Ministério da Educação
Planejamento Anual 2020

Informações do Planejamento
IES:
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Grupo:
Políticas Públicas
Tutor:
ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA
Ano:
2020
Somatório da carga horária das atividades:
5194
Situação do Planejamento:
Aguardando aprovação do Pró-Reitor
Considerações finais:
Registre-se que o tutor é partícipe de todas as ações para a organização, o planejamento e a
execução das atividades em conjunto com os bolsistas, sejam elas (as atividades) desenvolvidas
individualmente ou em grupo. A proximidade dos bolsistas do PET com as outras atividades
desenvolvidas pelo tutor (Programa de Mestrado/doutorado em Planejamento e Governança Pública;
Projetos de Iniciação Científica; Projetos de Extensão; e liderança do Grupo de Pesquisa em Gestão
Pública e Desenvolvimento) propicia uma maior integração e coordenação das atividades.
Operacionalmente é realizada semanalmente 1 reunião de planejamento (4h) contemplando as três
linhas de atuação do PET acerca das políticas públicas de estado e/ou de governo, 1 de grupo de
estudos (4h) e as demais 12h são utilizadas para o desenvolvimento das atividades (preparação e
execução de cursos, palestras, material de apoio e rede social) nas respectivas linhas preferenciais:
Saúde e Assistência Social; Educação e Cultura; e Tecnologia, Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Resultados gerais:
ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL - Estruturação de um local para a secretaria do programa (no
laboratório de políticas públicas) em conjunto com o desenvolvimento das atividades de pesquisa e
extensão. Compartilhamento de espaços com o programa de pós-graduação em Planejamento e
Governança Pública (PGP), e com os demais projetos desenvolvidos pelo Tutor (extensão e pesquisa).
MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO - Maior divulgação do grupo a partir de uma dinâmica de rede
social contemplando todas as informações armazenadas e a discussão do grupo, assim como o
material desenvolvido, de livre acesso. A rede conta, atualmente, com número crescente de
membros com acesso aos informativos, blogs e fóruns para discussão de temas relacionados ao
interesse do PET Políticas Públicas. METODOLOGIA DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS - Adota-se
procedimentos de seleção que contemplam, em condições de equidade, as questões de ordem
objetiva (curriculares) e subjetiva com entrevista e redação. Promove-se a socialização, equidade e
institucionalização do PET-PP no âmbito do Câmpus Curitiba como resultado de sua
característica/modalidade conexão de saberes multidisciplinar, não departamental, envolvendo as
diversas formações/áreas de conhecimento.

Atividade - Realização da XIV Semana de Políticas Públicas
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

640

21/05/2020

23/05/2020

Descrição/Justificativa:
Ciclo de palestras e demais ações, a serem realizadas na UTFPR Campus Curitiba, a fim de informar
os alunos da instituição em relação ao tema e estimular o debate acerca do mesmo.
Objetivos:
¿ Promover a divulgação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET. ¿ Efetivar a integração do
PET-PP com os alunos da UTFPR. ¿ Realizar atividades de ensino e extensão relacionadas à
finalidade de atuação do grupo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Planejamento e organização da atividade sob a responsabilidade exclusiva do grupo PET. ¿
Promoção de palestras cujos temas estão relacionados às Políticas Públicas. ¿ Realização de uma
visita a um órgão ou instituição pública a ser definida pelo grupo PET-PP aderente à temática do
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 do Evento. ¿ Divulgação do grupo PET-PP. ¿ Promoção das 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. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na página do
grupo PET-PP.

Atividade - Participação no X Interpet
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

160

01/09/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação do encontro entre os grupos PET dos Câmpus da UTFPR.
Objetivos:
¿ Proporcionar maior integração entre os membros dos grupos PET da UTFPR. ¿ Proporcionar novas
experiências e a absorção de novos conhecimentos aos membros dos grupos PET da UTFPR. ¿
Promover debates acerca das atividades realizadas pelos grupos PET da UTFPR. ¿ Debater ideias
sobre o que vem sendo feito para a consolidação do PET na UTFPR. ¿ Proporcionar troca de
experiências com relação às ações realizadas em cada grupo de atuação.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Viagem para a cidade onde ocorrerá o evento (ou deslocamento até o local do evento caso o mesmo
seja realizado em Curitiba). ¿ Discussão sobre pontos relevantes no evento. ¿ Integração entre os
grupos PET presentes. ¿ Participação de todos os bolsistas 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:
¿ Integração entre os grupos PET da UTFPR. ¿ Melhoria no que diz respeito à visão dos petianos
perante os outros grupos. ¿ Integração com outros grupos PET a fim de conhecer sua forma de
trabalho e suas atividades. ¿ Elaboração de relatório para sintetizar os acontecimentos do evento e
os pontos positivos e negativos destacados.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback acerca do aproveitamento quanto à integração e as atividades propostas. ¿ Relatório de
atividades a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Promoção de Atividade extensionista para o Natal
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

128

02/11/2020

17/12/2020

Descrição/Justificativa:
Desenvolvimento de atividade de extensão para integração entre o grupo PET-PP e a comunidade.
Objetivos:
¿ Promover a integração entre o grupo PET-PP e a comunidade. ¿ Estimular o senso subjetivo de
solidariedade entre os petianos e a comunidade interna da UTFPR. ¿ Divulgar o trabalho do grupo
PET-PP.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Realização de evento/ ou campanha solidária para o Natal. ¿ Promoção pelo grupo PET-PP,
podendo haver parceria com os demais grupos PET da UTFPR e órgãos de representação estudantil.

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:
¿ Adesão da comunidade. ¿ Adesão dos demais grupos PET da UTFPR. ¿ Integração com a
comunidade. ¿ Desenvolvimento pessoal. ¿ Disseminação à comunidade das boas práticas executadas
pelo grupo PET-PP.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos membros dos grupos PET da UTFPR Curitiba. ¿ Relatório de atividades a ser
disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Participação em Audiências Públicas promovidas
pelos Poderes executivos ou legislativos, municipais e/ou
estaduais
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

32

10/03/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação bimestral em, no mínimo, uma audiência publica referente às linhas de pesquisa do
grupo.

Objetivos:
¿ Fomentar a importância da participação social em debates para busca de soluções de problemas
de ordem pública. ¿ Incentivar o envolvimento acadêmico com os espaços democráticos de seu
município, estado e país. ¿ Representar o grupo PET-PP nas discussões públicas. ¿ Promover o senso
de cidadania.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Acompanhamento de novas convocações de audiências públicas nos meios de comunicação dos
órgãos responsáveis. ¿ Divulgação acerca das audiências: data, horário, local, objetivo e a dinâmica
dos trabalhos; ¿ Registro da participação do grupo e posterior publicação nas mídias do PET PP. ¿
Envio de convite à comunidade acadêmica para a participação na atividade por meio de divulgação
online (redes sociais).

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:
¿ Estimular o engajamento da comunidade acadêmica com os assuntos de ordem pública e com os
espaços de discussão democrática. ¿ Incentivar a prática do controle social. ¿ Desenvolver o senso
crítico e a noção de cidadania dentre o grupo. ¿ Estabelecer maior conexão com os diferentes
setores da sociedade. ¿ Ampliar o conhecimento dos integrantes do PET-PP no que concerne às
Políticas Públicas e seus mecanismos nos âmbitos municipal e estadual.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback interno sobre a discussão ocorrida. ¿ Relatório/notícia da atividade a ser disponibilizado
na página do grupo PET-PP.

Atividade - Atividades de Ensino desenvolvidas pelo grupo
PET-PP
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

128

10/03/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Cada linha de pesquisa ficará responsável em promover uma atividade de ensino, aderente à
respectiva linha, aberta à comunidade, a ser realizada na primeira semana de cada mês.
Objetivos:
¿ Promover o debate sobre temas pertinentes às áreas de atuação do grupo PET-PP ¿ Promover a
interação entre as linhas de pesquisa. ¿ Promover atividades ligadas ao Ensino com envolvimento de
todos os petianos. ¿ Estimular no bolsista o desenvolvimento de uma opinião crítica referentes à
temática estudada. ¿ Ampliar o conhecimento dos integrantes do PET-PP, bem como o
desenvolvimento de seu senso crítico.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ A linha de pesquisa ficará responsável por enviar o material de apoio, com antecedência, aos
demais petianos para que os mesmos possam estudar previamente. ¿ As atividades poderão ser
realizadas em salas que atendam à demanda necessária para o desenvolvimento das atividades. ¿ Os
temas serão debatidos entre os participantes 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:
¿ Desenvolvimento do espírito crítico. ¿ Estímulo à interdisciplinaridade, dadas as diferentes linhas
de pesquisa presentes no grupo e os diferentes temas inerentes a cada uma delas. ¿
Desenvolvimento da comunicação interpessoal. ¿ Inserção do debate e da manifestação de ideias na
rotina do grupo PET-PP. ¿ Aquisição e transmissão de conhecimentos e experiências dentre os
participantes.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos participantes da atividade. ¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR
Curitiba. ¿ Relatório/notícia da atividade a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Campanha do Agasalho 2020 PET-PP
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

128

15/05/2020

31/08/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Arrecadação de agasalhos entre a comunidade acadêmica do campus Curitiba da UTFPR.
Objetivos:
¿ Arrecadar agasalhos e calçados para a comunidade carente de Curitiba.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Disposição de caixas para a arrecadação em pontos estratégicos do campus, devidamente
sinalizadas com as informações da campanha. Divulgação por meio impressos (cartazes) e postagens
nas redes sociais.

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:
¿ Amenização da situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua no município de
Curitiba. ¿ Reflexão acerca da importância de pensar sobre as questões sociais dentro da
Universidade.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Mensuração do volume de doações arrecadadas. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na
página do grupo PET-PP.

Atividade - Elaboração e Submissão de Artigos oriundos de
pesquisa individual ou coletiva, em periódicos ou eventos
acadêmicos.
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

960

10/02/2020

17/12/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Submissão de artigos científicos a periódicos ou eventos acadêmicos, provenientes de pesquisa
desenvolvida individualmente ou em dupla.
Objetivos:
¿ Incentivar e desenvolver produção bibliográfica e técnica referente às linhas de pesquisa do grupo

PET-PP. ¿ Estimular no bolsista o desenvolvimento do espírito crítico reflexivo necessário para as
suscitações de dúvidas e busca de respostas acerca da temática estudada. ¿ Investigar a realidade
das Políticas Públicas municipais, estaduais e federais, vinculadas ao tema utilizado para o
desenvolvimento do artigo.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Cada bolsista deverá escolher uma linha de pesquisa relacionada ao objeto/escopo do grupo PET e
ao seu curso de origem. ¿ Serão desenvolvidas pesquisas bibliográficas, documentais e de campo as
quais serão orientadas pelo tutor do PET-PP. ¿ O artigo resultante de cada pesquisa deverá ser
publicado em eventos acadêmicos ou periódicos e enquadrar-se, ao menos, no estratos "A e 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 do conhecimento para o meio acadêmico e para a sociedade. ¿ Submissão de artigos
a eventos, revistas e periódicos. ¿ Fortalecimento do grupo PET-PP no ramo da produção científica
(pesquisa).
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Quantidade de artigos produzidos e aceitos em eventos acadêmicos e periódicos.

Atividade - Apresentação do grupo para os alunos
ingressantes no 2º Semestre de 2020
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

8

06/08/2020

07/08/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Desenvolvimento de atividades de extensão para apresentação do grupo PET aos calouros dos
cursos de graduação de origem dos bolsistas.
Objetivos:
¿ Divulgar as atividades do grupo PET-PP e demais grupos PET da UTFPR Campus Curitiba. ¿
Promover maior integração entre os membros do grupo PET e os alunos da UTFPR Campus Curitiba.
¿ Convidar os calouros a participarem das atividades promovidas pelo PET-PP e demais grupos PET
da UTFPR Campus Curitiba.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Apresentação do grupo PET a este grupo de alunos. ¿ Parceria com outros grupos PET do Campus
e entidades de representação estudantil. ¿ Distribuição de material institucional para divulgação do
grupo PET-PP.

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:
¿ Adesão dos calouros e entidades de representação estudantil. ¿ Promoção dos grupos PET. ¿
Integração entre calouros e bolsistas dos grupos PET.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR Curitiba. ¿ Feedback dos calouros.

Atividade - Participação no XXIV Enapet
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

40

01/07/2020

31/07/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação do encontro entre grupos PET do Brasil.
Objetivos:
¿ Debater ideias sobre o que se tem feito para a consolidação do PET nas universidades. ¿
Influenciar outros PET a participarem mais de eventos que unem os grupos. ¿ Proporcionar troca de
experiências com relação às ações realizadas em cada grupo de atuação.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Viagem para a cidade onde ocorrerá o evento (ou deslocamento até o local do evento caso o mesmo
seja realizado em Curitiba). ¿ Participação nas atividades propostas na programação. ¿ Discussão
sobre pontos relevantes durante o evento. ¿ Integração entre os PET presentes. ¿ Comparecimento e
participação de, pelo menos, um dos bolsistas, a fim de representar o 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:
¿ Melhoria no que diz respeito à visão dos petianos perante os outros grupos. ¿ Integração com
outros grupos PET, a fim de conhecer as atividades desenvolvidas pelos grupos. ¿ Elaboração de
relatório para sintetizar os acontecimentos do evento, com destaque para os pontos positivos e
negativos observados. ¿ Conhecimento sobre outros grupos PET e suas respectivas atividades de
ensino, pesquisa e extensão. ¿ Reflexão sobre as ações feitas nas reuniões internas dos grupos. ¿
Estímulo à habilidade de se inter-relacionar com diferentes visões e missões.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback acerca da integração ocorrida, das atividades propostas, e da organização do evento no
que diz respeito à inscrição, acomodação dos participantes, logística, alimentação, etc. ¿ Relatório
de atividades a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Produção da Cartilha Eletrônica PET PP
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

120

10/02/2020

17/12/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Cartilha de divulgação das atividades e linhas de pesquisa do grupo PET-PP.
Objetivos:
¿ Esclarecer os objetivos e propósitos do grupo PET-PP para a comunidade externa e acadêmica. ¿
Evidenciar as atividades dos grupos PET. ¿ Divulgar matérias relacionadas às linhas de pesquisa dos
petianos. ¿ Divulgar o grupo PET-PP.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Seleção de assuntos e conteúdos relevantes. ¿ Edição da cartilha. ¿ Divulgação e distribuição
online (e-book) ou off-line (impressa).

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 do grupo PET-PP para que o mesmo seja mais reconhecido pela comunidade
acadêmica. ¿ Divulgação do grupo para a comunidade externa, bem como as atividades e pesquisas
desenvolvidas. ¿ Prover informação à comunidade sobre o tema ¿Políticas Públicas¿.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback quanto à divulgação e reconhecimento do grupo pelos demais acadêmicos e comunidade
externa.

Atividade - Promoção do Projeto Extensionista ¿O Jogo da
Política¿
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

256

09/03/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Promover e desenvolver, junto a discentes do Ensino Fundamental Público/ Privado do município
de Curitiba, grupos estudantis, ONGs e/ou com a comunidade da UTFPR, os princípios da cidadania
a partir do jogo de simulação ¿O Jogo da Política¿ do funcionamento dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, visando à orientação e propagação dos papéis exercidos pelos
representantes políticos, dos poderes, e direitos e deveres do cidadão, de forma lúdica e interativa.
Objetivos:
¿ Enriquecer o processo curricular de ensino-aprendizado sobre os aspectos relativos à estrutura e
funcionamento do Estado, sobre a Administração Pública em sentido lato e stricto sensu. ¿ Orientar
o desenvolvimento do jogo na prática da cidadania, por meio do exercício da atividade política dos
representantes políticos, com enfoque no ente federativo municipal. Empregar os valores de
associação da prática de deveres e reconhecimento de deveres e direitos constitucionais do
município e seus munícipes. ¿ Contribuir para a construção diária de uma realidade coletiva que
almeja o bem comum, por meio da capacitação do jovem acerca das práticas políticas formais.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Fazer a leitura do material e manual, disponível em canal público. ¿ Entrar em contato com os
desenvolvedores do jogo para demais esclarecimentos e futura parceria. ¿ Definir as instituições
municipais de ensino público/ privado e/ou ONGs participantes e fazer o respectivo contato com os
diretores pedagógicos. ¿ Promover o projeto extensionista para a comunidade da UTFPR por meio de
cursos e oficinas. ¿ Apresentar o projeto para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Curitiba,
buscando apoio da Casa Legislativa. ¿ Verificar a possibilidade de sessão solene conjunta com a Casa
Legislativa, apresentando as ações desenvolvidas pelos alunos durante a aplicação do jogo.

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:
¿ Incitar a prática da cidadania em jovens estudantes, por meio de atividades a serem realizadas
pelos membros do PET-PP, que permitam aos alunos conhecer o funcionamento de processos
políticos, a fim de auxiliar na formação de cidadãos conscientes e politicamente atuantes. ¿ Gerar
maior integração entre a comunidade e a Universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Análise da efetividade do projeto/atividade. ¿ Análise do grau de participação e envolvimento dos
alunos e instituições selecionadas. ¿ Aplicação de questionário antes e depois da atividade, a fim de
mensurar o conhecimento adquirido em relação aos Poderes estudados (Executivo, Legislativo ou
Judiciário). ¿ Aplicação de questionário para mensurar a satisfação em relação à participação e obter
sugestões de melhorias para futuras edições. ¿ Obtenção de feedbacks dos docentes das
escolas/ONGs acerca do desempenho dos alunos e jovens em relação ao tema abordado, detectandose a efetividade da atividade.

Atividade - Participação das atividades práticas do
mestrado/doutorado em Planejamento e Governança Pública
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

128

10/03/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação nas atividades práticas do Programa de pós-graduação em Planejamento e
Governança Publica da UTFPR
Objetivos:
¿ Proporcionar a vivência acadêmica na área de Políticas Públicas. ¿ Desenvolver a prática do
aprendizado e da formação acadêmica a partir da vivência prática na área de Políticas Públicas. ¿
Estimular a aproximação dos petianos com o ambiente stricto sensu. ¿ Ampliar o conhecimento dos
integrantes do PET-PP e prover o desenvolvimento de seu senso crítico.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ O professor tutor ficará responsável por informar aos petianos sobre a programação das atividades
a serem realizadas pelos Programa de mestrado/doutorado. ¿ Os alunos deverão comparecer às
atividades marcadas.

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:
¿ Desenvolvimento intelectual na vivência acadêmica na área de Políticas Públicas. ¿ Integração
entre os petianos e os alunos do mestrado. ¿ Aquisição e transmissão de conhecimentos e
experiências entre os envolvidos. ¿ Maior conexão entre os alunos de graduação e stricto sensu. ¿
Ampliação do conhecimento acerca de áreas e temas de pesquisa em Políticas Públicas, bem como
áreas afins.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR Curitiba. ¿ Relatório de atividades a ser
disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Promoção de Visitas Técnicas a entidades
promotoras/executoras de Políticas Públicas.
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

256

09/03/2020

30/11/2020

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. ¿ Aproximação do bolsista à realidade das
linhas de pesquisa do grupo.
Objetivos:
¿ Conhecer cada entidade, seu funcionamento e as atividades desenvolvidas por cada uma delas.
Investigar a efetividade de suas ações.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Cada integrante do grupo ou dupla de cada linha de pesquisa providenciará o agendamento da
visita em órgão/entidade relacionado a sua linha de pesquisa. ¿ Todos os membros deverão
participar das visitas marcadas. ¿ Será aberta a possibilidade de participação para os alunos do
campus, por meio de 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 e integração entre as entidades visitadas e a Universidade , especialmente com o
grupo PET.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Quantidade de participantes e disponibilização do relatório na página do grupo PET-PP.

Atividade - Realização do evento EmFrente
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

480

16/09/2020

17/09/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Realização do evento na UTFPR Campus Curitiba com enfoque em discussões sobre políticas de
gênero.
Objetivos:
¿ Efetivar a integração do PET-PP com a comunidade interna e externa da UTFPR. ¿ Familiarizar os
participantes acerca da temática sobre políticas de gênero. ¿ Possibilitar a realização de atividades
artístico-culturais referentes à temática proposta para cada edição. ¿ Valorizar iniciativas
transversais ao tema.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Reserva de espaço na universidade para a realização das atividades do evento. ¿ Divulgação do
evento nas mídias sociais do PET PP e no email institucional da UTFPR ¿ Pesquisa de pessoas que
possam promover atividades de acordo com o tema e convite à participação.

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:
¿Complementar a formação cidadã trazendo à universidade temas relevantes eventualmente não
tratados nos currículos dos respectivos cursos. ¿ Fomentar discussões acerca da temática de
diversidade. ¿ Ampliar o conhecimento dos integrantes do PET-PP e desenvolver seu senso crítico. ¿
Adquirir e transmitir conhecimentos e experiências sobre a temática. ¿ Promover maior conexão
entre os diferentes setores da Universidade com a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos participantes do projeto. ¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR
Curitiba. ¿ Relatório/notícia da atividade a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Apresentação do grupo para os alunos
ingressantes no 1º Semestre de 2020
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

8

27/02/2020

28/02/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Desenvolvimento de atividades de extensão para apresentação do grupo PET-PP aos calouros dos
cursos de graduação de origem dos bolsistas.bolsistas.
Objetivos:
¿ Divulgar as atividades do grupo PET-PP e demais grupos PET da UTFPR Campus Curitiba. ¿
Promover maior integração entre os membros do grupo PET e os alunos da UTFPR Campus Curitiba.
¿ Convidar os calouros a participarem das atividades promovidas pelo PET-PP e pelos demais grupos
PET da UTFPR Campus Curitiba.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Apresentação do Programa de Educação Tutorial e do grupo PET-PP para estes alunos. ¿ Parceria
com outros grupos PET do Campus e entidades de representação estudantil. ¿ Distribuição de
materiais institucionais do PET-PP.

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:
¿ Adesão dos calouros e entidades de representação estudantil. ¿ Promoção do Programa de
Educação Tutorial e dos grupos PET da UTFPR campus Curitiba. ¿ Integração entre calouros e
alunos petianos.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR Curitiba. ¿ Feedback dos calouros.

Atividade - Participação no XXIII Sulpet
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

160

18/04/2020

21/04/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação no Encontro Regional dos Grupos PET da Região Sul do Brasil (Sulpet).
Objetivos:
¿ Proporcionar maior integração entre os diferentes grupos de extensão da região sul. ¿
Proporcionar maior conexão entre os grupos PET. ¿ Promover a Inserção e atualização constante dos
membros do grupo por meio de discussões acadêmicas promovidas no âmbito do Sulpet.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Inscrição no evento e em suas atividades. ¿ Será feita a viagem para a cidade onde acontecerá o
evento. ¿ No evento será seguida a programação proposta. ¿ Haverá a discussão sobre pontos
relevantes durante o evento. ¿ Integração entre os grupos PET presentes. ¿ Pelo menos um dos

bolsistas deverá comparecer ao evento, representando o 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:
¿ Integração entre os grupos PET da região Sul. ¿ Melhoria na formação do grupo PET-PP e
promoção de suas atividades. ¿ Desenvolvimento do espírito crítico a fim de incrementar a qualidade
das atividades desenvolvidas pelos membros do grupo. ¿ Desenvolvimento de habilidades para o
trabalho em equipe.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Observações externas e feedback do grupo acerca do evento. ¿ Relatório/notícias das atividades a
ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Participação em Atividade de Ensino sobre
Políticas Públicas junto ao Mestrado/Doutorado em
Planejamento e Governança Pública.
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

96

02/03/2020

22/05/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Cursar no mínimo 30 (trinta) horas de atividades extracurriculares na área de Políticas Públicas,
no programa de mestrado/doutorado de Governança e Planejamento Pública.
Objetivos:
¿ Desenvolver a prática do aprendizado e da formação acadêmica para o ensino sobre os argumentos
inerentes à Políticas Públicas em suas diversas qualificações.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ A realização ocorrerá mediante o cumprimento de no mínimo 30 (trinta) horas em atividade
extracurricular de aprendizado na 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:
¿ Conclusão da disciplina. ¿ Desenvolvimento da competência intelectual acerca dos conceitos sobre
Políticas Públicas e suas áreas estratégicas.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Conclusão da disciplina.

Atividade - Promoção de Cursos/Atividade de extensão,
relacionados às linhas de pesquisa de cada bolsista, e/ou
preferencialmente aos temas dos eventos petianos.
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

256

09/03/2020

30/11/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Atividade relevante para aproximação da comunidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo PET-PP
e às realidades vivenciadas por entidades e/ou profissionais na definição e implementação de
Políticas Públicas relacionadas às linhas de pesquisa do grupo.
Objetivos:
¿ Desenvolver um referencial teórico-prático para continuidade dos estudos dos alunos bolsistas. ¿
Promover a socialização do atual estado da arte das Políticas Públicas relacionadas aos estudos
desenvolvidos pelo grupo PET-PP. ¿ Disseminar conhecimentos e instigar os alunos e membros na
continuidade dos estudos relacionados aos temas ministrados.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Cada integrante do grupo ou dupla de cada linha de pesquisa é responsável por organizar um
curso/atividade de extensão relacionado à sua linha de pesquisa, sob orientação do tutor. Se desejar,
o bolsista poderá convidar e articular a participação de um palestrante (interno ou externo) para
ministrar o curso. ¿ Todos os membros deverão participar das atividades marcadas. ¿ Dentre os
cursos oferecidos o grupo deverá ofertar ao menos um curso relacionado a atividades transversais
do grupo PET-PP.

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 dos temas de estudo do grupo PET-PP aos alunos da UTFPR e à comunidade externa.
¿ Promoção da extensão e do ensino. ¿ Aproximação da comunidade à realidade das Políticas
Públicas e do trabalho desenvolvido pelo grupo PET-PP.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Quantidade de alunos inscritos e presentes em cada atividade e elaboração de relatório ao término
de cada curso ofertado.

Atividade - Horta Comunitária - UTFPR
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

960

10/02/2020

17/12/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Implementação de uma horta comunitária na UTFPR - Campus Curitiba sede Centro.
Objetivos:
¿ Melhorar a relação entre a comunidade interna e os espaços da UTFPR, estimulando a interação
com o cultivo orgânico. ¿ Promover atividades ligadas à Extensão, com o envolvimento da
comunidade externa. ¿ Conceber um espaço de lazer dentro da Universidade que promova o bemestar dos envolvidos e incentive a melhoria da alimentação, já que a plantação se constitui de
hortaliças orgânicas. ¿ Promover atividades de Ensino e Pesquisa relacionados à horta.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Estudos sobre a montagem de uma horta (em caixas e no solo e outras possíveis soluções
inovadoras), por meio de pesquisa, oficinas e palestras. ¿ Plantio e criação de espaço de convivência.
¿ Manutenção da horta.

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:
¿ Incentivo ao envolvimento entre a Universidade e as comunidades interna e externa. ¿ Melhoria da
qualidade de vida e do Ensino para professores, servidores e alunos. ¿ Desenvolvimento da tríade
ensino, pesquisa e extensão, realizadas a partir do desenrolar do projeto. ¿ Desenvolvimento da
comunicação interpessoal. ¿ Desenvolvimento de espírito de equipe. ¿ Aquisição e transmissão de
conhecimentos e experiências entre os envolvidos. ¿ Conhecimento acerca de alimentos orgânicos, e
técnicas de plantio. ¿ Incentivo à conexão entre os diferentes setores da Universidade e também
entre a Universidade e a sociedade.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos participantes do projeto. ¿ Feedback dos membros dos grupos PET da UTFPR
Curitiba. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Participação no XIV Joparpet
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

40

01/09/2020

31/10/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Participação do encontro entre grupos PET do Paraná. ¿ Integração e união dos vários grupos PET
do estado do Paraná em torno de pautas pertinentes ao programa no Estado, bem como o
compartilhamento de projetos e pesquisas desenvolvidas.
Objetivos:
¿ Proporcionar maior integração entre os membros dos grupos PET do Paraná. ¿ Proporcionar novas
experiências e a absorção de novos conhecimentos aos membros dos grupos PET do Paraná. ¿
Promover debates acerca das atividades realizadas pelos grupos PET do Paraná. ¿ Debater ideias
sobre o que vem sendo feito para a consolidação do PET no Paraná. ¿ Proporcionar troca de
experiências com relação às ações realizadas em cada grupo de atuação.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Viagem para a cidade onde ocorrerá o evento (ou deslocamento até o local do evento caso o mesmo
seja realizado em Curitiba). ¿ Discussões sobre pontos relevantes. ¿ Integração entre os PET
presentes. ¿ Comparecimento e participação de, pelo menos, um dos bolsistas, a fim de representar
o 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:
¿ Integração entre os grupos PET do Paraná. ¿ Melhoria no que diz respeito à visão dos petianos
perante os outros grupos. ¿ Integração com outros grupos PET a fim de conhecer sua forma de
trabalho e suas atividades. ¿ Relatório dos acontecimentos do evento contendo a análise dos pontos
positivos e negativos destacados.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback sobre o aproveitamento no evento, tanto com relação à integração, como pelas
atividades propostas. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Processo Seletivo 2020
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

100

01/04/2020

30/06/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Abertura de processo seletivo anual com vagas para Bolsistas e formação de cadastro em lista de
espera.
Objetivos:
¿ Promover a divulgação do edital para UTFPR Campus Curitiba. ¿ Selecionar novos bolsistas e não
bolsistas.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Planejamento e organização da atividade sob a responsabilidade exclusiva do grupo PET-PP. ¿
Publicação e divulgação de edital com regras para a seleção. ¿ Observação: caso não sejam
selecionados candidatos suficientes, o processo seletivo ocorrerá novamente no segundo semestre.

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 do grupo PET-PP. ¿ Seleção de bolsistas e não bolsistas de acordo com as
especificações do edital.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Número de candidatos que atendam às especificações do edital. ¿ Relatório/ notícias da atividade a
ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Promoção do Projeto Extensionista ¿Foca no
Voto¿
Carga Horária

Data Início da Atividade

Data Fim da Atividade

110

01/08/2020

31/10/2020

Descrição/Justificativa:
¿ Prover informações à comunidade acerca da importância do voto, elucidando o funcionamento do
processo eleitoral e as funções e responsabilidades de cada cargo em disputa. Tal atividade ocorrerá
em função das eleições municipais de 2020, sendo abordados, portanto, os cargos de prefeito e
vereador.
Objetivos:
¿ Informar a comunidade sobre a importância do voto. Informar a comunidade sobre as funções e
responsabilidades dos cargos em disputa informando, também, sobre as ferramentas de
acompanhamento e transparência dos governantes. ¿ Contribuir com a capacitação da comunidade
para o voto consciente.
Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Pesquisar informações sobre o processo eleitoral e sobre os cargos de prefeito e vereador. ¿
Desenvolver textos informativos embasados em referências utilizando-se linguagem acessível à
população, de fácil compreensão. ¿ Publicizar as pesquisas na página do PET-PP e nas redes sociais.

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:

¿ Engajamento dos petianos na difusão de conhecimentos à comunidade. ¿ Contribuição para a
formação de cidadãos conscientes e politicamente atuantes. ¿ Maior integração entre a comunidade
e a Universidade. ¿ Incitação ao debate político, partindo-se da premissa aristotélica do homem
como ¿animal político ¿ zoon politikon¿.
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Análise da efetividade do projeto/atividade. ¿ Aplicação de questionário após a atividade, a fim de
mensurar o conhecimento adquirido em relação ao processo eleitoral.

