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ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Será objeto do presente parecer o PLANEJAMENTO ANUAL do grupo; 

 O processo de avaliação, que inclui a análise deste parecer, tem como finalidade a 

constituição de um diagnóstico sobre a condução geral de cada Grupo PET da 

UFPR tendo, portanto, caráter formativo e não punitivo;  

 Pretende-se conhecer o panorama do Planejamento Anual de cada grupo PET, 

tendo como referencial as diretrizes estabelecidas nos documentos oficiais do 

Programa; 

 Considera-se que no contexto PET o principal diferencial é a sua estratégia de 

formação utilizando metodologias e valores nem sempre presentes nas estruturas 

curriculares comuns, sendo este aspecto um dos pilares estruturais a serem 

avaliados e não apenas as atividades desenvolvidas; 

 De outro modo pretende-se, também, identificar lapsos e inconsistências, com a 

finalidade de se promover o devido apoio e amparo por parte da Instituição e CLAA, 

além de diligências quando for o caso; 

 O instrumento para confecção do parecer é semiestruturado, portanto, além das 

questões fechadas, utilize os espaços para análise e observações; 

 O parecer final deve ser conclusivo pela  Aprovação, Não Aprovação ou Aprovação 

com Ressaltas ;  

 O parecer deverá ser digitalizado com a assinatura do examinador e enviado para o 

e-mail pet.ufpr@ufpr.br; 

 O prazo final para envio do parecer é ....../....../.......... 

 Para a análise e elaboração do parecer, tomar como referência as orientações 

definidas pelo Programa para elaboração de PLANEJAMENTO ANUAL, a saber: 
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• A principal finalidade do PET é promover a formação ampla dos estudantes em 

nível de graduação, incentivando o aluno a desenvolver um controle consciente e 

voluntário do seu processo formativo, ou seja, a construção da autonomia do aluno; 

• Por “formação ampla” entende-se o processo onde se dá atenção explícita às 

diversas dimensões da formação do estudante: apropriação de conhecimento 

científico e/ou tecnológico de alto nível acadêmico, desenvolvimento da autonomia, 

estabelecimento de compromissos epistemológicos, éticos e sociais que estejam 

presentes na sua ação como aluno e na sua futura atuação profissional;  

• O programa visa contribuir com formulação de novas estratégias de 

desenvolvimento e modernização do ensino superior no país, contribuindo para a 

redução da evasão escolar. As atividades do grupo devem ser orientadas pelo 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, 

devem necessariamente contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação 

acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia 

intelectual do estudante. Não há necessidade de o grupo definir cada atividade como 

ensino, pesquisa ou extensão, mas é interessante que o grupo preveja em que 

medida cada atividade pode contemplar cada um dos aspectos da tríade;  

• Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade 

da formação acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito 

multiplicador do petiano sobre os seus colegas estudantes da IES, principalmente 

aqueles do primeiro ano de graduação;  

• O documento de planejamento do grupo deverá ser utilizado como referência para 

a própria organização das atividades durante o ano e para posterior avaliação 

dessas atividades no final do período; 

• O grupo deve planejar uma atividade atentando para os seus aspectos formativos, 

ou seja, que conhecimentos, técnicas e/ou habilidades serão desenvolvidas na 

execução da atividade e como ela se enquadra nos objetivos do programa. Também 

a forma como o grupo se organizará para realizar essas atividades deve estar claro; 

• O modelo formativo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e 

interdisciplinar. Esse modelo se realiza pela: (a) Proposição, organização, execução 

e avaliação das atividades de forma coletiva, envolvendo sujeitos com diferentes 

níveis de experiência dentro do programa; (b) Construção coletiva dos motivos, 

significados, objetivos das atividades por meio da reflexão no grupo e nas diversas 

instâncias da comunidade dos grupos PET; (c) Vivência das relações tutoriais em 

diferentes escalas: tutor – aluno e aluno veterano – aluno novato, no âmbito do 



grupo; Tutores e alunos com diferentes níveis de experiência no programa em 

relações interdisciplinares entre grupos. O grupo deve atentar para a formação 

voltada para o trabalho em equipe por meio do debate em torno dos itens 

destacados acima e limitando as atividades de caráter individual. Quanto à 

interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla abrangência de temas 

no contexto de atuação do grupo;  

• Quanto às atividades cuja ênfase principal seja o Ensino, além do alinhamento com 

o Projeto Político Pedagógico Institucional, recomenda-se que as mesmas 

promovam a ampliação da formação para além da grade curricular da graduação e 

que aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem como 

busquem inovações metodológicas; 

• Quanto às atividades com ênfase na Extensão, recomenda-se que as mesmas 

aprimorem a formação voltada às demandas da sociedade, do contexto profissional 

e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe lembrar que o assistencialismo 

não se caracteriza como atividade de Extensão;  

• Quanto às atividades com ênfase em Pesquisa, recomenda-se que as mesmas 

aprimorem a formação voltada à reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos 

métodos e metodologias de produção de conhecimento novo e análise crítica dos 

resultados;  

• Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes 

incluem o estímulo ao espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania 

e pela função social da educação superior bem como o estímulo da formação de 

profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e 

acadêmica. 

 
 
 
 
 
  



 
INTERESSADO:  

- Grupo PET: História 

- Tutor(a) responsável: Renata Sena Garrafoni 

 
CAMPO (A)  

“ANÁLISE GLOBAL DO PLANEJAMENTO ANUAL 2016” 
 

Prezado(a) parecerista: em relação ao PLANEJAMENTO ANUAL 
 apresentado, avalie: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) Há diversidade nas atividades desenvolvidas, possibilitando a 

formação ampla preconizada no Programa? 

x  

2) O grupo prioriza atividades de caráter coletivo e integrador? x  

3) Há equilíbrio entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, sendo dada igual ênfase para cada uma delas? 

x  

4) Há pertinência das atividades realizadas e a(s) área(s) 

profissional(is) dos acadêmicos? 

x  

5) Os resultados das atividades têm alcance para os demais 

estudantes do(s) curso(s)? 

x  

6) Os resultados das atividades tem alcance para os demais 

membros da comunidade acadêmica (estudantes de outros 

cursos, servidores docentes e servidores técnico-

Administrativos)? 

x  

7) Os resultados das atividades têm alcance para a comunidade 

externa à UFPR? 

x  

8) È possível afirmar que a Tutor(a) atua de forma ativa e 

presente na orientação/condução do grupo? 

x  

9) De forma geral é possível afirmar que o Grupo atende as 

diretrizes estabelecidas pelo Programa em seus documentos 

oficiais (Lei, Portarias e Manual de Orientações Básicas? 

x  

ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
  



CAMPO (B)  
“RECOMENDAÇÕES DE CARÁTER GERAIS” 

 

Prezado(a) parecerista: considerando as orientações gerais apresentadas no 
início do presente documento, indique recomendações. 

OBSERVAÇÕES: A tutora utiliza o termo “fluidez” para caracterizar a 
continuidade de atividades que permeiam o ensino, a pesquisa e a extensão. O 
trabalho do grupo me pareceu exemplar neste aspecto. Desejo que esta fluidez 
apenas se intensifique com o passar dos anos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PARECER FINAL DO EXAMINADOR 

(  X  ) APROVADO 
(    ) NÃO APROVADO 
(    ) APROVADO COM RESSALVAS 

Detalhar se Aprovado com Ressalvas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Data 30/04/2016 
 
 
 
 
Nome e assinatura do avaliador: Cassius Carvalho Torres Pereira 

 


