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Não desenvolvido

Atividade - Participação na XV Jornada Paranaense de
Grupos PET (JOPARPET).
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Alheia a vontade do Grupo, foi impossível a realização da atividade, uma vez que não houve a efetiva
organização da edição do evento JOPARPET no ano de 2022 no Estado do Paraná.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
96 01/08/2022 23/12/2022

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, bem como o compartilhamento de
projetos e trabalhos desenvolvidos.

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 se tem 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):
¿ Será feita a viagem para a cidade que irá sediar o evento. ¿ No evento será seguida a programação
proposta. ¿ Haverá a discussão sobre pontos relevantes. ¿ Integração entre os PET presentes. ¿ Pelo
menos um dos bolsistas deverá comparecer ao evento em representação 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 do Paraná. ¿ Melhora no que diz respeito à visão dos petianos
perante os outros grupos. ¿ Conhecimento sobre outros grupos PET e o que eles têm feito em suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão. ¿ Reflexão sobre as ações feitas nas reuniões internas dos
grupos. ¿ Habilidade de se inter-relacionar com diferentes visões e missões.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Relatório do que aconteceu no evento e quais foram os pontos positivos e negativos destacados. ¿
Feedback sobre o aproveitamento no evento, tanto com relação à integração, como pelas atividades
propostas. ¿ Será avaliado também se houve a participação efetiva de pelo menos um dos
integrantes do PET-PP. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Participação em Atividade de Ensino sobre
Políticas Públicas junto ao Mestrado em Planejamento e
Governança Pública.
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade não foi realizada em 2022, tendo por motivação a alta rotatividade de bolsistas no
referido ano, bem como a não disponibilização da disciplina Políticas Públicas pelo Programa de Pós-
graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP).

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
288 01/06/2022 15/09/2022

Descrição/Justificativa:
Participação de bolsistas como alunos externos na disciplina de Planejamento e Políticas Públicas
ministrada no âmbito do Programa de Mestrado/Doutorado em Planejamento e Governança Pública
(PPGPGP) da UTFPR - Campus Curitiba.

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 juntamente com os mestrandos e doutorandos do Programa de
Mestrado/Doutorado em Planejamento e Governança Pública (PGP), matriculados como alunos
externos, cujo crédito pode ser aproveitado como enriquecimento curricular na integralização dos
respectivos cursos.

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:
¿ Aprendizado qualificado sobre políticas públicas. ¿ Desenvolvimento da competência intelectual
acerca dos conceitos sobre políticas públicas e suas áreas estratégicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



¿ Efetiva conclusão da disciplina pelos bolsistas.

Atividade - Participação no XXV Sulpet.
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Alheia a vontade do Grupo, foi impossível a realização da atividade, uma vez que não houve a efetiva
organização da edição do evento SULPET no ano de 2022 na Região Sul do Brasil.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
320 01/08/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
¿ Participação institucional no Encontro Regional dos Grupos PET da Região Sul do Brasil (Sulpet).

Objetivos:
¿ Proporcionar maior integração entre os diferentes grupos PET da região sul. ¿ Proporcionar maior
conexão aos Grupos PET promovendo encontros e atividades conjuntas. ¿ Inserção e atualização
constante dos membros do grupo por meio de discussões acadêmicas promovidas no/pelo Sulpet.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Inscrição no Evento. ¿ Submissão de trabalhos ao evento. ¿ Será feita a viagem para a cidade onde
acontecerá o evento. ¿ No evento será seguida a programação feita. ¿ Haverá a discussão sobre
pontos relevantes. ¿ Integração entre os PET presentes. ¿ Todos os bolsistas deverão comparecer ao
evento. ¿ Um bolsista deve se responsabilizar pela organização da efetiva participação 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 região Sul. ¿ Melhoria na formação do grupo PET-PP e
promoção de suas atividades. ¿ Desenvolvimento do espírito crítico visando contribuir com a
melhoria da 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:
¿ Efetiva participação do grupo. ¿ Submissões de trabalhos ao evento.

Atividade - Promoção do Projeto Extensionista ¿O Jogo da
Política¿
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade não pôde ser desenvolvida no ano de 2022 em função da readequação do calendário em
face do retorno à presencialidade após o "arrefecimento" da pandemia, reduzindo-se a possibilidade
de janelas de horas na disciplina Teoria Geral do Estado que abrigaria a aplicação da referida
atividade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



48 01/03/2022 31/03/2022

Descrição/Justificativa:
Atividade lúdica com emprego do material instrucional: "O Jogo da Política", a ser realizada,
inicialmente, no âmbito da disciplina Teoria Geral do Estado (lecionada pelo Tutor), podendo ser
ampliada para alunos de outros cursos do Campus,

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. ¿ 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. ¿ Promover e desenvolver os princípios da cidadania a partir do jogo
de simulação ¿O Jogo da Política¿, entendendo-se o funcionamento dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, os papéis exercidos pelos representantes políticos, bem como os direitos e
deveres do cidadão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Leitura do material e manual do Jogo da Política, disponível em canal público. ¿ Serão realizadas
duas edições de aplicação, sendo uma em cada semestre, no âmbito da disciplina Teoria Geral do
Estado (com possibilidade de ampliação para outros alunos/cursos), ministrada pelo Tutor.

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 nos conhecimentos acerca dos Poderes da República. ¿ Desenvolvimento de
competências e habilidades voltadas à disseminação do conhecimento e da cultura cidadã. ¿
Potencialização do espírito crítico/reflexivo acerca do real papel do Estado e de suas instituições. ¿
Fortalecimento do petiano e petiana enquanto cidadão municipal ativo. ¿ Contribuir com a discussão
e conhecer acerca do funcionamento dos processos políticos, a fim de auxiliar na formação de
cidadãos conscientes e politicamente atuantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Efetividade do projeto/atividade. ¿ Grau de participação/envolvimento dos alunos. ¿ Aplicação de
questionário antes e depois da atividade, a fim de mensurar o conhecimento adquirido em relação ao
Poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário) estudado.

Plenamente desenvolvido

Atividade - Organização e participação do IV EnFrente.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No dia 16 de novembro, o grupo PET Políticas Públicas promoveu a quarta edição do EnFrente:
¿Protagonismo Feminino & Conexões¿. O evento teve como objetivo promover discussões sobre a
temática Saúde e Direito da Mulher, bem como as políticas públicas relacionadas às suas
efetivações. O evento foi desenvolvido em forma de palestra no miniauditório da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná e uma exposição com a temática Pobreza Menstrual, na sala de
exposições (¿aquário¿) da Sede Centro do Campus Curitiba. As convidadas como palestrantes no



evento foram: Roberta Cibin é produtora cultural graduada em Comunicação pela PUC-PR e
especialista em Gestão Cultural pela Humber College em Toronto - Canadá; e Nicolly Dalapria que é
advogada, especialista em direito de família, atuante na defesa dos direitos das mulheres (violência
doméstica). As apresentações das painelistas tiveram o direcionamento para a violência contra a
mulher em serviços de saúde, tendo em vista os diversos casos recentes de violência obstétrica,
assédio e outras formas de violência sexual nesses espaços, e os direitos das mulheres em relação à
prevenção e proteção contra essas situações. As falas foram contundentes, especialmente tocantes
por relatarem situações que vivenciaram nos seus espectros profissionais, indo além do
conhecimento técnico demonstrado. Para a exposição, estudantes da UTFPR puderam encaminhar
suas artes para serem expostas no chamado ¿Aquário¿, abordando o tema da Pobreza Menstrual. De
forma simultânea à exposição, o PET PP arrecadou produtos de higiene íntima, que foram destinados
para pessoas em situação de vulnerabilidade por intermédio da instituição CUFA (Central Única das
Favelas do Paraná). O evento se mostrou relevante por proporcionar conhecimento e diálogo sobre
assuntos de relevância tanto para o meio acadêmico quanto para o cotidiano social de alunos,
funcionários, comunidade e sociedade, pelo que o grupo recebeu retorno positivo da instituição e da
comunidade discente. Registros e divulgações disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/Cj3WSXcOf_5/?utm_source=ig_web_copy_link; e
https://youtu.be/CYZ60PbC_es.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
300 01/09/2022 30/11/2022

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 espaços na universidade para a realização das atividades do evento. ¿ Divulgação do
evento nas mídias sociais do PET PP e no email institucional da UTFPR ¿ Pesquisar e convidar
pessoas que possam promover atividades de acordo com o tema.

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:
¿ Contribuição à formação cidadã trazendo à universidade temas relevantes eventualmente não
tratados nos currículos dos respectivos cursos. ¿ Discussões acerca da temática da diversidade. ¿
Ampliação do conhecimento dos integrantes do PET-PP e desenvolvimento de seu senso crítico. ¿
Aquisição e transmissão de conhecimentos e experiências sobre a temática. ¿ Maior conexão entre
os diferentes setores da Universidade e 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 - Participação em Eventos Petianos e Organização
do IntegraPET-CT e do Interpet 2022.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada por meio da efetiva participação do grupo no ENAPET, bem como por meio
da Organização do IntegraPET-CT - evento dos grupos PET de Curitiba, materializado por meio do
PET-Diálogo. Na linha de promoção da integração entre os grupos, o PET-PP participou, juntamente
com os demais grupos PET do Campus Curitiba, ativamente da organização da edição anual do
INTERPET.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1440 03/02/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
- Organização do IntegraPET-CT - evento dos grupos PET de Curitiba. - Organização do Interpet -
UTFPR - evento dos grupos PET da UTFPR, que será organizado pelos grupos PET de Curitiba (PET-
CoCE, PET-PP, PETECO e PET-EE), no mês de junho de 2022 com previsão de 3 dias de evento. -
Participação de eventos em nível nacional, estadual e local que reúnem os grupos PET do Brasil, do
Estado e da Instituição. - Essas organizações e participações são fundamentais para a vida petiana e
para fomentar a educação crítica e cidadã, bem como para integração do próprio grupo e integração
com outros grupos.

Objetivos:
- Organizar o IntegraPET-CT. - Organizar o Interpet - UTFPR 2022. - Participar de eventos
específicos para os grupos PET, tais como: InterPET, SulPET, JoparPET, EnaPET para vivenciar as
questões da comunidade petiana.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Organização e participação nos eventos, nas palestras e nos GTs, bem como em atividades de
caráter integrador e coletivo propostas. - Nas participações em eventos fora de Curitiba, cada grupo
é responsável pela organização dos procedimentos burocráticos da viagem, bem como pela
organização da prestação de contas posteriormente. - Na organização do IntegraPET-CT e do
Interpet UTFPR 2022 haverá reuniões periódicas para tratar da organização, divulgação e demais
detalhes.

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:
- Eventos organizados. - Participação nos eventos. - Contato e troca de experiências com outros
grupos PET. - Consciência critica sobre questões políticas, sociais e econômicas. - Integração entre
os membros do grupo e grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Efetiva participação dos bolsistas nos eventos. - Relatórios/feedback sobre a participação e
organização dos eventos deste ano de 2022.



Atividade - Campanha permanente de conscientização e
incentivo a cuidados de acordo com a convenção dos meses e
cores meses
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Em 2022 o PET Políticas Públicas criou, imprimiu e expôs, nos 12 meses do ano, no Campus Curitiba
da UTFPR, banners e cartazes sobre a convenção dos meses e suas cores, visando incentivar o
cuidado dos membros da comunidade com a saúde física e mental. Os banners foram expostos na
entrada principal do Campus (entrada da Sete de Setembro) e os cartazes publicados nos diversos
murais do campus. neles há um QR code com direcionamento para uma compilação de informações
importantes sobre a doença, transtorno ou questão social representada pela cor do referido mês.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
150 01/03/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
Realização de campanha permanente com vistas à conscientização e incentivo aos cuidados com a
saúde física e mental orientada pela convenção dos meses e suas cores.

Objetivos:
Promover e incentivar a conscientização e cuidados com a saúde física e mental da comunidade
universitária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio da criação de arte, impressão e exposição permanente de banners e cartazes sobre a
convenção dos 12 meses e suas cores, a exemplo: outubro rosa (cuidado/combate ao câncer de
mama) e novembro azul (cuidado/combate ao câncer de próstata).

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:
Mais efetividade de consciência da comunidade quanto aos cuidados com a saúde física e mental.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
feedback da comunidade universitária.

Atividade - Promoção de Visitas Técnicas a entidades
promotoras/executoras de Políticas Públicas.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram realizadas quatro visitas técnicas no ano de 2022, as quais proporcionaram aos petianos e
demais alunos de graduação participantes, a aproximação com a fronteira prática vivenciada no dia-
a-dia da execução de Políticas Públicas. No dia 11/06 foi realizada a visita ao Centro de Educação
Ambiental Mananciais da Serra em Piraquara (CEAM), uma área de proteção ambiental que visa os
cuidados com a biodiversidade e a conservação. No dia 19 de outubro foi realizada a visita técnica



no CAPS (Centro de Assistência Psicossocial) Infantil Boa Vista, numa atividade da linha de pesquisa
Saúde e Assistência Social. No dia 09/11 a entidade visitada foi o Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) de Pinheirinho. Os CAPS são unidades que prestam serviço de saúde comunitário que realiza
atendimentos voltados às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas que se
encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial. Por último, no dia
19/11 o grupo visitou o Parque Estadual Pico do Marumbi - Base Mananciais da Serra, em Piraquara.
No parque, os participantes conheceram o reservatório do carvalho, que compõe o primeiro sistema
de abastecimento de água do estado do Paraná. O reservatório foi inaugurado em 1908 e ainda
funciona nos dias atuais para abastecimento de água das comunidades indígenas que vivem em suas
proximidades. Divulgação e Registros disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/Ceydl1dO3ve/?utm_source=ig_web_copy_link;
https://www.instagram.com/p/ClPEGYsvQ3o/?utm_source=ig_web_copy_link;
https://www.instagram.com/p/ClPEGYsvQ3o/?utm_source=ig_web_copy_link ; e
https://www.instagram.com/p/CloHoLYOfi9/?utm_source=ig_web_copy_link .

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
360 01/02/2022 23/12/2022

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, sua forma de 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 a marcação 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,
promovendo-se 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 e integração entre as entidades visitadas, a Universidade e sua comunidade,
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 - Participação no XXVII Enapet
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Em sua 27ª edição, promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em parceria com o
Universidade Federal de Jataí (UFJ), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), o Instituto Federal
Goiano - Campus Urutaí - e o Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara, o evento ocorreu entre
os dias 19 e 23 de setembro de 2022, na modalidade remota, e teve como tema central ¿Relevância



Petiana: O impacto do PET para a educação, a ciência e a sociedade¿. O grupo PET Políticas Públicas
se fez presente e submeteu um resumo expandido no XXVI Enapet, sob o título ¿Foca no Voto: o PET
como ferramenta de conscientização e incentivo à participação política¿. Os anais do evento estão
disponíveis no link: https://periodicos.ufms.br/index.php/REPET-TL/article/view/17557.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
48 01/08/2022 23/12/2022

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 participar 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):
¿ Será feito o deslocamento para o local onde acontecerá o evento. ¿ No evento será seguida a
programação proposta. ¿ Haverá a discussão sobre pontos relevantes durante o evento. ¿ Integração
entre os PET presentes. ¿ Pelo menos um bolsista 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:
¿ Melhoria da visão dos petianos do grupo perante o conhecimento e integração com outros grupos.
¿ Integração com outros grupos PET, obtendo assim uma melhor informação sobre a realização das
atividades desenvolvidas por eles. ¿ Conhecimento sobre outros grupos PET e o que estes têm feito
em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. ¿ Reflexão sobre as ações feitas nas reuniões
internas dos grupos. ¿ Habilidade de se inter-relacionar com diferentes visões e missões. ¿ Relatório
realizado para sintetizar o que aconteceu no evento e quais foram os pontos positivos e negativos
destacados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Será avaliado se houve aproveitamento no evento, tanto com relação à integração, como pelas
atividades propostas. ¿ Será avaliado também se houve a participação efetiva de pelo menos um dos
integrantes do PET-PP. ¿ 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.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Houve a realização da atividade por meio da submissão e apresentação de produção (artigo) no
ENAPET-2022, sob o título ¿Foca no Voto: o PET como ferramenta de conscientização e incentivo à
participação política¿. Os anais do evento estão disponíveis no link:
https://periodicos.ufms.br/index.php/REPET-TL/article/view/17557.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



920 01/02/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
¿ Submissão de artigo/resumo como ¿produto de pesquisa individual ou em dupla, em periódicos,
eventos acadêmicos ou revistas magazine.

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 curso de origem do aluno. ¿ Serão desenvolvidas pesquisas bibliográficas, documentais e de
campo, as quais serão orientadas pelo tutor do PET-PP. ¿ O produto resultante de cada pesquisa
deverá ser publicado em periódicos, eventos acadêmicos ou revistas, preferencialmente constantes
do sistema QualiCapes.

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 na universidade/ 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, periódicos e periódicos.

Atividade - Campanha do Agasalho 2022 PET-PP
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Campanha do Agasalho de 2022, do PET-PP, ocorreu entre 02/05 e 30/08, e arrecadou doações nas
três sedes da UTFPR em Curitiba: Centro, Ecoville e Neoville, com divulgação pelo broadcast
institucional e pelo Instagram do grupo, bem como por grupos de whatsapp de cursos e entidades
estudantis. As roupas e calçados arrecadados foram encaminhados para a Central Única de Favelas
(CUFA) de Curitiba, primeiramente numa semana com previsão de frio extremo, e após o término da
campanha. Registros e divulgações disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/Cc5pcq2O68T/?utm_source=ig_web_copy_link.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
160 02/05/2022 30/08/2022

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):
¿ Por meio da disposição de caixas para a arrecadação em pontos estratégicos do campus e da



divulgação por meio impressos (cartazes) e digitais (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:
¿ Contribuir para amenização da situação de vulnerabilidade das pessoas em situação de rua no
município de Curitiba. ¿ Refletir e pensar sobre questões sociais dentro da Universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Volume de doações arrecadadas. ¿ Relatório de atividades a ser disponibilizado na página do grupo
PET-PP.

Atividade - Apresentação do grupo para os alunos
ingressantes no 1º e 2º Semestres de 2022.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Atividade realizada em dois momentos: no início do primeiro semestre; e início do segundo. Referida
atividade possibilitou aos bolsistas PET Divulgarem em seus respectivos cursos de graduação as
atividades do grupo PET-PP e demais grupos PET da UTFPR Campus Curitiba, fato que promove a
integração entre os membros do grupo PET e os alunos da UTFPR Câmpus Curitiba. No
desenvolvimento da atividade, além da apresentação do grupo PET, houve também a distribuição de
material de divulgação institucional juntamente às entidades de representação estudantil.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
24 01/03/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
Apresentação do grupo PET aos calouros dos cursos de vínculo dos respectivos bolsistas no início de
cada semestre letivo, preferencialmente no momento institucional definido pela DIRGRAD/DIRGE do
Campus.

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, a cada início de semestre letivo, do grupo PET e distribuição de material de
divulgação. ¿ Parceria com outros grupos PET do Campus e entidades de representação estudantil. ¿
Distribuição de material institucional 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. ¿ Desenvolvimento da comunicação
interpessoal. ¿ Transmissão de conhecimentos e experiências aos novos alunos.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Feedback dos membros do grupo PET PP da UTFPR Curitiba. ¿ Feedback dos calouros.

Atividade - PET TALKS - realização de atividades de
ensino/extensão, relacionadas às linhas de pesquisa de cada
bolsista.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante o ano de 2022 foram realizados três encontros (edição) do PET-Talks visando à aproximação
da comunidade ao trabalho desenvolvido pelo grupo PET-PP, bem como às realidades vivenciadas
por entidades e/ou profissionais na definição e implementação de Políticas Públicas. No dia 04 de
maio, houve relevantes discussões e conclusões acerca da necessidade de políticas públicas e
legislações na área ambiental, especialmente no contexto atual do Brasil. Por meio de um painel,
foram abordados os principais desafios encontrados para a efetiva aplicabilidade das leis ambientais,
além das perspectivas para o futuro e formas para mudar esse cenário. A palestrante da live foi
Maria Letícia, médica-legista, ginecologista e Vereadora pelo PV em Curitiba. A vereadora
apresentou a legislação ambiental vigente em Curitiba, a Lei nº 15.852, de 1º de Julho de 2021, que
dispõe sobre a política municipal de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e dá
outras providências. No dia 20/06 a atividade do PET Talks foi sobre: Como a Assistência Estudantil
impacta a Permanência na Universidade. Houve discussões e conclusões acerca do impacto da
assistência estudantil sobre a permanência dos estudantes na universidade contribuindo para a
redução da Evasão e da Ociosidade em relação às vagas disponibilizadas à sociedade nos diversos
cursos/Campi, especialmente no atual contexto social-político-econômico do Brasil. A webinar foi
ministrada pelo professor Weslei Trevizan Amâncio, Assessor de Assuntos Estudantis ¿
ASSAE/UTFPR. Abordou-se na live o que é e quais são objetivos da Assistência Estudantil como
Política Pública; a evasão e a ociosidade de vagas na UTFPR; procedimentos e possibilidade do
benefício da assistência estudantil na instituição; possibilidades/previsão de mudanças e
aprimoramento dessa área na universidade; importância dos benefícios da ASSAE para a
permanência universitária; dificuldades e possibilidades de expansão dos benefícios a um número
maior de estudantes. O ultimo encontro do PET-Talks ocorreu no dia 30/06 com o título: A atuação
do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária como Política Pública de Segurança nos ambientes
escolares, com a presença do Major Ricardo da Costa. Foram abordados no evento o funcionamento
e a eficácia das políticas públicas implementadas pelo Batalhão de Patrulha Escolar e Comunitária,
tais como o PROERD, e as possibilidades de mudanças futuras, considerando especialmente o
contexto atual do Brasil. Também discutiu-se políticas públicas do BPEC quanto ao como são
implementadas, quais são e como se mensuram seus respectivos impactos, bem como quais
iniciativas novas ou alterações são previstas em um futuro próximo. Após a palestra, o Major
palestrante respondeu questionamentos do público enviados pelo chat do YouTube. Divulgação e
registros disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/CdHhYZtuGEw/?utm_source=ig_web_copy_link;
https://youtu.be/OO92ae2QY_Y;
https://www.instagram.com/p/CeuEPAElLQc/?utm_source=ig_web_copy_link;
https://youtu.be/8NEiod3BIj8;
https://www.instagram.com/p/CfMjUxClXjf/?utm_source=ig_web_copy_link; e
https://youtu.be/yxu0CWqtE-g .

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



600 01/03/2022 23/12/2022

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, preferencialmente relacionadas às linhas de pesquisa do grupo.

Objetivos:
¿ Promover a socialização do atual estado da arte das Políticas Públicas relacionadas aos estudos
desenvolvidos pelo grupo PET. ¿ Promover o debate sobre temas pertinentes às áreas de atuação do
grupo PET-PP. ¿ Promover atividades ligadas à pesquisa/extensão/Ensino com envolvimento de todos
os petianos. ¿ Estimular no bolsista e participantes o desenvolvimento de opinião crítica referente à
temática estudada. ¿ 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. ¿ A atividade
será no mínimo bimestral, limitada ao período letivo da universidade, iniciando-se em março de
2022. ¿ Dentre as atividades realizadas, o grupo deverá ofertar ao menos uma com tema 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 pesquisa/extensão e do ensino. ¿ Aproximação da comunidade à realidade das
Políticas Públicas e do trabalho do grupo PET-PP. ¿ Desenvolvimento do espírito crítico. ¿
Interdisciplinaridade entre os petianos acerca dos assuntos abordados nas linhas de pesquisa do
grupo PET-PP ¿ Desenvolvimento da comunicação interpessoal. ¿ Tornar rotina o debate e expressão
de ideias dentro do grupo PET-PP. ¿ Aquisição e transmissão de conhecimentos e experiências com
os envolvidos.

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 - PET-Diálogo - Acolhimento e Recepção do Corpo
Discente.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Atividade desenvolvida pelos quatro grupos PET do Campus Curitiba por meio de três encontros com
alunos de graduação, sendo uma em cada turno. Os grupos realizaram a 1a edição da atividade no
dia 08 de junho, atividade voltada para a comunidade acadêmica com o tema Evasão Universitária.
Os grupos PET Políticas Públicas (PET-PP); Computando Culturas em Equidade (PET-CoCE);
Engenharia da Computação (PETECO) e Engenharia Eletrônica (PET-EE) se reuniram em forma de
roda de debate com discentes de diversos cursos. O objetivo da atividade foi ouvir as opiniões e



entendimentos dos alunos acerca de possíveis causas/motivos que levam à evasão no contexto atual
da universidade, bem como possíveis medidas mitigadoras e/ou solucionadoras. Discutiu-se o
atendimento/acompanhamento psicológico prestado pelo NUAPE, que em 2022 se deu
exclusivamente por meio de rodas de conversa; o preço da passagem de ônibus e do combustível,
que prejudicam a frequência dos alunos nas aulas; acolhimento insuficiente ou inexistente por parte
dos centros/diretórios acadêmicos; a necessidade de diagnosticar quais alunos necessitam de mais
ajuda para acompanhar as demandas das matérias, pois a base adquirida no Ensino Médio não é a
mesma para todos; e a readaptação ao ensino presencial. A segunda edição foi realizada no dia
28/09 com o tema ¿Evasão Universitária¿. Foi realizado um debate com a comunidade em forma de
roda de conversa, onde os alunos tiveram a oportunidade de discutir as razões que levam à
desistência do curso. Essa atividade foi de elevada importância, pois proporcionou um melhor
entendimento do contexto e do ponto de vista dos(as) estudantes. Os discentes presentes no evento
abordaram a qualidade da comida ofertada pelo Restaurante Universitário da UTFPR; a realidade de
que a maioria dos estudantes precisam trabalhar para se manter na graduação e a não conformidade
deste fato por grande parte dos docentes; a falta de projetos de extensão e de outros estímulos para
seguir carreira acadêmica, principalmente nas licenciaturas; o apoio insuficiente para alunos com
deficiência; a falta de divulgação da UTFPR no Paraná e em outros estados, levando a instituição a
ser confundida com a UFPR; entre outros assuntos. A terceira e última edição foi realizada no dia
09/11, aconteceu o terceiro encontro do PET Diálogo, evento realizado pelos grupos PET do campus
Curitiba da UTFPR, com o tema ¿Evasão Universitária¿. Nesta edição, a roda de conversa
organizada pelos grupos PET: Políticas Públicas (PET-PP); Computando Culturas em Equidade (PET-
CoCE); Engenharia da Computação (PETECO) e Engenharia Eletrônica (PETEE), contou com a
participação especial do Diretor de Graduação do Campus Curitiba, Prof. Dr. Marcelo Souza Motta,
que dispôs do seu tempo para ouvir e discursar sobre o crescente problema da evasão universitária.
Registros e divulgações disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/Cd_e72AOd6t/?utm_source=ig_web_copy_link;
https://www.instagram.com/p/CikzWevuF_C/?utm_source=ig_web_copy_link; e
https://www.instagram.com/p/Cks4ePROggl/?utm_source=ig_web_copy_link.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
960 03/02/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Como forma de contribuir para os cursos de graduação abrangidos no PET-PP, esta atividade busca
estabelecer o diálogo petiano com a comunidade acadêmica. Será uma atividade realizada pelos
grupos PET de Curitiba (PET-CoCE, PETECO, PET-PP, PET-EE) para a discussão sobre assuntos de
interesse do corpo discente da UTFPR-CT. Nesta mesma frente, é importante destacar a realização
da ação de recepção do corpo discente nos semestres letivos, principalmente das turmas de calouros
e calouras.

Objetivos:
- Acolher o corpo discente para tratar de temas como evasão, retenção, saúde mental, vida
acadêmica, entre outros que sejam relevantes na vida acadêmica; - Acolher e recepcionar novos/as
estudantes e integrar os/as participantes dos grupos PET de Curitiba (PET-CoCE, PETECO, PET-PP,
PET-EE). - Compreender motivações que geram evasão e retenção nos cursos de graduação e propor
ações para minimizar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
- Reuniões entre os grupos PET de Curitiba (PET-CoCE, PETECO, PET-PP, PET-EE) para organização
de ações/falas de acolhimento e diálogo com e para estudantes da UTFPR-CT. - Os/as
organizadores/as estudam as formas de realização do evento (palestra, mesa redonda, roda de
conversa, análise de filmes, entre outras) e posteriormente iniciam a fase de reservas, convites e



então divulgação. - Pretende-se realizar até 4 eventos neste ano de 2022, com duração média de 3
horas cada.

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:
- Acolhimento e Recepção de estudantes. - Até 4 eventos que trarão o diálogo sobre temas como
evasão, retenção, saúde mental (entre outros demandados pelo corpo discente). - Cada evento (sem
considerar o pré e pós evento) deve durar 3 horas. - Divulgação pelos respectivos grupos PET do
Câmpus Curitiba. - Aprofundamento nas questões sobre as motivações para evasão e retenção nos
cursos de graduação, proposta de ações para amenizá-las.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
- Reuniões periódicas dos 4 grupos PET de Curitiba (PET-CoCE, PETECO, PET-PP, PET-EE). -
Avaliação do público participante dos eventos.

Atividade - Realização da XVI Semana de Políticas Públicas.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Evento realizado nos dias 28 e 29 de novembro, Teve como objetivo geral promover discussões sobre
a temática Democracia Digital, sua efetividade e particularidades de sua mais recente expansão no
país, bem como as consequências na vida política e cidadã dos brasileiros. No dia 28 de novembro,
ocorreu o primeiro dia da XVI Semana de Políticas Públicas, com a participação de Edna Miola e
Josemari Quevedo como painelistas. O objetivo do painel realizado foi discutir os impactos da
digitalização da democracia e a ampliação da atuação cidadã no ambiente virtual nos últimos anos,
bem como abordar o entendimento de democracia nas redes sociais, a transparência no
armazenamento e propagação das informações online, a construção e disseminação de fake news, e
a influência dos grupos sociais nessa virtualização da cidadania. As apresentações das convidadas
abordaram fake news; os impactos da desinformação no campo político, e as respostas do poder
público nacional e internacionalmente; como esse fenômeno afetou o campo jornalístico; a
polarização política e sua relação com a circulação de notícias falsas; discursos virais,
principalmente os feitos pelo ex-Presidente Bolsonaro durante a pandemia; entre outros temas. No
dia 29 de novembro, ocorreu o segundo dia da XVI Semana de Políticas Públicas, com a participação
de Ana Lesnovski e Andre Dias Andrade como painelistas. O objetivo do painel foi questionar o papel
dos influenciadores digitais na construção da consciência política de seus seguidores, bem como
debater a importância de fornecer informações confiáveis e estimular a audiência a questionar a
veracidade do conteúdo disponível online. Os convidados abordaram temas como as mudanças na
linguagem jornalística impostas pela internet, como a subjetividade na comunicação e a confiança do
público no indivíduo - o influencer; como polêmicas são formadas, e porque elas são disseminadas
mais facilmente online; fake news e o que leva uma pessoa a acreditar nelas; o conceito de
influencer e como a arte da persuasão sempre esteve presente na história da humanidade; a
garantia constitucional da liberdade de pensamento e da difusão de informações, desde que não
infrinja outros direitos; quais tipos de influência negativa já são previstos na constituição, e quais
deveriam ser incluídos para garantir o direito à informação. Divulgação e registros disponíveis em:
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/ClUP6oCON-U/?utm_source=ig_web copy link
YOUTUBE: https://youtu.be/ucdE5AaqUCI YOUTUBE: https://youtu.be/jMgyuB-YEm8

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



300 01/04/2022 30/11/2022

Descrição/Justificativa:
Evento catálogo anual planejado e desenvolvido pelo Grupo na forma de palestras e/ou outras ações
necessárias aplicáveis. Todo o evento é desenvolvido de forma aderente a uma temática proposta
pelos membros do grupo.

Objetivos:
¿ Promover a divulgação das atividades desenvolvidas pelo grupo PET. ¿ Efetivar a integração do
PET-PP com os alunos da UTFPR e com a comunidade externa. ¿ Realizar atividades de ensino e
extensão relacionadas à finalidade de atuação do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ O planejamento e organização da atividade são de responsabilidade exclusiva do grupo PET. ¿
Serão organizadas palestras cujos temas estão relacionados às Políticas Públicas. ¿ Será realizada,
ao final ou durante o evento, uma visita a um órgão ou instituição pública/privada a ser definida pelo
grupo PET de modo conveniente e 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 de Evento. ¿ Divulgação do grupo PET-PP. ¿ 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. ¿ Desenvolvimento das
habilidades relacionadas à organização de eventos. ¿ Conhecimentos adquiridos resultantes da
participação em palestras e demais atividades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Repercussão dos resultados do evento. ¿ Relatório e atividades a ser disponibilizado na página do
grupo PET-PP.

Atividade - Processo Seletivo 2022.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Processo Seletivo foi aberto e concluído nos termos do Edital 6/2022 - PPGPGP - EDITAL 6/2022 -
DIRGRAD - SELEÇÃO DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE LISTA DE ESPERA ¿ PET POLÍTICAS
PÚBLICAS/2022, disponível em:
http://www.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/curitiba/edital-6-2022-dirgrad-sel
ecao-de-bolsistas-e-formacao-de-lista-de-espera-2013-pet-politicas-publicas-2022. No link
referenciado, considerando o princípio da publicidade, bem como a transparência inerente ao
processo, é também possível acessar o histórico de erratas, resultados e convocações dos bolsistas
selecionados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
48 01/03/2022 13/12/2022

Descrição/Justificativa:
Realização de processo seletivo de Bolsistas para ingresso no Programa de Educação Tutorial
Políticas Públicas ¿ PET PP e formação de lista de espera.



Objetivos:
¿ Promover a divulgação do edital para UTFPR Campus Curitiba. ¿ Selecionar novos bolsistas e
formar lista de espera.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ O planejamento e organização da atividade são de responsabilidade exclusiva do grupo PET. ¿ Será
publicado e divulgado edital com regras para a seleção.

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. ¿ Desenvolvimento das habilidades relacionadas à organização de processo
seletivo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
¿ Número de candidatos que atendam às especificações do edital. ¿ Relatório/ noticias da atividade a
ser disponibilizado na página do grupo PET-PP.

Atividade - Promoção de Atividade para o Natal.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Entre 28 de novembro e 16 de dezembro foi realizada a ação social de Natal com arrecadação de
produtos de higiene como fraldas geriátricas, lenços umedecidos, cremes hidratantes, pomadas para
assaduras, cremes dentais, papel higiênico, entre outros. Todas as doações foram destinadas ao Lar
Iracy Dantas de Andrade, localizado no Xaxim. Após debate interno, o grupo decidiu focar na
arrecadação de doações para a população idosa em situação mais vulnerável, pois há muitas
campanhas no fim do ano voltadas para crianças, e a compra de itens de higiene foi considerada
mais simples para os alunos em comparação à compra de brinquedos, o que poderia impactar
positivamente no número de contribuições. Divulgação e registros disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/CldwfDyuEX7/?utm_source=ig_web_copy_link.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/11/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
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/campanha solidária para o Natal. ¿ O evento será promovido 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:
¿ Integração e adesão da comunidade. ¿ Adesão dos demais grupos PET da UTFPR. ¿ Integração com
a comunidade. ¿ Desenvolvimento pessoal. ¿ Disseminação de suas boas práticas à comunidade.

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 - Manutenção da Horta Comunitária - UTFPR.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A horta comunitária do PET Políticas Públicas foi criada em 2019 e continua contribuindo para a
comunidade institucional da UTFPR, com manutenção constante realizada pelos petianos, contando-
se com apoio de funcionários da universidade. Na atividade, além da manutenção constante, há a
renovação das mudas, em média, semestralmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
460 01/03/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
¿ Manutenção da 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. ¿ Promover o bem estar dos envolvidos, uma vez que há a criação de um
espaço de lazer dentro da Universidade, bem como melhorar a alimentação, já que a plantação
pretende-se ser orgânica. ¿ 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), 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:
¿ Mais envolvimento da comunidade externa e interna com a Universidade. ¿ 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 de espírito de
equipe. ¿ Aquisição e transmissão de conhecimentos e experiências com os envolvidos. ¿
Conhecimento acerca de alimentos orgânicos e produção de plantio. ¿ Maior conexão com os
diferentes setores da Universidade e da 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.



Parcialmente desenvolvido

Atividade - Participação em Audiências Públicas.
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Visto que a Câmara Municipal de Curitiba e a Assembleia Legislativa Paranaense realizaram poucas
audiências públicas no ano de 2022 devido às eleições, o grupo PET Políticas Públicas procurou em
outras localidades o anúncio da realização de audiências públicas para concretizar a atividade
prevista no planejamento. No dia 24/10, a Câmara Municipal de Londrina debateu o aumento da
população em situação de rua na cidade e as políticas públicas municipais voltadas para essa parcela
da população. Com as galerias da Câmara Municipal lotadas, discutiu-se o acolhimento institucional
oferecido pela Prefeitura, a possível oferta de um local unificado para a alimentação das pessoas em
situação de rua, e questões como a segurança dos locais onde há maior concentração de pessoas
nessa situação de vulnerabilidade, como o centro da cidade. Registros e divulgações disponíveis em:
https://www.instagram.com/p/CkGzsxLOGuL/?utm_source=ig_web_copy_link; e
https://youtu.be/OF3zNei2zIA.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
460 01/03/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
¿ Participação bimestral em pelo menos uma audiência pública 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 Políticas Públicas nas discussões públicas; ¿
Promover o senso de cidadania.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
¿ Acompanhar novas convocações de audiências públicas nos meios de comunicação dos órgãos
responsáveis. ¿ Registro da participação do grupo e posterior publicação nas mídias do PET PP. ¿
Convidar a comunidade acadêmica à participação na 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:
¿ 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. ¿ Maior conexão com os
diferentes setores da sociedade ¿ Ampliação do conhecimento dos integrantes do PET-PP e
desenvolvimento de seu senso crítico e cidadania.

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.


