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Não desenvolvido
Atividade - Estudo do Perfil do Curso de Vinculo dos Alunos
Petianos
Avaliação:
Não desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Ao longo da execução do planejamento, o grupo optou por declinar da realização desta atividade prevista,
haja vista o seu carater (do grupo) mutidisciplinar e seu objeto de atuação (políticas públicas), entendendo
que pesquisas dessa natureza extrapolaria os espectros abangidos por este objeto.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
28/07/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade relevante para a melhoria da integração entre as atividades desenvolvidas pelo PET e
os cursos de graduação de seus alunos.
Objetivos:
Desenvolver produção bibliográfica e técnica, individual ou em conjunto com alunos Petianos ou do curso,
referente ao perfil do seu curso de graduação. Promover maior conhecimento dos alunos acerca da
plenitude de seus cursos, no que pertine ao currículo e às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN).
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Leituras teóricas individuais de acordo com o seu curso de graduação. Análise das Diretrizes Curriculares
Nacionais de seu Curso, se houver. Levantamento de dados por meio de questionários e entrevistas com
professores e alunos visando mensurar, no mínimo: perfil dos alunos, nível de desistência, desempenho,
reprovações, etc. Analise dos dados. Produção e 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:
Disseminação de conhecimentos para o meio acadêmico e para a sociedade.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantidade de artigos produzidos e aceitos em eventos acadêmicos e periódicos.
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Plenamente desenvolvido
Atividade - Participação na organização e promoção de Palestra
sobre Gestão de projetos na Segurança Pública
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades
desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
07/05/2014

Data Fim da Atividade
07/05/2014

Descrição/Justificativa:
Trata-se de tema relevante e essencial para o desenvolvimento do Estado, com forte demanda social e
questionamento social.
Objetivos:
Entender o funcionamento da política pública de Segurança Pública no âmbito dos entes federados
brasileiros.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio da organização, promoção e divulgação conduzidas com o grupo de alunos do Programa de
Mestrado em Planejamento e Governança Pública (PGP), designados pela respectiva coordenação.

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:
Melhoria de conhecimentos e meios de disseminação junto ao grupo, ao programa de mestrado, ao câmpus
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Curitiba e à Universidade em geral.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As observações externas acerca do evento. Relatório de atividades do grupo

Atividade - Curso de curta duração sobre Administração e
Políticas Públicas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades
desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
04/08/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

Descrição/Justificativa:
Curso de curta duração, com no máximo 20 horas, organizado pelos alunos do PET, ministrado pelo
Professor Tutor, tendo como público alvos alunos da UTFPR Câmpus Curitiba e interessados da
comunidade externa.
Objetivos:
Promover e desenvolver um direcionamento teórico aos cursistas; Subsidiar os cursistas na continuidade
de seus estudos com proximidade temática com a Administração Pública. Disseminar o tema junto aos
demais alunos da universidade e participantes da comunidade externa.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Preparação, promoção, inscrição e certificação, a cargo dos alunos Petianos. Duração: máximos de 20
horas integralizadas em quatro encontros à tarde.
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Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Maior inserção da universidade e seus alunos no tema Administração e Políticas Públicas, tão relevantes
para o desenvolvimento socioambiental local e regional. Incentivo ao desenvolvimento acadêmicoprofissional dos alunos petianos e cursistas. Disseminação dos temas Administração Pública e Políticas
Públicas nos cursos de graduação da instituição. Sensibilização de participantes externos quanto à
importância da universidade neste processo de discussão.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantidade de alunos e elaboração de um relatório depois da atividade.

Atividade - Promoção de Palestras relacionadas às linhas de
pesquisa de cada Aluno Petiano
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades
desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
02/06/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

Descrição/Justificativa:
Atividade relevante para aproximar os alunos do PET das realidades vivenciadas por Órgãos e ou
profissionais na definição e implementação de políticas públicas voltadas para a sua área de concentração
nos estudos do grupo.

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

26/08/2018 22:09:30 - Página 5 de 14

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2014

Objetivos:
Desenvolver um referencial teórico-prático para continuidade dos estudos dos alunos Petianos. Promover a
socialização do atual estado da arte das políticas públicas relacionadas aos estudos desenvolvidos pelo
grupo PET. Disseminar conhecimentos e instigar os alunos e membros na continuidade dos estudos
relacionados aos temas palestrados.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada integrante do grupo é responsável por convidar e articular a participação de um palestrante (interno
ou externo) para proferir palestra sobre tema relacionado à sua (do aluno) área de estudo. As palestras
devem ser mensais, iniciando-se em junho de 2014, sempre às 4as feiras das 10:30 as 12h00, o que
possibilitará, sempre, a participação de alunos do curso de administração com integralização na forma de
atividades complementares.

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 o tema em análise para os aluno da UTFPR e para a comunidade externa.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantidade de alunos e elaboração de um relatório após cada palestra desenvolvida.

Atividade - Mudança no layout/atualização do site Soucidadão
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades
desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
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0

03/02/2014

22/12/2014

Descrição/Justificativa:
Atualização do site/rede social Soucidadão visando torná-lo mais interativo/amigável com a sociedade,
bem como repositório de todas as realizações e documentação do grupo.
Objetivos:
Reestruturar/reformular o site, tornando-o mais amigável e interativo com o publico, efetivando-se como
uma ferramenta de comunicação e informação entre o PET e a sociedade; Disponibilizar para o grupo um
repositório de todas as realizações; Possibilitar a automatização/informatização das realizações das
atividades do grupo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Estudar layouts e funcionalidades aplicáveis a sites (de repositório/comunicação) dessa natureza. Buscar
junto aos cursos de comunicação/design da instituição, alunos/profissionais que desenvolvam o projeto.
Analisar layouts/funcionalidades propostos. Aprovar e implementar o projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Maior inserção social do Grupo Pet e de seus resultados. Maior participação da sociedade, consolidada a
partir do aumento no número de acessos e cadastramento de novos membros na rede do grupo PET.
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 à políticas públicas/Estado.

Atividade - VIII Semana de Políticas Públicas / IV Semana do
Curso de Administração do Câmpus Curitiba
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades
desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
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Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
13/10/2014

Data Fim da Atividade
17/10/2014

Descrição/Justificativa:
Apresentar o grupo PET Políticas Públicas e suas atividades para o público participante da IV Semana do
Curso de Administração do Câmpus Curitiba
Objetivos:
Promover a divulgação das atividades desenvolvidas pelo Grupo PET; Efetivar a integração do PET com a
graduação. Organizar eventos/atividades extensionistas relacionados às finalidades/filosofia de atuação do
grupo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Planejar e Organizar a VIII Semana de Políticas Públicas juntamente com o grupo de alunos designados
pela coordenação do curso. Organizar, para o evento,o ciclo de cinema, o qual consiste na apresentação de
um filme ou documentário sobre políticas públicas relacionadas às linhas de pesquisa de cada integrante do
grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Realização de Evento. Divulgação/socialização do grupo e atividades desenvolvidas. Práticas
extensionistas. Disseminação do tema (Políticas Públicas) nos cursos de graduação da instituição.
Mobilização de participantes externos para a importância da Universidade neste processo de discussão.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Repercussão dos resultados do evento.

Atividade - Apoio e parceria na realização do Evento III
SEMINÁRIO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS PÚBLICOS
Avaliação:
Plenamente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o desenvolvimento dos trabalhos, houve, como planejado e compromissado, a efetiva participação dos
atores petianos (Tutor e Bolsisitas) em todas as atividades visando a efetivação da organização, do
planejamento e da execução das atividades, o que foi possível com o apoio institucional do Departamento
Academico de Gestão e Economia (DAGEE) e do Programa de Mestrado em Planejamento eGovernança
Pública (PGP/UTFPR). Registre-se que a proximidade dos bolsistas do PET com outras atividades

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

26/08/2018 22:09:30 - Página 8 de 14

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2014

desenvolvidas pelo tutor no âmbito do Ensino de Graduação e da Pós-Graduação (Mestrado em
PLanejamento e Governança Pùblica - PGP/UTFPR) 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 redes sociais - relacionados ao foco do Grupo: Políticas públicas).
Também foi proporcionada, por meio da rede social facebook e do site institucional hspedado na própria
Universidade, uma maior divulgação do grupo contemplando todas as informações armazenadas e a
discussão do grupo.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
01/12/2014

Data Fim da Atividade
04/12/2014

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade/evento que tem como Tema Central: Governança em hospitais públicos na garantia da
qualidade e segurança do paciente - Práticas e desafios.
Objetivos:
Em apoio à SESA/PR e ao PGP/UTFPR o evento em comento teve por obejtivos: Contribuir para a
qualificação dos profissionais de saúde no Paraná, propiciando oportunidade para os participantes
aprofundarem seus conhecimentos, aprimorarem competências, discutirem as temáticas prioritárias para a
garantia da qualidade e segurança do paciente, apresentarem resultados de boas práticas realizadas ou em
desenvolvimento.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Participação efetiva dos petianos no planejamento e execução doe vento em parceria com a Secretaria de
Estado de Saúde do Estado do Paraná (SESA/PR) e Programa de Mestrado em Planejamento e Governança
Pública (PGP/UTFPR).

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. Divulgação/socialização do grupo e atividades desenvolvidas. Práticas
extensionistas. Mobilização de participantes externos para a importância da Universidade no processo de
discussão.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Repercussão dos resultados e da qualidade do evento.
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Parcialmente desenvolvido
Atividade - Visitas Técnicas a Órgãos/Entidades promotorexecutores de políticas públicas.
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tratam-se de atividades realizadas parcialmente, cuja motivação pelo não atendimento pleno se deu pela
dinâmica multidisciplinar das atividades do grupo, somada ao tempo destinado às referidas execuções.
Nesse sentido, não foi possível visitar todos os Órgãos/Entidades promotores-executores de políticas
públicas do Estado, não se extinguindo tal possibilidade, o que será feito junto aqueles ainda não visitados,
no transcorrer do ano de 2015. Da mesma forma não foi possível participar de todos os eventos acadêmicocientíficos relacionados aos objetivos e escopo do grupo, restando a participação naqueles que foi possível,
com destaque para: o SULPET; a VIII Semana de Políticas Pùblicas; a IV Semana de Administração da
UTFPR câmpus Curitiba; o III SEMINÁRIO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS PÚBLICOS.
Finalmente,e pela mesma notivação, o Projeto To Ligado na Política não foi totalmente implementado,
ficando a sua efetivação para o ano de 2015, sendo, contudo, Projetado e articulado com os orgãos
institucionais os apoios necessários a sua materialização.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
03/02/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade relevante para a aproximação dos membros do grupo com a fronteira prática
vivenciada no dia-a-dia da execução de políticas públicas.
Objetivos:
Conhecer o local, a sua forma de funcionamento e as atividades desenvolvidas pelos Órgãos / entidades
promotor-executores de políticas públicas, com exemplo: IAP, COPEL, FAS, IPPUC, SECRETARIAS DE
ESTADO/MUNÍCIPAL, PODERES DA REPÚBLICA, etc.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada integrante do grupo providenciará a marcação da visita em órgão/entidade relacionado a sua linha de
pesquisa. Todos os membros participarão das visitas marcadas. Abrir a possiblidade de participação para os
alunos do campus, promovendo a divulgação e inscrição prévia.

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:
Aproximação/integração entre as entidades/órgãos visitados, a Universidade e sua comunidade,
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especialmente o grupo PET.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Quantidade de participante e disponibilização do relatório no Soucidadão.

Atividade - Participação em eventos acadêmico-científicos
relacionados aos objetivos e escopo do grupo
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tratam-se de atividades realizadas parcialmente, cuja motivação pelo não atendimento pleno se deu pela
dinâmica multidisciplinar das atividades do grupo, somada ao tempo destinado às referidas execuções.
Nesse sentido, não foi possível visitar todos os Órgãos/Entidades promotores-executores de políticas
públicas do Estado, não se extinguindo tal possibilidade, o que será feito junto aqueles ainda não visitados,
no transcorrer do ano de 2015. Da mesma forma não foi possível participar de todos os eventos acadêmicocientíficos relacionados aos objetivos e escopo do grupo, restando a participação naqueles que foi possível,
com destaque para: o SULPET; a VIII Semana de Políticas Pùblicas; a IV Semana de Administração da
UTFPR câmpus Curitiba; o III SEMINÁRIO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS PÚBLICOS.
Finalmente,e pela mesma notivação, o Projeto To Ligado na Política não foi totalmente implementado,
ficando a sua efetivação para o ano de 2015, sendo, contudo, Projetado e articulado com os orgãos
institucionais os apoios necessários a sua materialização.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
20/01/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

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, CONINTER, III SIMPÓSIO DE GÉNEROS E POLÍTICAS PÚBLICAS/UEL, 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.
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Quais os resultados que se espera da atividade?
Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
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.

Atividade - Pesquisa e elaboração individual de artigos científicos
relacionados ao foco da linha de pesquisa de cada membro do
grupo.
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tratam-se de atividades realizadas parcialmente, cuja motivação pelo não atendimento pleno se deu pela
dinâmica multidisciplinar das atividades do grupo, somada ao tempo destinado às referidas execuções.
Nesse sentido, não foi possível visitar todos os Órgãos/Entidades promotores-executores de políticas
públicas do Estado, não se extinguindo tal possibilidade, o que será feito junto aqueles ainda não visitados,
no transcorrer do ano de 2015. Da mesma forma não foi possível participar de todos os eventos acadêmicocientíficos relacionados aos objetivos e escopo do grupo, restando a participação naqueles que foi possível,
com destaque para: o SULPET; a VIII Semana de Políticas Pùblicas; a IV Semana de Administração da
UTFPR câmpus Curitiba; o III SEMINÁRIO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS PÚBLICOS.
Finalmente,e pela mesma notivação, o Projeto To Ligado na Política não foi totalmente implementado,
ficando a sua efetivação para o ano de 2015, sendo, contudo, Projetado e articulado com os orgãos
institucionais os apoios necessários a sua materialização.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
03/03/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

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
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,
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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 - To Ligado na Política - Escola de Vereadores
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Tratam-se de atividades realizadas parcialmente, cuja motivação pelo não atendimento pleno se deu pela
dinâmica multidisciplinar das atividades do grupo, somada ao tempo destinado às referidas execuções.
Nesse sentido, não foi possível visitar todos os Órgãos/Entidades promotores-executores de políticas
públicas do Estado, não se extinguindo tal possibilidade, o que será feito junto aqueles ainda não visitados,
no transcorrer do ano de 2015. Da mesma forma não foi possível participar de todos os eventos acadêmicocientíficos relacionados aos objetivos e escopo do grupo, restando a participação naqueles que foi possível,
com destaque para: o SULPET; a VIII Semana de Políticas Pùblicas; a IV Semana de Administração da
UTFPR câmpus Curitiba; o III SEMINÁRIO DA QUALIDADE EM HOSPITAIS PÚBLICOS.
Finalmente,e pela mesma notivação, o Projeto To Ligado na Política não foi totalmente implementado,
ficando a sua efetivação para o ano de 2015, sendo, contudo, Projetado e articulado com os orgãos
institucionais os apoios necessários a sua materialização.
Carga Horária
0

Data Início da Atividade
04/08/2014

Data Fim da Atividade
19/12/2014

Descrição/Justificativa:
Trata-se de atividade relevante, de cunho cívico-social, essencial para o desenvolvimento e inserção cidadã
dos jovens no ambiente político de gestão da res-publica da qual ele e sua comunidade de entorno são
partes interessadas (stakeholders) como acionistas (shareholders), de forma indistinta, do Estado em seus
diversos níveis.
Objetivos:
Estimular no jovem (aluno de ensino fundamental e/ou médio) o senso crítico-construtivo acerca da
importância da política para o desenvolvimento do Estado. Demonstrar o funcionamento do Poder
Legislativo (todos os níveis federados), bem como suas funções perante o Estado. Possibilitar ao jovem a
participação em uma sessão do poder legislativo municipal e/ou estadual. Conscientizar os jovens
participantes quanto à cidadania e o funcionamento dos representantes que a população elegeu.
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Desenvolver no jovem a capacidade reflexiva acerca da sua importância para o desenvolvimento e
melhoria de sua comunidade por meio de sua liderança, participação e representação.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Seleção prévia, com as devidas aquiescências das respectivas diretorias, de 38 (trinta e oito) escolas
públicas municipais/estaduais situadas em diferentes regiões do município de Curitiba, abrangendo todo o
seu entorno. Realização pelos alunos Petianos, de palestras e capacitação para os alunos das escolas
selecionadas, acerca das finalidades, funções e funcionamentos do Poder Legislativo nos três níveis da
federação. Promoção de eleições (inscrição de chapas, campanha eleitoral, votação, diplomação, etc.) para
eleger o aluno vereador entre alunos do 5º ao 9º ano como representante daquela escola, extensivo à
comunidade local. Elaboração, pelos alunos vereadores de, pelo menos, um Projeto de Lei acerca das
necessidades/demandas de sua escola representada e/ou comunidade.

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 integração comunidade e universidade. Promoção social da cidadania pela Universidade e pelo
Grupo PET. Socialização da cultura cidadã por meio das palestras e atividades relacionadas. Maior
inserção do grupo PET, da Universidade e do próprio programa como agentes de mudanças sociais.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Efetividade do projeto/atividade. Grau de participação/envolvimento dos alunos e escolas selecionadas.
Aplicação de questionário mensurando a satisfação em relação à participação e à sugestões de melhorias
para futuras edições.
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