvem e consolidam o
conhecimento sobre o assunto, tendo assim base e formação para o desenvolvimento das suas atividades.
Atividade relevante para o desenvolvimento e instrumentalização do embasamento teórico/cultural do
grupo acerca da temática: Políticas Públicas e Reforma da Educação Básica Brasileira. Justifica-se, assim,
pela necessidade de uma formação básica para a compreensão de conceitos fundamentais para a efetividade
do grupo.
Objetivos:
Promover a socialização do grupo. Possibilitar a interação do grupo com a Graduação, Pós-graduação e
sociedade. Socializar junto à comunidade acadêmica, conhecimentos acerca do tema desenvolvido
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de planejamento, organização e participação no ciclo de cinema, com seleção e assistência a
filmes relacionados aos temas descritos no título da atividade.

Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Consolidação e desenvolvimento da formação dos bolsistas no que se refere a políticas públicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento do embasamento teórico individual e do grupo.
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Parcialmente desenvolvido
Atividade - Participação em eventos acadêmico-científicos
relacionados aos objetivos e escopo do grupo
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação do
tutor em todas as atividades visando contribuir para a organização, planejamento e execução das atividades
em conjunto com os bolsistas. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades coordenadas
pelo tutor propiciou total integração e coordenação das atividades. As horas semanais foram divididas em
reuniões de planejamento/direcionamentos (4h); de grupo de estudos (4h) e as demais 12h para o
desenvolvimento das atividades (preparação e execução de cursos, palestras, material de apoio e rede
social - relacionados ao foco do Grupo: Políticas Públicas). Também foi proporcionada, por meio da rede
social SouCidadão, uma maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede social contemplando
todas as informações armazenadas e a discussão do grupo. Particularmente nessa atividade desenvolvida
parcialmente, espera-se para o próximo ano uma maior participação em eventos relacionados, vinculandose, inclusive, aos eventos dos respectivos cursos dos alunos.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
19/01/2013

Data Fim da Atividade
20/12/2013

Descrição/Justificativa:
Inserção e atualização constante dos membros do grupo dos locus de discussões acadêmicas promovidas
pela academia nos respectivos eventos de proximidade temática com os objetivos e escopo do grupo.
Objetivos:
Inserir os membros do grupo no ambiente acadêmico-científico promovido pelos eventos dessa natureza,
como exemplo: INTERPET; SEMANAS DE CURSOS DO CÂMPUS CURITIBA; SICITE; ENAPET;
SEI; SNPD, etc.; Desenvolver o senso crítico e o interesse pela produção e publicação científica. Divulgar
para comunidade acadêmica o resultado do trabalho do PET POLÍTICAS PÚBLICAS visando contribuir
para o desenvolvimento de futuros estudos acerca das temáticas debatidas.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inscrição e participação de eventos relacionados ao grupo; Produção e submissão de pelo menos um artigo
por ano, aderente às respectivas linhas de pesquisas em que os alunos estão atuando no 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:
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Divulgação das produções realizadas pelo grupo.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Produção e apresentação de pelo menos um artigo por integrante do grupo em um evento acadêmico.
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