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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

A avaliação das atividades realizadas pelo PET Pedagogia, durante o ano de 2016, precisa considerar que
houve a mudança de tutor e também a saída de petianas antigas, tais como, Ambrosia Araújo, Elisangela
Cardoso, Flavia Oliveira, Taislane Martins e Ana Paula Capistrano. Essa situação provocou, a partir do
segundo semestre, na organização de um processo responsável de reestruturação do grupo.

Em relação às EXPERIÊNCIAS ETNOGRÁFICAS EM ESPAÇOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM, todos
os bolsistas foram inseridos em espaços diversificados de atuação profissional do pedagogo (creches, escolas
e projetos sociais). A experiência foi assumida por cada estudante, através da observação participante das
situações de aprendizagem de um espaço de sua escolha. Os estudantes foram acompanhados através de
registros escritos em um diário de campo, contendo as reflexões sobre o que vivenciou. Esse registro foi lido
e comentado pelo tutor semanalmente e as experiências discutidas regularmente pelo grupo nas reuniões
mensais e socializadas em listas de discussão virtual. Observou-se a utilização dessa experiência nos estágios
supervisionados e na elaboração dos projetos de pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de
petianos e expetianos. Além disso, destacam-se a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o
Instituto Federal de Ensino, com o Instituto Pestalozzi.

No que diz respeito à AÇÃO CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO: ATIVIDADES DE PESQUISA
registra-se a realização de uma pesquisa que envolveu todo o grupo sobre o perfil dos estudantes do curso de
Pedagogia. A atividade constou de construção e aplicação de questionários, tabulação dos dados e elaboração
de relatório. Além disso, foram realizadas com base na experiência vivenciada no PET dois TCC: um sobre a
relação escola e família e o outro sobre as atividades de cuidar e educar na educação infantil. É importante
sinalizar, ainda, a participação de 3 expetianas e 3 petianas no evento SEMENTES da UFBA, na condição de
apresentadoras de comunicação, bem como a apresentação de pôster pela bolsista Renata Moura do Vale no
evento nacional XXXXXXXXX.

A PRODUÇÃO DE TEXTOS entre as petianas também foi valorizada, conforme pode ser visto no blogg do
grupo, ferramenta virtual mantida especialmente para assegurar um espaço de autoria das estudantes sobre
temas educacionais e intimamente ligados à atuação do pedagogo. Essa experiência envolveu todo o grupo,
através de um calendário de publicação anual, no qual cada bolsista vivencia a escrita e a colaboração na
produção das demais petianas.

Em relação aos ATOS DE CURRÍCULO: MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PEDAGOGIA, o
Colegiado de Pedagogia lançou um fórum permanente de discussão sobre o currículo do curso noturno e tem
ocorrido uma crescente participação do grupo PET Pedagogia nas discussões e comissões que visam
sistematizar os principais problemas do curso e as sugestões para o aperfeiçoamento do seu Projeto
Pedagógico.



No que tange ainda as atividades plenamente desenvolvidas, é importante explicitar que ações não previstas
inicialmente no planejamento/2016 foram realizadas, com o ingresso da nova tutora: a participação do grupo
no Projeto de Extensão APOIO AO INGRESSO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, através da
inserção de duas petianas que vivenciaram a experiência de acompanhar jovens durante o processo de
preparação para o ingresso no ensino superior público e a institucionalização da prática da ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL, na qual houve um espaço para uma escuta individual dos petianos, no sentido de melhor
direcionar os desejos profissionais e acadêmicos, através do estimulo à criação de estratégias mais pertinentes
para o exercício do “ofício de aluno” e preparo para vivenciar escolhas futuras no vasto campo de atuação na
pedagogia.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Orientação Educacional

Data Início da atividade 15/08/2016 Data Fim da atividade 30/12/2016

Descrição
A partir do ingresso da nova tutora, que é pedagoga especializada em orientação educacional,
sentiu-se a necessidade de estabelecer uma rotina mensal de acompanhamento individual dos
bolsistas. Esse acompanhamento tem como objetivo conhecer as estudantes e, ao mesmo tempo,
oferecer um serviço de orientação educacional sistematizado.

Objetivos
acompanhar o desempenho acadêmico de cada uma das bolsistas; traçar e orientar itinerários de
aprendizagens individualizados; discutir os campos da pedagogia e as características de cada
bolsista; sanar dificuldades individuais no estabelecimento de rotinas de estudo e habilidades
necessárias para um bom desempenho acadêmico; orientar as escolhas de inserção profissional
dentro do PET.

Como a atividade será realizada?
Encontros mensais com cada uma das petianas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se produzir conhecimentos acerca do alcance da orientação educacional em cursos de
graduação na UFBA.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com este trabalho fortalecer o modelo de educação tutorial do PET, através da elevação
da estima das estudantes no que diz respeito ao curso que escolheram, melhoria do aproveitamento
acadêmico das estudantes, estimulo à participação em grupos de estudos e construção de
estratégias de superação de dificuldades identificadas.

Atividade - EntreLinhas: Leitura e Produção de Textos



Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
A fim de promover a escrita cientifica e o prazer de aprender a escrever, visto que o nosso grupo é
formado, em grande parte, por alunos advindos das classes populares que foram alunos de escolas
públicas na Educação Básica, buscamos promover um trabalho de letramento cientifico em que os
bolsistas produzem textos acadêmicos para serem postados mensalmente em nosso BLOG e
corrigido ON LINE pelos demais. Enfim, a versão final preliminar é avaliada pelo tutor que
autoriza publicação do texto.

Objetivos
Objetivo geral Estabelecer laços de intimidade das bolsistas com o estilo acadêmico através da
leitura e produção de textos via Educação à Distância. Objetivos específicos (a) Promover
experiência de Educação à Distância às integrantes do PETPED; (b) Incentivar a leitura de textos
acadêmicos; (c) Incentivar a produção de textos acadêmicos.

Como a atividade será realizada?
Para realização da atividade, há um calendário de produção de textos a serem produzidos por
bolsistas. A escolha do tema é livre. O texto é submetido ao crivo do tutor e demais bolsistas e
posteriormente a versão final é liberada para publicação no blog do PET PEDAGOGIA e também
em nossa página do FACEBOOK. Também a produção de textos acadêmicos para fins de
publicação em periódicos científicos e para apresentação de trabalhos em congresso são
submetidas à revisão e avaliação de bolsistas e do 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.
Espera-se que o nosso BLOG e também a nossa página no FACEBOOK sejam espaços de
construção e ampliação de conhecimento e de valiosas discussões a cerca dos temas relacionados á
Educação. Esperamos com isso despertar naqueles que nos visitam o interesse em contribuir para
o nosso trabalho de produção de textos assim como familiarizá-los com o estilo acadêmico.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
A escrita acadêmica é um desafio constante na formação do estudante de graduação, mais ainda
quando este estudante, como em caso do curso de Licenciatura em Pedagogia, é egresso de escola
pública e com ele traz capaz cultural ainda incipiente para transpor as barreiras da apropriação das
normas da escrita acadêmica. Ademais, este mesmo estudante precisa se engajar em trabalho de
circulação da sua escrita em meios digitais, o que dentre outros desafios a enfrentar, é o de se
expor enquanto autor. Este é sem dúvido o grande desafio: o desafio da autoria.

Atividade - Projeto de extensão: Apoio ao Ingresso de Estudantes de Escolas Públicas
no Ensino Superior

Data Início da atividade 01/08/2016 Data Fim da atividade 30/12/2016

Descrição
Foi realizada uma parceria do PETPED com o projeto de extensão: \\\"Apoio ao Ingresso de



estudantes de escola públicas no ensino superior\\\" com vistas a propiciar ao grupo a inserção de
outros espaços de atuação do pedagogo, através de um maior conhecimento de atividades
relacionadas com a coordenação pedagógica.

Objetivos
apoiar o processo de preparação de 30 estudantes de origem popular e estudantes de escolas
publicas durante a preparação para o ENEM; incentivar a cooperação entre estudantes de
pedagogia e a Educação Básica, visto que os estudantes atendidos no projeto são todos do ensino
médio de escolas estaduais.

Como a atividade será realizada?
relatos e reflexões sobre o andamento do projeto; inserção de bolsistas do PET interessadas em
participar diretamente do acompanhamento pedagógico do projeto; oferta de oficinas
cientificoculturais para o públicoalvo do projeto.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Criação de um espaço de reflexão sobre a atuação do pedagogo em atividades de coordenação
pedagógica, visto que as Diretrizes para formação dos licenciados do curso de Pedagogia prevem a
conquista de habilidades e competências para o campo da gestão e apoio pedagógico, além de
atuação direta em sala de aula.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se contribuir para que os bolsistas: compreendam melhor o significado das ações
extensionistas da Faculdade de Educação da UFBA; ampliem a visão no que diz respeito ao
campo de atuação do pedagogo.

Atividade - Experiências Etnográficas em Espaços de Ensino-Aprendizagem

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 16/12/2016

Descrição
Esta é uma atividade de pesquisa participante a ser realizada em ambiente de aprendizagem. Cada
um dos membros do grupo escolhe onde irá desenvolver suas atividades, tendo a etnometodologia
como seu referencial metodológico. Para este ano de 2016: um dos nossos bolsistas estará em uma
organização não governamental (CIPÓ), uma de nossas bolsistas estará em uma escola para
Surdos, uma de nossas bolsistas estará em uma creche da Prefeitura de Salvador, três de nossas
bolsistas em escolas públicas do ensino fundamental.

Objetivos
Objetivo Geral: gerar diversas habilidades e competências exigidas pela ação do trabalho do
pedagogo em variados espaços de aprendizagem através da ação da pesquisa participante.
Objetivos Específicos: (1) Aprender a realizar pesquisa participante, através do uso da
etnometodologia como referencial teórico-metodológico; (2) Desenvolver competências e
aprendizagens de gestão do trabalho pedagógico em ambientes de aprendizagem; (3) Fomentar a
escrita de relatos de experiências e sua circulação para fins de promoção de discussões entre
membros dos grupos do trabalho de pesquisa participante de cada um deles.



Como a atividade será realizada?
A experiência etnográfica um espaço de aprendizagem é uma atividade de pesquisa participante, já
que a inserção dos petianos, dois dias por semana, no espaço por eles escolhidos para
desenvolverem seus trabalhos de pesquisa, provoca a ativa participação de cada um nas rotinas
pedagógicas nestes ambientes de aprendizagem. As práticas são registradas em diários de bordo,
que são socializadas com todo o grupo. É consenso, entre petianos já integrantes do grupo há mais
tempo, que esta atividade é também uma experiência impar de espaço extracurricular já que o
atual modelo de estágio do nosso curso de pedagogia não atende às expectativas formativas
daqueles que desejam uma formação mais sólida no exercício de ações educativas.

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.
Este modelo de experiência etnográfica pode, eventualmente, ser espelho para uma possível
revisão do atual modelo de estágio da matriz curricular do curso de pedagogia. Para a organização
acolhedora do petiano, espera-se que ele possa contribuir com sua expertise de aprendiz para a
melhoria da qualidade do trabalho pedagógico. Publicações das experiências de pesquisa são
esperadas. Diários de bordos produzidos por todos os bolsistas ao longo do ano serão inserido em
já rico banco de dados em nossos arquivos digitais, que compõem o acervo de memória da história
da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprender a realizar pesquisa participante via ativa integração do bolsista nas rotinas pedagógicas
da organização por ele escolhida. Promover experiências de exercício de assistência à docência e a
gestão do trabalho pedagógico. Partilhar experiências com seus colegas e professores de
graduação. Refletir continuadamente sobre sua escolha profissional a partir da experiência real de
sua inserção em possível espaço de trabalho.

Atividade - Em aberto...

Data Início da atividade 01/08/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Segundo Portaria MEC nº 591, de 18 de junho de 2009, com as alterações da Portaria MEC nº
975, de 27 de julho de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 28 de julho de 2010, o
tempo de permanência do tutor em sua função é de seis anos no máximo. Ainda que atualmente a
CENAPET continue em processo de negociação com o MEC para que se evite uma troca em
massa de tutores neste julho próximo, as negociações não avançaram até a data da construção
deste presente relatório. Decidimos, então, incluir um item que aqui denominamos EM ABERTO
para que, caso um novo tutor venha a assumir o grupo a partir de julho de 2016, para além das
atividades aqui já propostas, ele possa também incluir atividades de seu interesse devidamente
negociadas com o grupo de petianos em exercício.

Objetivos
Objetivo Geral: permitir ao possível novo tutor do Programa de Educação Tutorial do Curso de



Licenciatura em Pedagogia liberdade para inserção de atividades não previstas no atual
planejamento. Objetivo Específico: promover autonomia de um possível novo tutor do PET
PEDAGOGIA para inserção de novas atividades no planejamento

Como a atividade será realizada?
Dado que se trata de atividades em aberto, não nos é possível aqui antever como as atividades
serão realizadas.

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.
Dado que se trata de atividades em aberto, não nos é possível aqui antever quais os produtos
específicos, mas arriscamos afirmar que contribuirão para melhoria do curso, da educação e da
sociedade.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Dado que se trata de atividades em aberto, não nos é possível aqui quais os resultados esperados,
mas certamente contribuirão para formação de novas habilidades e competências dos petianos.

Atividade - CONHECIMENTO EM PRODUÇÃO: Atividades de Pesquisa

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 22/12/2016

Descrição
Atividade de pesquisa é sempre um grande desafio para o nosso trabalho dado não apenas a sua
importância como instância de produção de conhecimento, mas devido a diversidade de interesses
entre integrantes do grupo. Não obstante, o Programa de Educação Tutorial não pode se furtar ao
dever de produzir o novo para fins de promoção da qualidade do trabalho pedagógico em
ambientes de aprendizagem.

Objetivos
Objetivo Geral: Contribuir para a formação de pesquisadores juniores no curso de graduação
Objetivos Específicos: (1) Despertar o gosto pela produção do conhecimento (2) Aprender a
produzir um projeto de pesquisa; (3) Aprender a produzir um relatório de pesquisa.

Como a atividade será realizada?
Neste ano de 2016, os projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pelos petianos com orientação
do tutor são: (1) Perfil das Auxiliares de Desenvolvimento Infantil em escolas situadas em ilhas da
Bahia de Todos os Santos (2) Estratégias de ensino em aulas de matemática para alunos com
deficiência intelectual; (3) A importância da família no processo de alfabetização da criança; (4) O
lugar da brincar, cuidar e educar na Educação Infantil;

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.
Sublinhamos a importância do compromisso da pesquisa com a produção de novos saberes cujos



usos podem trazer benefícios de curto e/ou longo prazo para comunidade. Ademais, o trabalho de
pesquisa realizado pelo PET PEDAGOGIA contribui para desconstrução do mito de que cursos de
pedagogia só formam professores. Mais ainda, contribui para a desconstrução do mito que
professores só reproduzem conhecimentos, nós não produzimos conhecimentos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
O desenvolvimento e o despertar do gosto pela pesquisa científica como forma de produção de
conhecimento. Aprender a escrever projetos, relatórios, coletar dados, discutir resultados, enfim,
aprender e/ou afinar competências e habilidades imprescindíveis à formação do pesquisador.

Atividade - Eventos Científicos: Participação & Apresentação de Trabalhos.

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
A produção de atividades de ensino, pesquisa e extensão do nosso Programa de Educação Tutorial
precisa, com outros grupos, partilhar os seus resultados para fins da promoção do crescimento de
todos intelectualmente e pessoalmente. Incluem-se nesta categoria de eventos científicos também
os eventos produzidos por grupos PETS: ENAPET (Encontro Nacional de Grupos PET), ENEPET
(Encontro Nordestino de Grupos PET) e EBAPET (Encontro Baiano de Grupos PET).

Objetivos
Objetivo Geral: Promover a divulgação dos resultados de nossos trabalhos de ensino, pesquisa e
extensão em eventos científicos locais, regionais e nacionais. Objetivos Específicos: (1)
Desenvolver habilidades e competências de petianos na apresentação de trabalhos em eventos
científicos (2) Promover oportunidades de aprendizagem científica e de convívio social entre
petianos e demais participantes de eventos.

Como a atividade será realizada?
A realização das atividades depende das instruções para apresentação de trabalhos em cada um
dos eventos. Cada vez mais, alunos de cursos de graduação têm seus trabalhos apresentados
através de banners. Capital importância é a chegada da verba de custeio a fim de cobrir gastos com
produção de banners e pagamentos de inscrições, passagens e de diários para garantir a
participação dos estudantes nos diversos eventos.

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.
Difundir resultados dos nossos trabalhos com a finalidade de contribuir para o progresso da
ciência assim como para promover a troca de experiências entre pesquisadores juniores em
educação do país.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Inegavelmente oportunidade impar para o desenvolvimento do gosto pela pesquisa através do
desenvolvimento de habilidades e competências da formação de pesquisadores juniores.



Atividade - Atos de Currículo: matriz curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia em foco.

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Um dos nossos objetivos, enquanto grupo PET, é de contribuir para a qualidade do nosso curso de
graduação. Assim, mister se faz que a matriz curricular do nosso curso de graduação, após cinco
anos de sua última revisão, necessita de uma avaliação mais sistemática do grau de satisfação dos
seus usuários, alunos e professores.

Objetivos
Objetivo Geral: avaliar grau de adequação da atual matriz curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia da UFBA às demandas para formação de um pedagogo de qualidade. Objetivos
Específicos: (1) Desenvolver habilidades e competências de petianos para desenvolver projeto de
avaliação de qualidade de uma matriz curricular; (2) Contribuir com o Colegiado do Curso de
Pedagogia da Universidade Federal da Bahia para repensar a atual matriz curricular do curso de
Pedagogia.

Como a atividade será realizada?
Para este ano de 2016, pretendemos iniciar o nosso trabalho através da celebração de uma
pareceria com o Colegiado do Curso de Licenciatura em Pedagogia. Celebrada a parceria,
iniciaremos a coleta de dados junto a estudantes e professores do curso para uma primeira
identificação de problemas que necessitam serem repensados. Supomos, todavia, que a revisão de
um currículo não se esgote em apenas um ano.

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 a melhoria da qualidade da matriz curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia da UFBA em tempo de promoção da consciência de que esta é uma tarefa conjunta de
todos os professores e alunos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para além dos livros, experimentar como se concretizarão os três pilares fundamentais para
educação do século XXI em uma possível nova proposta curricular para o curso de Licenciatura
em Pedagogia: (a) Aprender a conhecer; (b) Aprender a fazer; (c) Aprender a viver juntos; (d)
Aprender a ser.

Atividade - Encontros de Leitura em Análise do Comportamento e Educação 2016.1

Data Início da atividade 18/03/2016 Data Fim da atividade 10/06/2016

Descrição
Esta é uma atividade de extensão ofertada a todo e qualquer membro da comunidade. O grupo



interessado em discutir textos, compartilhar textos e relatar pesquisas no campo da interface da
Pedagogia com a Análise do Comportamento, que tem o Behaviorismo Radical como sua filosofia
de base. O grupo se reúne nas dependências da Faculdade de Educação uma vez por mês durante
quatro horas. A atividade é registrada na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da
Bahia. Sua carga horária de certificação é de 20 horas para os seus participantes.

Objetivos
Objetivo geral: difundir contribuições do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento
para o campo da Pedagogia com destaque para formação de professores, dificuldades de
aprendizagem e gestão escolar. Objetivos específicos: (a) Despertar interesse pela natureza
científica do trabalho pedagógico tendo uma teoria em psicologia como referência; (b)
Desconstruir preconceito dominante de que a Análise do Comportamento, quando aplicada ao
campo educacional, se caracteriza como sendo uma pedagogia de natureza tecnicista alienante.

Como a atividade será realizada?
A divulgação do curso será realizada através dos meios impressos e digitais. As inscrições serão
realizadas via email através do preenchimento de formulários. 30 vagas serão ofertadas. Os
encontros, com duração de quatro horas, ocorrerão nas dependências da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia.

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.
Difusão do Behaviorismo Radical e da Análise do Comportamento entre educadores, estudantes
de cursos de graduação/pós-graduação e demais interessados em uma área de conhecimento um
tanto quanto desvalorizada no âmbito da história das ideias pedagógicas no Brasil. As discussões
podem contribuir principalmente no campo da Educação Especial, com destaque para o trabalho
com crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico. Para o curso de pedagogia, esta
experiência de extensão poderá inspirar outros grupos de trabalho a se empenharem na difusão de
seus referenciais teóricos e metodológicos para fins da gestão do trabalho pedagógico.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Promoção e ampliação do repertório acadêmico dos petianos através de leituras e discussões de
textos e relatos de pesquisa sobre Análise do Comportamento e Educação. Progressos na
organização e gestão de eventos de extensão através da construção de planejamento do curso e da
elaboração do seu relatório final. Aprendizagem significativa da natureza multirreferenciada do
trabalho realizado pelo nosso programa de educação tutorial.

Atividade - Navegações em Rede: PET PEDAGOGIA NA WEB

Data Início da atividade 18/01/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Para divulgação e visibilidade do nosso trabalho, fazemos uso dos recursos midiáticos, sobretudo
via rede mundial de computadores. Assim, operamos com blog e duas páginas no FACEBOOK
para divulgação de atividades, textos, eventos e circulação de informações sobre pedagogia e
psicologia.



Objetivos
Objetivo geral: Fomentar visibilidade digital de assuntos que são de interesses dos estudantes e de
profissionais da área de educação e da comunidade em geral. Objetivos específicos: (1) Promover
alfabetização digital de tutor e bolsistas; (2) Divulgar eventos promovidos pelo PETPED; (3)
Difundir o blog PETPED, a página do PETPED e do Laboratório de Pedagogia e Psicologia no
Facebook; (4) Fazer circular matérias jornalísticas e textos científicos de importância para
formação do estudante de pedagogia e de profissionais em educação.

Como a atividade será realizada?
As atividades do blog e páginas do PETPED e do Laboratório de Pedagogia e Psicologia do
FACEBOOK serão estabelecidas a partir dos pontos de pauta das reuniões realizadas
mensalmente. Planejaremos e executaremos ações de fluxo contínuo de atualizações. Serviços de
apoio administrativo, técnico e operacional estão previstos caso tenhamos verba de custeio.

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.
Realizar a movimentação de informações educacionais e socialmente referenciadas através de
atualização continuada de nossas páginas no FACEBOOK e do BLOG do PET PEDAGOGIA.
Esperamos, então, incentivar alunos do curso de pedagogia e também outros profissionais da área
de educação a fazerem uso de recursos digitais para fins de informação e também como fonte de
inspiração para criação de seus próprios espaços virtuais.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Há um componente curricular de Tecnologias da Informação e Educação, enquanto obrigatório e
já no segundo semestre do nosso curso. Isso permite que os integrantes do grupo adquiram logo
cedo competências e habilidades técnicas para fins de atualização de páginas de redes sociais e de
blogs. A experiência, contudo, no PET se expande para além do caráter técnico da divulgação. Ela
representa momento de reflexão e crítica daquilo que veiculamos em nossos espaços virtuais além
de colaborar com a construção da memória virtual dos nossos dados.

Atividade - Arquivos para História da Educação Tutorial no Curso de Licenciatura em
Pedagogia

Data Início da atividade 18/01/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Por nos preocuparmos com a memória digital do nosso acervo e considerá-la importante para a
história da educação tutorial no Brasil, e mais especificamente do Curso de Licenciatura em
Pedagogia da Universidade Federal da Bahia, primamos pelo registro e a manutenção de nossos
arquivos.

Objetivos
Objetivo geral Organizar os registros e arquivos do PETPED a fim de promover o arquivamento
das atividades, garantindo sua memória na história da educação da Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia. Objetivos específicos (1) Incentivar o interesse das bolsistas pelo



registro e memória como componente importante da identidade do grupo PETPED; (2) Promover
aos bolsistas novas habilidades para o desenvolvimento do registro material e virtual de
documentos importantes para a construção continuada do arquivo permanente do PETPED.

Como a atividade será realizada?
A atividade de registro será realizada a partir do nosso blog, página do PET no FACEBOOK e
também por meio de gravações continuada de todas nossas atividades, incluindo: atas, diários de
bordo, banners, serviços de áudio, vídeo e fotos. Neste nosso sexto ano de atividade, caso
tenhamos custeio disponível em tempo hábil, contrataremos serviços de um arquivista para
melhorar a qualidade de organização do nosso acervo digital.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Esta é certamente uma atividade que somente futuras gerações poderão efetivamente avaliar o seu
grau de eficácia e eficiência. Nosso empenho, contudo, será continuado na organização de
arquivos materiais e digitais.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Continuamos firmes, ao longo destes anos, em nosso propósito de despertar em nossos bolsistas e
voluntários o amor pelos arquivos. Eles constituem importante legado para gerações futuras, que
um dia conosco poderão aprender sobre os caminhas e descaminhos da Educação Tutorial no
início deste século XXI. Esta geração de graduandos pouco responde aos apelos da história como
se o presente contínuo fosse sua resposta frente às angustias de um futuro, que se desenha como
incerto em função deste atual instante de modernidade líquida, tal como tão bem sublinhado pelo
sociológo inglês Zigmund Baumann.

Atividade - SAP: Serviço de Atenção Psicopedagógica

Data Início da atividade 18/01/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
O Serviço de Atenção Psicopedagógico (SAP) é uma atividade de extensão permanente cujo
objetivo é atender crianças e adolescentes da comunidade com transtornos do desenvolvimento
específicos de habilidades escolares: dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia e combinados.
Em sua função, o SAP parte de um exercício de escuta sensível, que tem a Análise do
Comportamento como bússola de sua prática de aconselhamento. Sublinhe-se que esta prática não
se caracteriza como psicoterapia, e sim como atenção psicopedagógica.

Objetivos
Objetivo Geral: oferecer o Serviço de Aconselhamento Psicopedagógico gratuito à crianças e
adolescentes com problemas de aprendizagem. Objetivos Específicos: (1) Contribuir para a função
socialmente referenciada da universidade em ofertar serviços de relevância para os membros da
comunidade; (2) Difundir a psicopedagogia como campo específico e lugar privilegiado de escuta
e atenção da criança e do adolescente com dificuldades de aprendizagem.

Como a atividade será realizada?
A atividade, enquanto atendimento, será realizada pelo tutor exclusivamente em função da



exigência de registro profissional (Conselho Regional de Psicologia – CRP 1333/03) para fins de
atendimento clínico. Oito horas semanais da atividade do tutor serão dedicados ao trabalho de
atendimento individual de crianças e adolescentes em sala específica nas dependências da
Faculdade de Educação.

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.
Expansão da função social da universidade em sua vertente extensionista através de serviço de
atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Espera-se que a
iniciativa, capitaneada pelo tutor do PET PEDAGOGIA, possa agregar outros colegas psicólogos
e psicopedagogos para que possamos aumentar o número de usuários do serviço.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
mesmo não participando diretamente dos atendimentos, a apresentação de casos em nossas
reuniões de avaliação de desempenho pretendem despertar o desejo pelo trabalho de
aconselhamento psicopedagógico dos petianos e incentivá-los a melhor conhecer o campo de ação
da psicopedagogia como possibilidade de atuação profissional do pedagogo a se formar em cursos
de pós-graduação.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Como foi dito, o período de transição e renovação do grupo PET Pedagogia gerou algumas adequações na
execução do planejamento/2016. Soma-se a isso a dificuldade financeira para manter as atividades, pois a
liberação do custeio só ocorreu no final do ano e o valor recebido só correspondeu a metade da verba
prevista.

Em relação aos SEMINÁRIOS CONSTELAÇÕES PEDAGÓGICAS e VISITAS INSTITUCIONAIS: FORA
DOS MUROS DA UNIVERSIDADE pode-se afirmar que os resultados qualitativos alcançados com a
realização dessas atividades foram extremamente animadores. No entanto, do ponto de vista quantitativo o
grupo não conseguiu atingir satisfatoriamente a meta prevista.

Foram realizadas duas CONSTELAÇÕES PEDAGÓGICAS, metade do que foi inicialmente proposto.
Registra-se a qualidade dos eventos e a avaliação positiva dos participantes (estudantes e profissionais da
educação). Os temas abordados foram: 1) O Atendimento Multidisciplinar do CREAS e 2) O Desafio do
Autismo e a Educação. Ao todo, participaram dessa ação 120 pessoas. As petianas participaram do
planejamento, da execução e avaliação dessa ação de ensino e extensão, pois envolveu a comunidade interna
e externa da FACED.

Foram realizadas duas VISITAS PROGRAMADAS, no total de quatro visitas inicialmente propostas no
planejamento/2016. Esses momentos foram extremamente produtivos para o grupo PET Pedagogia, pois o
contato com experiências exitosas no campo da educação é importante para a criação de repertórios ricos
para a atuação do pedagogo. Além de conhecer o CREAS, o projeto social da Instituição Irma Dulce e a
Pestalozzi, a visita a esta última Instituição rendeu uma parceria frutífera, visto que foi aberto o espaço para a
realização de pesquisas e inserção profissional do PET Pedagogia. A partir de agosto de 2016, a petiana
SARA de JESUS passou a realizar sua pesquisa etnográfica na Pestalozzi e essa ação tem permitido ao grupo
aprofundar as observações e reflexões sobre a pratica educacional com autistas nessa instituição.

A participação no ENTREPETS NA UFBA foi uma atividade que não trouxe resultados efetivos para o
grupo PET Pedagogia, pois não foi possível desenhar uma ação conjunta com os demais PETs da UFBA. O
grupo Pet Pedagogia participou de reuniões periódicas que ocorreram durante todo o ano, principalmente no
primeiro semestre, mas essa participação não resultou em um plano de ação concreto. Espera-se a partir dessa
vivencia amadurecer no ano de 2017 parcerias efetivas com outros grupos PET que possam nos ajudar a
experimentar uma prática multidisciplinar.

A avaliação continuada do desempenho do PET Pedagogia foi realizada durante as reuniões mensais e
também através de um SEMINÁRIO INTERNO DE AVALIAÇÃO ocorreu no último encontro do grupo de
2016. É importante registrar, no entanto, que não foi feito um seminário mais amplo com a participação de
expetianos para a avaliação do modelo de educação tutorial construído na caminhada do grupo PETPED.

As atividades consideradas parcialmente desenvolvidas foram muito bem avaliadas nas reuniões e Seminário
de Avaliação do grupo PET Pedagogia, ao lado das ações plenamente realizadas. Tais ações foram
consideradas momentos oportunos de aprendizagem do que já vinha sendo feito e pela abertura a inovações
que serão assumidas em 2017, com a configuração que o grupo vem assumindo, após o período de transição.

Desenvolvida parcialmente



Atividade - Constelações Pedagógicas

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Nossas Constelações Pedagógicas, seminários temáticos, serão realizadas em caráter bimestral. A
escolha do tema é realizada conforme atualidade de questões em discussão no campo da
pedagogia. Bolsistas e tutor planejam, executam e gerem a realização dessas constelações, que são
abertas à participação comunidade.

Objetivos
Objetivo geral: contribuir para reflexão e circulação de informações sobre temas atuais em
Pedagogia. Objetivos específicos: (1) Aprender a planejar, a executar e a gerir seminários
acadêmicos; (2) Promover visibilidade do PET PEDAGOGIA na comunidade acadêmica; (3)
Realizar eventuais parcerias do PET PEDAGOGIA com outros grupos PET para realização de
seminários temáticos.

Como a atividade será realizada?
As Constelações Pedagógicas serão realizadas em caráter bimestral. Escolhido um tema, todo um
trabalho de organização, divulgação, execução e avaliação da constelação, será, então realizado.
Certificados de participação são emitidos para participantes.

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.
Constelações Pedagógicas é um nome que foi por nós escolhido em função da complexidade de
qualquer que seja o tema do tema escolhido. Esperamos, com a realização das nossas sessões
bimestrais das Constelações Pedagógicas, mobilizar nossa comunidade, não apenas acadêmica,
para uma reflexão crítica e também para ação no que diz respeito aos temas a serem abordados.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Competências e habilidade de organização de eventos acadêmicos de pequeno e médio porte, o
que inclui: (a) Planejamento do evento (b) Logística (c) Gestão do evento (d) Avaliação

Atividade - EntrePETS na Universidade Federal da Bahia

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Transpondo barreiras disciplinares, nosso grupo PET PEDAGOGIA e outros grupos PET da
Universidade Federal da Bahia têm se empenhado em realização de atividades conjuntas através
da celebração de parcerias. Tal procedimento tem sido de capital importância para promoção da
integração de petianos e tutores, assim como para a salutar promoção de ações de ensino, pesquisa
e extensão de caráter transdisciplinar.



Objetivos
Objetivo Geral: viabilizar ações transdisciplinares de ensino, pesquisa e extensão entre grupos
PETS. Objetivos Específicos: (1) Desenvolver habilidades e competências de petianos para a
produção transdiciplinar de conhecimento; (2) Despertar na universidade a importância do
trabalho cooperativo entre diversos campos do conhecimento para produção de atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Como a atividade será realizada?
Estas são atividades cujo planejamento metodológico prévio específico não é possível em função
de demandas pontuais do nosso grupo e de outros grupos para cooperação de realização de
atividades. Uma primeira negociação já se encontra, em curso, todavia com o grupo de PET
NUTRIÇÃO para realização de trabalho conjunto sobre alimentação saudável em escolas da rede
pública de ensino.

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.
Pretendemos com estas atividades enfrentar o desafio de transpor a natureza monodisciplinar do
trabalho de ensino, pesquisa e extensão demonstrando à comunidade universitária a possibilidade
e a produtividade do trabalho conjunto em dimensão transdisciplinar.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Para além dos livros, experimentar como se concretizam os três pilares fundamentais para
educação do século XXI, a saber: (a) Aprender a conhecer; (b) Aprender a fazer; (c) Aprender a
viver juntos; (d) Aprender a ser.

Atividade - Visitas Programadas: uma experiência para além dos muros da
universidade.

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Esta é uma atividade de visitas programadas e guiadas aos mais diferentes espaços onde
consideremos ser possível, quando já não existente, a atuação profissional do pedagogo.
Constituem exemplos destes espaços: organizações não-governamentais, instituições de saúde,
instituições de assistência social, abrigos etc.

Objetivos
Objetivo Geral: Expandir campos de atuação do futuro licenciado em pedagogia para além do
espaço escolar. Objetivos Específicos: (1) Discutir novas alternativas de atuação do pedagogo em
espaços não formais de aprendizagem; (2) Avaliar o nível de adequação da ação do trabalho do
pedagogo em espaços formais e não formais de aprendizagem.

Como a atividade será realizada?
Estão previstas quatro visitas para o ano de 2016. Os espaços a serem visitados ainda não foram
definidos pelo grupo em função de negociações com instituições/organizações e disponibilidades
de suas agendas para que nos recebam em visita supervisionada. Esperamos poder contar com o
custeio para fins de deslocamento do grupo para fins da realização das visitas.



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.
Sensibilizar comunidade da Faculdade de Educação e também as instituições a serem visitadas
sobre a importância da inserção do pedagogo em outros espaços de atuação que não somente a
escola.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Promoção de ações pedagógicas e novos conhecimentos para além dos muros da universidade,
mas, e principalmente, o despertar do bolsista, que deverá, então agir como multiplicador, para
expansão do seu universo de atuação enquanto futuro pedagogo.

Atividade - Avaliação Continuada de Desempenho do PET PEDAGOGIA

Data Início da atividade 22/02/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
A prática da avaliação continuada das nossas atividades é uma importante ferramenta para a
promoção do crescimento e qualidade do nosso trabalho enquanto grupo de educação tutorial, pois
tal avaliação, nos permite refletir sobre os erros e acertos da nossa prática. Contrariamente à
natureza punitiva que se associa ao processo avaliativo nas organizações, a avaliação continuada
de desempenho minimiza, em tese, os efeitos deletérios de uma cobrança a posteriori de resultados
e os substituem por contingências de reforço que se desenham para melhorar o desempenho do
grupo em suas atividades planejadas.

Objetivos
Objetivo Geral: Ampliar a qualidade das atividades desenvolvidas pelo PETPED, como também o
desempenho do tutor, bolsistas e voluntários na execução do planejamento do ano de 2016.
Objetivos Específicos: (1) Experienciar o PET como organização sistêmica atrelada à consecução
de seus objetivos; (2) Vivenciar experiência no campo da avaliação educacional em uma
organização sistêmica.

Como a atividade será realizada?
A avaliação será executada mensalmente e ao final do ano uma experiência inovadora, caso
tenhamos dinheiro de custeio disponível, promoveremos uma avaliação anual de nosso trabalho
em regime de internato por dois dias em local a definir.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que esta experiência de avaliação continuada de desempenho possa servir de espelho
para o trabalho de outros grupos de ensino, pesquisa e extensão não apenas em nossa
universidade, mas como também em diversas organizações da nossa sociedade.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
A experiência de avaliação continuada em grupos de trabalho é de um riqueza ímpar para
crescimento individual e só grupo. Esperamos com sua utilização o engajamento do grupo no
processo de construção de um trabalho continuado de elevação do grau de compromisso de cada
um com a excelência com a qual deverão cumprir suas funções desenhadas neste planejamento
aqui proposto.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

A realização do EXPOPET em 2016 não se concretizou, pois a verba de custeio foi liberada apenas com a
finalização do semestre. A perspectiva é a de realizar o EXPOPET no segundo semestre de 2017. Registra-se,
uma ação realizada nesse sentido, a construção e divulgação, no foyer da FACED-UFBA, de um banner
sobre as ações e compromissos do PET Pedagogia e também a construção e distribuição de um folder
contendo um resumo das ações realizadas pelo grupo, o qual foi distribuído no Curso e apresentado, em sala
de aula, para as turmas do 1 e 2 semestre do curso de Pedagogia.

Não desenvolvida

Atividade - EXPOPET PEDAGOGIA 2016

Data Início da atividade 07/11/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição
Um dos nossos desafios é promover cada vez mais a visibilidade do PET PEDAGOGIA dentro da
Faculdade de Educação e também, claro, na comunidade acadêmica em geral. Diante disso,
pretendemos com verba de custeio, organizar um evento de apresentação de nossas atividades
realizadas no ano de 2016 ao final do ano.

Objetivos
Objetivo Geral: Fomentar a visibilidade de atividades realizadas pelo grupo PET PEDAGOGIA
no âmbito da Faculdade de Educação da UFBA. Objetivos Específicos: (1) Integrar o grupo PET
na realização de evento acadêmico; (2) Despertar no aluno de Pedagogia interesse em integrar o
grupo PET.

Como a atividade será realizada?
Uma conferência sobre significado e importância da Educação Tutorial abrirá o evento.
Reproduzidas em banners, as nossas atividades realizadas no ano de 2016 ficarão expostos do
foyer da FACED durante dois dias. Integrantes do grupo PET se revezarão nesses dois dias para
que possam esclarecer dúvidas referentes aos banners em exposição. Uma reunião de ex-petianos
encerrará o 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.
Pretendemos com essa atividade intensificar o reconhecimento do PETPED pela comunidade da
Faculdade de Educação para nos mantermos fiéis ao tripé ensino, pesquisa e extensão.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.



Tomada de consciência da dimensão global do nosso trabalho realizado ao longo do ano de 2016
para além do exercício de organização, gestão e participação em evento de divulgação das
atividades do PET PEDAGOGIA.



Considerações Finais

Descrição

É importante registrar que o grupo PET Pedagogia completou seis anos de existência e a saída do
antigo tutor, sem dúvida, pode ser considerada como um grande fator de impacto na avaliação dos
trabalhos realizados. Desde a criação, o grupo PET Pedagogia foi coordenado pelo prof. Paulo
Holanda Gurgel. A substituição pela profa Marta Lícia de Jesus ocorreu em agosto de 2016,
fazendo com que o segundo semestre fosse marcado por necessárias atividades de conhecimento e
estabelecimento de novos vínculos e cooperação entre a tutora e o grupo. De todo modo,
conclui-se a escrita deste relatório em um clima de otimismo, mesmo porque as atividades
realizadas atendem de forma muito positiva o atual momento do PET Pedagogia, as ações
descritas no relatório foram igualmente importantes para assegurar o compromisso e a
continuidade do grupo, em que pese o processo de mudança que ocorreu. Sem exagero, é
importante deixar claro que muito tempo foi dispensado para a criação de novas rotinas e
ressignificação do entendimento das finalidades das ações do PET Pedagogia e os resultados desse
trabalho poderão ser percebidos com mais intensidade no próximo ano. De acordo com as ações
propostas e realizadas é possível perceber o quanto há uma sintonia do PET com os objetivos do
Curso de Pedagogia da FACED/UFBA, a partir de uma análise das Diretrizes Nacionais que o
orientam. Todas as ações tiveram, direta ou indiretamente, algum tipo de contribuição para a
formação de futuros pedagogos críticos, participativos e capazes de atuar com competência em
ambientes escolares e não-escolares, especialmente na Educação Infantil e Etapas Iniciais da
Educação Básica nas redes públicas de ensino. Em relação à transição de tutoria, é preciso dizer
que recebemos todo o apoio do prof. Paulo Holanda Gurgel, antigo tutor, através de reuniões de
assessoramento, recebimento de todos os documentos virtuais que constituem a memória do PET,
troca de emails permanentes para dirimir dúvidas e participação na mesa do último Seminário
Constelação Pedagógica realizado. Em relação à verba de custeio, observou-se muita dificuldade
na realização das atividades sem as condições necessárias para dar conta da logística das ações.
No entanto, registra-se como positivo a regularidade com que ocorreu o pagamento das bolsas
para os estudantes, assegurando as condições mínimas para as idas às escolas, as visitas, a
frequências as aulas e atividades extracurriculares, a frequências nas atividades de rotina do PET,
etc. Certamente o próximo ano será ainda mais desafiador e cheio de realizações pessoais,
profissionais e acadêmicas para todos os envolvidos na experiência cotidiana de transformar o
PET Pedagogia em uma experiência formativa única. Espera-se ter conseguido descrever nesse
relatório/2016 todas as atividades que traduzem o nosso compromisso com a pesquisa, o ensino e
a extensão universitária e, especialmente, com as finalidades do belíssimo Programa do qual
fazemos parte.


