
Planejamento Anual - 2015

GRUPO: ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES Curso específico PT UFF 5721776
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Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

O grupo crê que o tutor não é um simples administrador, nem deve ser visto como um elemento
isolado. Logo, ele envolve-se com todas as atividades do grupo, participando ativamente de todas
as suas etapas. Exceto em situações emergenciais ou em caso de atribuição do tutor, todas as
decisões que afetam o grupo ou cada integrante são discutidas por todo o grupo e resolvidas por
processo de votação com peso igualitário. Por proximidade geográfica dos ambientes, o contato de
todo o grupo é diário e permanente. O grupo realiza reuniões regulares durante o período letivo e
trabalha em regime integral nas férias escolares. O grupo visa estabelecer um equilíbrio dinâmico
no atendimento das necessidades de cada integrante, do Grupo, do Curso de Graduação e do
Programa. Os integrantes são avaliados não apenas de forma objetiva (conclusão de tarefas,
qualidade do resultado), mas ainda por sua adequação à filosofia do grupo e do Programa, e por
sua relação com os demais alunos do grupo e do Curso.

Resultados Gerais do planejamento.

Em geral, um documento detalhado encontra-se no website do grupo. O grupo entende que um
planejamento visa definir objetivos, baseados em motivações, bem como definir passos e datas
para concretizá-los e concentrar esforços na busca para atendê-los. Por diversos fatores, o grupo
apresenta acentuada rotatividade. A rotatividade num programa complexo como o PET tem um
alto impacto. Assim, é prática do grupo preparar um planejamento focado não apenas no
desenvolvimento de atividades a serem cumpridas, ainda que possuam linhas diretrizes bem
definidas. O grupo crê que o foco principal é o desenvolvimento de seus integrantes, dos demais
alunos e do Curso. Logo, as atividades, ao invés de representarem um fim em si mesmo, devem
servir de instrumento de aprendizado e desenvolvimento, tanto pessoal quanto coletivo. Portanto,
entendemos o planejamento não como uma estrutura fixa e precisa, mas como um documento
básico, em função do qual o grupo se adaptará ao longo do período em questão.



Atividade - PEE1 - Sistema de aquisição de dados
baseado em RFID e no uso do kit de
desenvolvimento Arduino.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo possui experiência de ensino e de uso do kit de desenvolvimento Arduino. O grupo já
desenvolveu projeto envolvendo a tecnologia RFID, através do circuito auxiliar do Arduino
denominado de shield RFID. O grupo identificou algumas aplicações que necessitam de aquisição
de dados. Logo, pensou-se em projetar um sistema que realize uma aquisição de dados
automatizada, utilizando um shield RFID, um teclado, um Arduino, um computador e um software
para recebimento e armazenamento dos dados no computador.

Objetivos
Planejar, desenvolver e implantar um sistema de aquisição de dados baseado em RFID e no uso do
kit de desenvolvimento Arduino, que deverá estar conectado a um computador, o qual deverá
armazenar os dados adquiridos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Definir as aplicações de interesse. Definir as características do sistema de aquisição para tais
aplicações. Definir as bibliotecas do Arduino que deverão ser incorporadas. Especificar o código
Arduino que será elaborado. Definir a forma de comunicação Arduino-Computador. Definir a
linguagem a ser utilizada no programa que irá receber e armazenar os dados enviados ao
computador. Definir as bibliotecas que deverão ser incorporadas. Especificar o código que será
elaborado. Elaborar um protótipo. Aplicar rotinas de teste ao protótipo. Documentar o projeto.
Disponibilizar a documentação do projeto no website do grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Capacitar os alunos envolvidos em relação às diversas competências envolvidas na realização do



projeto. Utilizar o sistema no desenvolvimento de outros projetos do grupo. Disponibilizar a
documentação do projeto no website do grupo. Apresentar o projeto em eventos da IES. Motivar
os demais alunos do curso a desenvolver projetos semelhantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - PEE2 - Implementação de filtro digital
usando dispositivo lógico programável (EPLD)

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O tutor do grupo ministra as disciplinas Circuitos Digitais e Processamento Digital de Sinais no
curso de graduação do grupo. O grupo demonstrou interesse em começar a adquirir conhecimento
sobre o assunto antes de cursar a disciplina. O tutor já fez implementações em hardware dedicado.
O tutor é responsável por laboratório que possui dispositivo lógico programável (EPLD). Logo,
surgiu a proposta de implementar filtro digital usando dispositivo lógico programável (EPLD).

Objetivos
Implementar filtro digital usando dispositivo lógico programável (EPLD).

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Realizar grupo de estudos sobre conceitos básicos de processamento digital de sinais. Realizar
grupo de estudos sobre opções básicas de implementação em hardware digital para processamento
digital de sinais. Estudar implementação já realizada pelo tutor. Estudar o ambiente de software
para projeto (IDE) a ser utilizado. Implementar o filtro digital. Realizar testes. Documentar o
projeto. Disponibilizar a documentação do projeto no website do grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Capacitar os alunos envolvidos em relação às diversas competências envolvidas na realização do
projeto. Utilizar o sistema de projeto no desenvolvimento de outros projetos do grupo.
Disponibilizar a documentação do projeto no website do grupo. Apresentar o projeto nas
disciplinas pertinentes. Apresentar o projeto nos eventos da IES. Motivar os demais alunos do
curso a desenvolver projetos semelhantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - PEE3 - Experimentos de
processamento digital de sinais com kit de
desenvolvimento Arduino.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O tutor do grupo ministra as disciplinas Circuitos Digitais e Processamento Digital de Sinais no
curso de graduação do grupo. O grupo demonstrou interesse em começar a adquirir conhecimento
sobre o assunto antes de cursar a disciplina. O grupo possui experiência de ensino e de uso do kit
de desenvolvimento Arduino. Logo, surgiu a proposta de realizar experimentos de processamento
digital de sinais com o kit de desenvolvimento Arduino.

Objetivos
Realizar experimentos de processamento digital de sinais com o kit de desenvolvimento Arduino.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Identificar experimentos úteis para a disciplina em questão. Identificar, dentre eles, os que podem
ser realizados de forma simples com o Arduino. Identificar os passos de cada experimento e dos
resultados a serem alcançados. Descrever o procedimento de cada experimento. Documentar os
experimentos. Disponibilizar a documentação no website do grupo. Tentar encaixar a realização
de tais experimentos na programação da disciplina em questão.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Inserir diretamente o trabalho do grupo no seu curso de graduação. Colaborar diretamente na
melhoria do curso de graduação do grupo. Fornecer uma preparação inicial (teórica e prática) para
as disciplinas que envolvem os tópicos abordados. Habilitar os alunos envolvidos para trabalhos
futuros nos tópicos abordados. A atividade visa dar suporte à demanda por assuntos
complementares à grade curricular das Instituições de Ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da



atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - PEE4 - Grupos de estudo.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo planeja realizar atividades que envolvem diversos conhecimentos novos. A construção de
conhecimento em grupos tutoriais é feita em conjunto. Logo, surge a proposta de se realizar
grupos de estudos para embasar a realização de atividades, bem como para agregar conhecimento.

Objetivos
Realizar grupos de estudos para captação de novos conhecimentos, a serem utilizados em
atividades do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Identificar atividades a serem realizadas. Identificar conhecimentos necessários à realização de
tais atividades. Identificar fontes de informação pertinentes. Coletar as fontes de informação
identificadas. Organizar os tópicos a serem estudados. Realizar reuniões periódicas para discutir
os tópicos pontados. Preparar documentação relativa às discussões em grupo. Disponibilizar a
documentação no website do grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Inserir diretamente o trabalho do grupo no seu curso de graduação. Colaborar diretamente na
melhoria do curso de graduação do grupo. Fornecer uma preparação inicial (teórica e prática) para
as disciplinas que envolvem os tópicos abordados. Habilitar os alunos envolvidos para trabalhos
futuros nos tópicos abordados. A atividade visa dar suporte à demanda por assuntos
complementares à grade curricular das Instituições de Ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - PEE5 - Produção e/ou manutenção de
material didático e realização de cursos.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
Uma vez identificada uma necessidade, os alunos do grupo recebem cursos complementares à sua
formação. Periodicamente, os alunos do grupo oferecem cursos aos alunos da graduação. A cada
seleção, os alunos antigos repassam os cursos para os alunos novos. Para dar apoio a tais
atividades, o grupo produz e mantém diversos tipos de material didático, todos disponíveis para
download no website do grupo. Periodicamente, novos materiais são elaborados e/ou é realizada a
manutenção do material existente.

Objetivos
Produção e/ou manutenção de material didático e realização de cursos para nível médio e superior.
Previsões para 2015: a) Dicas PET-Tele: Diferenciando Padrões de Internet Móvel (inovação). b)
Tutoriais PET-Tele: Noções básicas da Linguagem de Programação C (expansão). c) Tutoriais
PET-Tele: Introdução ao Protocolo HTTP (manutenção). d) Tutoriais PET-Tele: Tutorial sobre o
sistema de acesso à sala do grupo PET-Tele baseado em RFID e no uso do kit de desenvolvimento
Arduino (inovação).

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Levantamento de informação para a realização de grupo de estudos e para a elaboração de material
didático. Realização de grupo de estudos sobre os assuntos envolvidos. Produção e/ou manutenção
de material didático. Disponibilização do material produzido no website do grupo. Realização de
cursos para nível médio e superior.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Inserir diretamente o trabalho do grupo no seu curso de graduação. Colaborar diretamente na
melhoria do curso de graduação do grupo. Fornecer uma preparação inicial (teórica e prática) para



as disciplinas que envolvem os tópicos abordados. Habilitar os alunos envolvidos para trabalhos
futuros nos tópicos abordados. A atividade visa dar suporte à demanda por assuntos
complementares à grade curricular das Instituições de Ensino.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - CC1 - Atividades de caráter coletivo:
Organização de eventos.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo realiza periodicamente os seguintes eventos: Semana de Telecomunicações - SeTel:
evento anual temático, realizado em três dias, consistindo de uma possível combinação de
diversos tipos de atividades (palestra, mesa-redonda, apresentação de trabalho, oficina, mini-curso,
etc.). Seminário de Mestrado: evento semestral, realizado em um dia, consistindo da apresentação
do trabalho de tese dos alunos do Mestrado em Engenharia de Telecomunicações. Exposição de
Trabalhos do Grupo PET-Tele - PET-Expo: o evento consiste na exposição dos trabalhos do grupo
PET-Tele. Palestras PET-Tele: realizadas na recepção dos calouros do Curso do grupo e, quando
agendado, em escolas de nível médio. Palestras convidadas com temas diversos. Visitas técnicas.

Objetivos
Organizar diferentes tipos de eventos, com público alvo diverso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Pesquisa do tema do evento. Planejamento das atividades do evento. Levantamento de
profissionais para o evento. Organização da grade do evento. Levantamento de dia/hora/local
disponíveis para o evento. Planejamento financeiro para o evento. Realização do evento.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Capacitar os alunos envolvidos em relação às diversas competências envolvidas na realização do
projeto. Ampliar o conjunto de atividades desenvolvidos na IES.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - CC2 - Atividades de caráter coletivo:
Participação em eventos.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo participa, periodicamente e de forma ativa, dos seguintes eventos: Agenda Acadêmica
UFF: evento anual da UFF, que ocorre no segundo semestre e que reúne as atividades de iniciação
científica, monitoria, extensão e PET. Semana de Engenharia: evento anual da Escola de
Engenharia da UFF, que ocorre no segundo semestre, envolvendo a apresentação de trabalhos e a
realização de palestras, cursos, minicursos e oficinas. Acolhimento Estudantil UFF: evento
semestral da UFF, organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), que
consiste de uma série de atividades desenvolvidas com o intuito de receber os alunos ingressantes
na IES. Encontros PET.

Objetivos
Participar de diferentes tipos de eventos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Planejamento de atividades para cada evento. Planejamento da colaboração na organização do
evento. Planejamento financeiro para participação do evento. Viabilidade de agendamento dos
integrantes para participação nos eventos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Participação do grupo em eventos organizados pela IES. Participação do grupo em eventos
organizados pelo Programa. Interação entre diversos seguimentos da IES. Interação entre diversos
grupos PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - CC3 - Atividades de caráter coletivo:
Interação entre grupos.

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo costuma realizar as seguintes cooperações: LaPEC: Laboratório de Projetos em
Eletrônica e Computação, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações, que tem por
objetivo servir de espaço para o desenvolvimento de projetos por alunos do Curso de Engenharia
de Telecomunicações (manutenção do website). LAPEL: Laboratório de Aulas Práticas de
Eletrônica, do Departamento de Engenharia de elecomunicações, que tem por objetivo servir de
espaço para as aulas práticas de eletrônica do Curso de Engenharia de Telecomunicações
(manutenção do website). Cursos sob demanda para outros grupos PET da UFF. Participação em
eventos organizados por outros grupos PET da UFF.

Objetivos
Realizar atividades de interação entre grupos da IES.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Identificação de demandas. Atendimento a demandas. Planejamento para realizar a cooperação.
Agendamento para realizar a cooperação. Realização da cooperação.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Exercício da cooperação entre grupos como forma de fortalecimento de relações. Exercício da
cooperação entre grupos como forma de fortalecimento das partes envolvidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.



Atividade - Atividades de Realização Contínua

Data Início da atividade 01/01/2015 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição/Justificativa
O grupo realiza, de forma contínua, as seguintes atividades: Participação, com monitoria de
dúvidas, no Curso Pré-Vestibular Popular da Engenharia da UFF. Manutenção dos três murais do
grupo nas dependências da Escola de Engenharia: um específico para o Curso Pré-Vestibular
Popular da Engenharia da UFF, um específico para alunos do Curso de Graduação e um genérico.
Manutenção do website do grupo, reformulado em 2010. Manutenção da página do grupo na rede
social Facebook. Manutenção dos computadores da sala do grupo. Manutenção e backup dos
dados armazenados nos computadores do grupo e no espaço em disco ocupado na Rede de
Computadores Telecom, do Departamento de Engenharia de Telecomunicações. Limpeza e
organização da sala do grupo.

Objetivos
Atividades extras, não incluídas nos itens gerais do planejamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Incorporação das atividades citadas dentro do dia a dia do grupo.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.
Colaboração com outros grupos. Propagação de informação de cunho geral por diversas mídias.
Manutenção da infraestrutura cedida pela IES.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da atividade. Relatos periódicos do andamento da
atividade. Avaliação subjetiva do envolvimento dos integrantes com a atividade. Cumprimento de
prazos. Cumprimento dos objetivos.


