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Tutor:
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Ano:
2018

Somatório da carga horária das atividades:
1860

Situação do Planejamento:
Aguardando aprovação do Pró-Reitor

Considerações finais:
Nesse planejamento o que se buscou foi fortalecer a formação dos petianos e aproximar as suas ações cada 
vez mais da comunidade. Espera-se propiciar uma formação diversificada aos petianos, permitindo-lhes 
estabelecer conexões entre diferentes saberes e realidades.

Resultados gerais:
Com as atividades propostas pretende-se promover o desenvolvimento de diferentes habilidades entre os 
petianos, desde a iniciação à pesquisa e à docência, até o contato com a comunidade universitária e 
municipal através de diferentes atividades. Espera-se também permitir que os petianos desenvolvam 
conhecimentos relacionados às tecnologias, preparando-se para uma realidade na qual estas são cada vez 
mais necessárias.
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Atividade - Encontros semanais: planejamento, avaliação e 
formação

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Pretende-se promover, ao menos, duas reuniões semanais de aproximadamente duas horas entre petianos e 
tutora a fim de organizar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo grupo, além de planejar novas ações, 
discutir os processos de formação de cada aluno e sua participação dentro do grupo. Espera-se criar um 
espaço de discussão e formação dos alunos que permita que o PET se organize a partir da participação de 
todos.

Objetivos:
Planejar, organizar e avaliar as ações e participação dos petianos no grupo, além de orientar e acompanhar 
a sua formação acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões serão marcadas com antecedência e nelas serão discutidas e avaliadas as ações em 
desenvolvimento, planejadas as próximas ações do PET e será acompanhado o desempenho dos alunos no 
curso de graduação e em outras atividades.

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 acompanhamento das atividades do PET por meio de reuniões possibilite que se tenha um 
alcance positivo na formação dos discentes e da comunidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação das reuniões será contínua e pontual, assim, além de poderem ser avaliadas em seu próprio 
processo de desenvolvimento, serão examinadas trimestralmente nas avaliações dos petianos (do programa 
e autoavaliações).
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Atividade - Diálogos internacionais/Diálogos em Rede

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Essa é uma ação que se ocorrerá em parceria com docentes de diferentes universidades brasileiras e 
estrangeiras (Espanha, Colômbia, Argentina, Israel, Portugal) com os quais desenvolvemos atividades. 
Serão oferecidas conferências virtuais por esses docentes, relacionadas a diferentes temas da área de Letras. 
Os docentes da UNIFAL-MG também oferecerão conferências às instituições parceiras.

Objetivos:
Promover o contato com pesquisas e conhecimentos desenvolvidas em outras instituições e outros países, 
reconhecendo distintas realidades e culturas dentro do universo acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será organizado um cronograma de conferências virtuais entre os parceiros, permitindo o contato dos 
pesquisadores e alunos. Após as conferências serão promovidos debates com os convidados. Tais 
atividades ocorrerão a partir do apoio logístico dos petianos.

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:
A partir dessas atividades será possível promover o contato entre docentes e discentes da UNIFAL-MG e 
de instituições nacionais e estrangeiras. Com isso será possível fomentar trabalhos e pesquisas 
interinstitucionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação acontecerá ao longo dos debates posteriores às conferências.
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Atividade - Participação em Eventos e atividades do PET 
Institucional, Regional e Nacional

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os petianos participarão das atividades desenvolvidas pelo PET de forma institucional, como o INTERPET 
UNIFAL-MG e a Jornada dos Grupos PET. Eventualmente, conforme exista a possibilidade, os alunos 
participarão de eventos regionais e nacionais (SUDESTE PET e ENAPET).

Objetivos:
Integração dos petianos de diferentes áreas da UNIFAL-MG, promoção do intercâmbio de experiências e a 
aprendizagem multi e interdisciplinar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão programadas conforme a demanda e a promoção de atividades do PET como programa 
institucional.

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:
Com a participação nas atividades propostas será possível divulgar as ações do PET Letras, estabelecer 
parcerias com outros grupos PET e possibilitar o intercâmbio de conhecimentos entre os grupos envolvidos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita a partir das apresentações atividades realizadas pelos petianos para as atividades 
propostas pelo PET de forma institucional ou para atividades nacionais e regionais do programa. Serão 
considerados também seus relatos e reflexões.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

LANA ERMELINDA DA SILVA DOS SANTOS 02/02/2018 08:10:55 - Página 4 de 17



Atividade - Participação em eventos da área

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os petianos participarão de eventos acadêmicos relacionados à área de Letras com o objetivo de se 
aproximarem das pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área, de conhecerem os principais 
pesquisadores da atualidade e de aproveitarem os conhecimentos adquiridos nessa experiência para sua 
formação.

Objetivos:
Conhecer o universo de pesquisa em Letras, desenvolver um outro olhar sobre pesquisa e relacionar os 
conhecimentos divulgados nos eventos com as pesquisas individuais que os alunos estejam desenvolvendo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos planejarão participar com comunicação de ao menos um evento externo à UNIFAL-MG a cada 
dois anos, preferencialmente internacional ou nacional. Para a participação no evento os alunos deverão 
organizar artigos sobre os resultados de suas pesquisas para apresentação.

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 difundir as ações e pesquisas desenvolvidas no âmbito do PET Letras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação acontecerá pela leitura dos trabalhos propostos pelos alunos para apresentação e pela entrega 
dos certificados de participação nos eventos.
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Atividade - recepção de calouros

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 15/03/2018 16/03/2018

Descrição/Justificativa:
A recepção dos alunos calouros pelos petianos permite sua integração à universidade, aproximando os 
novatos da realidade universitária e dos projetos relacionados ao curso. Nesse sentido, o Programa de 
Educação Tutorial e suas ações podem ser apresentadas.

Objetivos:
Acolher os alunos calouros, integrá-los à universidade e apresentar-lhes o PET Conexões de Saberes Letras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será desenvolvida uma apresentação do PET e de suas ações. Em outro momento serão realizadas 
atividades de integração entre calouros e veteranos, além de um sarau entre alunos veteranos, calouros e 
professores do curso.

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 promover a integração entre os alunos novatos e os veteranos, além de apresentar as ações do 
PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de discussões entre o grupo e de relatório.
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Atividade - Concurso literário

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
140 01/01/2018 30/11/2018

Descrição/Justificativa:
Os Concursos Literários são um espaço para que membros da comunidade, em especial da UNIFAL-MG, 
possam divulgar suas produções artísticas, que até então não têm tido visibilidade. Nesses concursos se 
promoverá preferencialmente a integração da Literatura com outras Artes, a partir de uma chamada 
temática para apresentação de trabalhos que serão avaliados por uma banca examinadora. Foi elaborada 
uma chamada para o 1º Concurso literário do PET Letras, que teve como título "Pedaços do meu canto", no 
segundo semestre de 2017. Para essa edição, definiu-se que o concurso estará recebendo inscrições do 
gênero crônicas e espera-se divulgar os resultados do concurso até o fim de novembro de 2018.

Objetivos:
Incentivar discussões e produções artísticas na comunidade universitária, promover o contato entre 
membros da comunidade de diferentes áreas, propiciar o acesso à leitura e permitir o contato dos petianos 
com esse espaço específico da propagação literária.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiro foi definido o gênero literário que seria abordado nesse concurso. Depois, foi elaborada uma 
chamada para os textos, criadas normas para inscrição de manuscritos, uma apresentação do gênero 
literário em questão e selecionadas imagens fotográficas de autoria dos petianos para estampar a proposta. 
Começou-se a divulgar a chamada no final do segundo semestre de 2017. No início de 2018 pretende-se 
continuar com a divulgação da chamada, selecionar e enviar os convites para a banca examinadora do 
concurso. Posteriormente, os textos recebidos serão distribuídos entre os avaliadores e depois da seleção 
serão organizados e editados pelo PET Letras em forma de livro. Havendo verba, será feita uma edição 
impressa, caso contrário, lançaremos o livro em forma de e-book. Em novembro de 2018 espera-se fazer o 
lançamento do livro com uma cerimônia na universidade. Os autores selecionados, além de terem os seus 
textos publicados, receberão um certificado.

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 promover o contato com a literatura e outras artes, incentivando a leitura literária e promovendo 
novos artistas. No que se refere aos petianos, poderão também reconhecer a organização de um concurso 
literário e acompanhar o processo de avaliação das obras inscritas, desenvolvendo um pouco mais suas 
habilidades na área da crítica literária. Como resultado material, além do livro resultante do concurso, 
espera-se que os petianos desenvolvam um trabalho a ser apresentado em evento, relatando a experiência.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação acontecerá ao menos em dois momentos, com avaliações individuais da participação dos 
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petianos na organização do concurso e com debates entre todos eles, a fim de aperfeiçoar as ações do grupo.
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Atividade - Resenhando

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
360 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Esse projeto, que deve ser desenvolvido a longo prazo (pelo menos 4 anos) pretende que os alunos 
aprendam e pratiquem a escrita do gênero resenha, desenvolvendo leituras teóricas e críticas de textos da 
área de Letras. As resenhas, depois de corrigidas, poderão ser publicadas em um site acadêmico para a 
divulgação das obras da área.

Objetivos:
Para os petianos e demais alunos envolvidos no projeto, pretende-se desenvolver a leitura crítica de textos 
da área, praticar a escrita acadêmica e dominar o gênero resenha. Além disso, espera-se promover textos 
escritos em forma de resenha e divulgar obras da área de Letras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A princípio o grupo PET começou a desenvolver estudos sobre o gênero resenha para poder atuar nesse 
projeto. No ano de 2017 já foram desenvolvidas duas oficinas sobre Resenhas, uma sobre resenha 
acadêmica e outra sobre resenha literária, ministrados por professores da área de Letras. Em 2018 o grupo 
PET continuará com seus estudos para desenvolver ao menos 2 minicursos para alunos de graduação com 
questões teórico-práticas relacionadas ao gênero. Serão também oferecidas mais duas oficinas ministradas 
por professores do curso. Depois, serão indicadas as obras para resenha e distribuídas entre os interessados 
em participar do projeto, que deverão entregá-las em data programada. Quando as resenhas forem 
entregues, passarão por correção e, caso seja necessário, serão devolvidas aos discentes para reescrita. Ao 
serem aprovadas, as resenhas poderão ser publicadas no site do projeto. A atividade será repetida 
anualmente.

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:
O site criado para o projeto divulgará o conhecimento científico a partir de resenhas de textos significativos 
para a área de Letras. Além disso, a produção de discentes e docentes da UNIFAL-MG será promovida.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita a partir da participação do público nas atividades e das resenhas entregues.
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Atividade - Participação em grupos de estudos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Tratam-se de grupos de estudos associados a diferentes áreas das Letras que pretendem aprofundar 
discussões apresentadas no curso. Os grupos podem ser organizados pelos alunos isoladamente ou em 
parceria com docentes do curso em grupos individuais ou nos grupos que atualmente são oferecidos como 
"Seminários de pesquisa". Com a participação nesses grupos, com média de 8 horas mensais de atividades, 
os alunos poderão ter mais contato com o universo teórico e crítico das Letras, aprofundar suas pesquisas 
individuais e melhorar seu rendimento acadêmico.

Objetivos:
Permitir que os petianos aprofundem-se em discussões teóricas e críticas da área de Letras, contribuir para 
o desenvolvimento de suas pesquisas individuais e para a melhoria de seu rendimento acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os grupos terão reuniões quinzenais ou semanais, com atividades que perfazem uma média de 8 a 10 horas 
mensais. Nessas reuniões serão analisados e discutidos textos teóricos ou críticos previamente selecionados.

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:
Com a participação em grupos de estudos os petianos aprofundarão seus conhecimentos em áreas de 
pesquisa nas quais tenham interesse. Dessa maneira, serão possíveis publicações de resultados de pesquisa 
individuais ou em grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita por meio de relatório e por discussões nas reuniões do grupo PET.
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Atividade - EncicloPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma publicação que pretende difundir os saberes compartilhados no curso de Letras. Os alunos 
desenvolvem publicações para a página do Facebook e para o site do grupo. Sua importância está no fato 
de que os petianos podem aprofundar, a cada publicação, diferentes saberes relacionados aos estudos 
linguísticos, culturais e literários em português e espanhol, investindo mais tempo à sua formação e 
divulgando para a comunidade o que se estuda na universidade.

Objetivos:
Promover a pesquisa de diferentes aspectos relacionados às Letras, divulgar conhecimentos presentes na 
universidade e aproximar mais a comunidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiro é estabelecido um cronograma com publicações quinzenais. Depois são definidos os temas das 
publicações e os petianos responsáveis por elas. Posteriormente os petianos desenvolvem as publicações e 
as disponibilizam on-line.

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 os petianos aprofundem mais os seus conhecimentos na área de Letras e de tecnologias, além 
de que a comunidade tenha acesso àquilo que é desenvolvido no meio acadêmico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual considerando a produção e publicação do EncicloPET.
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Atividade - Manutenção do site PET Letras e página do facebook

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
No fim de 2017 o grupo PET Letras decidiu criar um site vinculado à página da universidade (www.unifal-
mg.edu.br/petletras) e começar a divulgar suas atividades por esse meio oficial, deixando de usar os blogs. 
O site e a página do Facebook do grupo PET são espaços para divulgação e socialização das atividades do 
grupo para toda a comunidade, além de servir também, de certa forma, para prestar contas acerca do que o 
grupo vem desenvolvendo.

Objetivos:
Divulgar as ações do PET e permitir que os alunos desenvolvam habilidades relacionadas ao uso de 
tecnologias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos serão separados em grupos para manterem atualizados o site e a página do Facebook. As 
atividades passarão por rodízio anualmente.

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:
O site e a página do Facebook divulgarão as atividades do PET e pesquisas relacionadas à área de Letras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação acontecerá mensalmente em reuniões com os grupos dos petianos, além da observação dos 
resultados na internet.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2018

LANA ERMELINDA DA SILVA DOS SANTOS 02/02/2018 08:10:55 - Página 12 de 17



Atividade - Ecos da Memória

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
300 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
O projeto pretende atuar em um asilo de Alfenas recolhendo depoimentos sobre a vida no passado recente 
da cidade, ou melhor, recolhendo depoimentos sobre o período de juventude dos idosos assistidos pela 
instituição. Os relatos serão transcritos e trabalhados artisticamente, transformados em contos e crônicas 
para depois serem transformados em livro. A proposta é recolher memórias que podem ser esquecidas, 
desenvolver um trabalho de aproximação com o asilo e de convivência entre os universitários e os idosos 
de Alfenas, levando a universidade a esse espaço.

Objetivos:
desenvolver um trabalho de convivência com os idosos do asilo, dar registro a memórias coletivas ou não, 
desenvolver o senso de responsabilidade com os mais velhos, desenvolver a escrita e produzir um livro de 
memórias sobre a cidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiro serão desenvolvidos estudos com o grupo PET acerca dos estudos da memória, da literatura que 
deriva desses relatos e de preparo para o contato com os idosos. Além do grupo de estudos, poderão ser 
convidados professores ou profissionais com experiência no assunto (havendo verba para diárias e 
transporte) para oferecerem oficinas ou minicursos para os petianos. Os petianos serão organizados para a 
visitação ao asilo e entrarão em contato com os idosos que aceitarem participar do projeto. A partir do 
primeiro contato deverão se encontrar outras vezes com os idosos e gravar as histórias relatadas sobre seu 
passado. Estas serão transcritas e trabalhadas literariamente com o apoio da tutora, além de contarem com 
amparo de uma pesquisa histórica para manterem sua relação com o discurso historiográfico. Durante o 
processo de escrita os textos serão apresentados aos idosos para que não percam sua essência e o laço com 
eles. Depois de concluídas as narrativas serão organizadas em forma de livro e disponibilizadas para a 
comunidade.

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 os petianos se sensibilizem com a realidade dos idosos e que a experiência seja significativa 
para sua formação individual e cidadã. Espera-se também trabalhar a ideia de texto literário e de sua 
escrita, além das relações da literatura e da memória. Finalmente, espera-se contar com a publicação de um 
livro de memórias sobre a cidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
a avaliação acontecerá a partir da observação das relações dos alunos com os idosos, da avaliação da 
transcrição e tratamento dos depoimentos e do tratamento dado aos textos. Finalmente, a avaliação final se 
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dará a partir do contato com o livro resultante da ação.
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Atividade - Site: Resenhando

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
240 01/08/2018 28/01/2019

Descrição/Justificativa:
A proposta é criar um site acadêmico para a divulgação de trabalhos desenvolvidos na área de Letras 
relacionado ao projeto Resenhando. O Site atuará como uma espécie de periódico/banco de dados, que 
receberá, avaliará, divulgará e preservará um acervo de resenhas relacionadas a obras da área de Letras. 
Nesse projeto, além do conhecimento relacionado às tecnologias e à própria área de Letras, será possível 
divulgar atividades do grupo e conhecimentos específicos da área.

Objetivos:
Desenvolver um site para promover as atividades desenvolvidas no projeto Resenhando, atuando na área de 
ensino de gêneros acadêmicos e divulgação das obras da área de Letras. Além disso, pretende-se promover 
o conhecimento relacionado a ferramentas de publicação em sites, o conhecimento relacionado aos projetos 
e propiciar a divulgação das ações do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será verificada a possibilidade de instalação do site na página da universidade, caso não seja possível será 
produzido um site para o projeto. Os alunos serão distribuídos em grupos com distintas tarefas, 
relacionadas a atualizar atividades no site (estruturação do site, atualização de conteúdos recepção de 
manuscritos, avaliação, envio de aceites/recusas de textos inscritos, edição e publicação dos textos aceitos.

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 incentivar a participação dos alunos do curso de Letras da UNIFAL-MG e de outras IES no 
projeto Resenhando. Divulgar os resultados do projeto e promover a propagação de conhecimentos da área 
de Letras. Ademais promover publicações de resenhas acadêmicas on line e capacitar os petianos no uso de 
ferramentas de internet e no processo de edição de textos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita por meio de discussões e pela observação da organização e publicações no site.
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Atividade - Formação em línguas estrangeiras

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 01/01/2018 31/01/2018

Descrição/Justificativa:
Considerando a importância do conhecimento de línguas estrangeiras no meio acadêmico, os alunos do 
PET deverão participar dos cursos de língua inglesa e espanhola oferecidos pela UNIFAL-MG a partir de 
seu NUCLI-IsF ou de programas e projetos institucionais e de extensão. Espera-se que os petianos 
alcancem, ao menos o nível de conhecimento B (B1 ou B2) (conforme o Marco de Línguas Europeu) em 
ambos os idiomas, a fim de que possam ler textos, comunicar-se de forma limitada e terem acesso às 
culturas dos povos que falam essas línguas.

Objetivos:
Aprender as línguas inglesa e espanhola (desenvolvendo as quatro habilidades), chegando a alcançar, ao 
menos o seu nível intermediário de conhecimento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos participarão de diferentes cursos oferecidos na UNIFAL-MG relacionados às línguas inglesa e 
espanhola, além das disciplinas da Habilitação em espanhol do curso de Letras, no caso dos alunos que 
cursem tal habilitação.

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:
Com o conhecimento de línguas estrangeiras, além de poderem ter acesso a conhecimentos difundidos 
nelas, os petianos poderão produzir também textos a serem publicados em espanhol ou inglês.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão considerados na avaliação os certificados dos cursos e certificados de proficiência nos dois idiomas.
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Atividade - Iniciação à Pesquisa Acadêmica - Iniciação Científica 
e/ou Trabalho de conclusão de curso

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
240 01/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
As atividades de pesquisa desenvolvidas na graduação, especialmente como Iniciação Científica ou 
Trabalhos de Conclusão de Curso, possibilitam que o petiano desenvolva a suas habilidades relacionadas 
não só à pesquisa como também facilita o seu processo de ensino-aprendizagem. Com esse primeiro 
contato com o universo da pesquisa é possível estimular a formação de novos investigadores.

Objetivos:
Aproximar o petiano do universo da pesquisa acadêmica, contribuir com o processo de formação do aluno 
e formar novos pesquisadores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente os alunos serão orientados a participarem dos grupos de pesquisa vinculados ao curso de 
Letras para que conheçam os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos professores. Posteriormente os 
alunos deverão desenvolver os seus projetos individuais de pesquisa (IC ou TCC) com a orientação dos 
diferentes investigadores do curso.

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:
Após o fim das pesquisas é desejável que sejam publicados artigos e apresentados trabalhos em eventos 
científicos relacionados a elas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita ao longo do processo de pesquisa em reuniões com os petianos e com o contato com 
os professores orientadores. Ademais, os artigos e trabalhos resultantes das pesquisas serão considerados 
parte final da avaliação dessas atividades.
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