
   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação - CLAA 

 

 
 

PARECER SOBRE RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE GRUPO PET 
ANO BASE: 2015 

 
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Será objeto do presente parecer o RELATÓRIO ANUAL, elaborado a partir do que 

foi previsto pelo grupo no respectivo planejamento de atividades para o mesmo 

período; 

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

constituição de um diagnóstico sobre o desempenho geral de cada Grupo PET da 

UFPR tendo, portanto, caráter formativo e não punitivo;  

 Pretende-se conhecer o panorama das atividades desenvolvidas, o cumprimento 

dos objetivos e os resultados alcançados, 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 ....../....../.......... 

 
 
 

mailto:pet.ufpr@ufpr.br


INTERESSADO:  

- Grupo PET: História 

- Tutor(a) responsável: Renata Sena Garrafoni 

 
 
 
 

CAMPO (A)  
“INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS” 

 

Prezado(a) parecerista: em relação ao QUADRO DE BOLSISTAS E NÃO 
BOLSISTAS, o RELATÓRIO especifica: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) O mês/ano de ingresso no curso de graduação da UFPR de 

cada acadêmico que participou do grupo no período avaliado? 

x  

2) Idem anterior em relação ao mês/ano de ingresso no PET? x  

3) O período letivo que os petianos estão cursando? x  

4) A análise do TUTOR conforme o artigos 18 (“Deveres do 

estudante bolsista”) da Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010? 

x  

5) A análise do TUTOR conforme o artigo 20 (“desligamento do 

discente”) da Portaria nº 976 de 27 de julho de 2010? 

x  

ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPO (B)  
“ATIVIDADES PLENAMENTE DESENVOLVIDAS” 

 

Prezado(a) parecerista: as ATIVIDADES PLENAMENTE DESENVOLVIDAS 
descritas no RELATÓRIO demonstram: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) Houve um adequado dimensionamento das atividades 

planejadas pelo grupo de forma a atingirem os resultados 

esperados? 

x  

ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 



CAMPO (C) 

“ATIVIDADES PARCIALMENTE DESENVOLVIDAS” 
 

Prezado(a) parecerista: as ATIVIDADES PARCIALMENTE DESENVOLVIDAS 
descritas no RELATÓRIO demonstram: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) Foram apresentadas justificativas para o não atingimento pleno 

das atividades planejadas pelo grupo? 

x  

2) Caso a resposta acima seja “sim”, as justificativas 

apresentadas podem ser consideradas pertinentes? 

x  

ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 
 
 

CAMPO (D)  
“ATIVIDADES NÃO DESENVOLVIDAS” 

 

Prezado(a) parecerista: as ATIVIDADES NÃO DESENVOLVIDAS descritas no 
RELATÓRIO demonstram: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) Foram apresentadas justificativas para a não realização de 

atividades planejadas pelo grupo? 

x  

2) Caso a resposta acima seja “sim”, as justificativas 

apresentadas podem ser consideradas pertinentes? 

x  

ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
CAMPO (E)  

“ATIVIDADES NÃO PLANEJADAS PORÉM DESENVOLVIDAS” 
 

Prezado(a) parecerista: as ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PORÉM NÃO 
PLANEJADAS PREVIAMENTE descritas no RELATÓRIO demonstram: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) O grupo relatou atividades não planejadas? x  

2) Caso a resposta acima seja “sim”, as atividades apresentadas 

podem ser consideradas pertinentes? 

x  



ANÁLISE/OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
 

 
CAMPO (F)  

“ANÁLISE GLOBAL DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES PET” 
 

Prezado(a) parecerista: em relação ao RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
apresentado, avalie: 

Indicador analisado SIM NÃO 

1) O grupo desenvolveu a maioria do que havia planejado?  

 

x  

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

extensão, sendo dada igual ênfase para cada uma delas? 

x  

3) Há diversidade nas atividades desenvolvidas, possibilitando a 

formação ampla preconizada no Programa? 

 

x  

4) Há correlação entre as 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 (G)  

“OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL” 
 

Prezado(a) parecerista: caso tenha observações de caráter geral, não 
abordadas nos itens acima, e que julgue necessário expressar, por favor utilize 

o espaço abaixo: 

OBSERVAÇÕES: O PET História apresenta diversidade de atividades 
compatível com o propósito do programa. Há que se destacar o caráter de 
continuidade de muitas das atividades permitindo que as mesmas possam ser 
repensadas e melhoradas.  
 
 
 
 

 
 

 

 

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 

 


