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Considerações finais:
O planejamento 2020 do PET-Agronomia foi estruturado levando em consideração as demandas
observadas no ano anterior e as necessidades que envolvem a capacitação dos acadêmicos do curso
de Agronomia da UNICENTRO. Todas as tividades planejadas foram discutidas em reuniões do
grupo, momento em que todos puderam opinar e direcionar a metodologia na busca em atingir os
objetivos propostos. A tutora, dentre as atribuições que lhe são conferidas, planejará e
supervisionará as atividades do grupo PET-Agronomia e dos bolsistas e não bolsistas. Todos os
integrantes do grupo se reunirão semanalmente para discutir sobre a situação em que se encontram
as atividades (individuais e coletivas) em andamento e programar a organização das tarefas da
semana seguinte. Estas reuniões serão fundamentais para identificar as potencialidades e limitações
de cada uma das atividades em desenvolvimento, auxiliando na sua avaliação. Ao final de cada
atividade será realizada reunião para avaliação do desempenho de cada petiano envolvido na
atividade, os erros e acertos, bem como o impacto causado junto ao público alvo (petianos, demais
membros da comunidade acadêmica e sociedade). Neste momento, todos irão exercitar a capacidade
de ouvir e respeitar a opinião dos outros, solucionar possíveis problemas e sugerir melhorias. Esta
prática porporcionará o amadurecimento do grupo e motivará a procurar sempre fazer o melhor. A
todo tempo a tutora ficará atenta ao bom relacionamento dos integrantes do grupo e, sempre que
identificada possível dificuldade na interação entre os petianos, haverá a busca para a solução dos
impasses, buscando a boa e harmoniosa interação e convivência entre os integrantes do grupo,
facilitando o cumprimento das atividades planejadas. As atividades planejadas buscam o
aprimoramento acadêmico, profissional, social e cidadão dos petianos e visam proporcionar a
formação eclética dos mesmos. Busca-se sempre a realização plena das atividades programadas.

Resultados gerais:
As atividades do PET-Agronomia individualmente e em seu conjunto, buscam, por meio de ações
integradas entre os pilares do ensino, pesquisa e extensão, promover a melhoria na formação ampla
dos acadêmicos do curso de Agronomia da UNIVENTRO, garantindo a formação de profissionais
mais capacitados e prontos para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, no
qual, questões sociais e ambientais estejam sempre presentes na busca por melhria na qualidade de



vida da comunidade.

Atividade - Processo de seleção

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/08/2020 30/09/2020

Descrição/Justificativa:
Na construção de um grupo fortalecido, coeso e valorizado, precisa-se observar as características
dos acadêmicos e as normas para a entrada e permanência dos mesmos no grupo. Estas questões
são importantes quando busca-se construir uma relação de autonomia entre acadêmico e professor
que pode enriquecer o processo formativo do estudante e valorizar o trabalho do professor,
elencando formas de intensificar e fortalecer essa relação. A educação tutorial atua como
ferramenta de formação ampla dos acadêmicos, levando-se em consideração a área de conhecimento
técnico do curso escolhido, como também a formação em valores sociais de organização e
coletividade. Busca também desenvolver princípios de responsabilidade social e éticos, juntamente a
uma formação técnica e científica de qualidade. Para o ingresso dos acadêmicos no grupo este deve
ter a sensibilidade de compreender as necessidades e particularidades do curso em que atua,
criando daí, os critérios necessários no momento da seleção. O que se espera desses critérios de
seleção, é que possibilite um desenvolvimento conjunto de atividades frutos da relação aluno-
professor que beneficiem toda a comunidade acadêmica ou não. Estes critérios devem levar em
consideração, não só notas e ou méritos adquiridos ao longo dos anos de formação acadêmica, mas
também os aspectos de identidade e motivação para com os objetivos do programa PET. Desta
forma, uma vez por ano, normalmente no inicio do segundo semestre letivo, é realizado o processo
de seleção para ingresso de novos acadêmicos no grupo PET-Agronomia, de acordo com as
exigências contidas no Manula de Orientações Básicas do Programa. Por meio desta seleção, busca-
se selecionar acadêmicos cujos perfis sejam adequados ao objetivo do Programa e às características
próprias do Grupo.

Objetivos:
Selecionar novos discentes para integrar o grupo PET-Agronomia Propor critérios de seleção que se
encaixem às caracetristicas do grupo e aos objetivos do Programa; Evitar a seleção e distribuição de
bolsa a acadêmicos que não se interessem de fato pela proposta do Programa; Contribuir para o
desenvolvimento ao longo do tempo de um grupo coeso, motivado e que aspire aos objetivos de
trabalhho do Programa (ensino, pesquisa e extensão) e pela formação social e cidadã.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A organização do processo seletivo, como sleção de critérios, datas, etapas, banca, é discutida em
reuniões do grupo, para que todos possam participar de maneira democrática dos quesitos
avaliados. Normalmente, o porocesso de seleção propriamente dito (banca) conta com a presença da
tutora, dois docentes do departamento de Agronomia da UNICENTRO, que normalmente possuem
algum envolvimento nas atividades do grupo e escolhidos pelos petianos e de dois petianos bolsitas
(normalmente os mais antigos no grupo). A seleção pe realizada por meio de Edital publicado na
página do grupo e da PROEN (Pró-Reitoria de Ensino), no qual constam todas as informações,
exigências e critérios para o processo seletivo. As informações, critérios e exigências são
determinados em reunião prévia do grupo, convocada para esta finalidade e seguem às orientações
contidas no Manual de Orientações Básicas do Programa PET e ao Regulamento dos Grupos PET da
UNICENTRO, sem deixar de atender às particularidades do grupo.

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:
Seleção de acadêmicos com o perfil adequado, que venham complementar o grupo em suas
atividades; Manter a coesão e a motivação do grupo para que os objetivos principais do Programa
sejam atingidos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do processo seletivo será realizada pelo próprio grupo e pelos professores participantes
da banca de seleção. A questão de coesão, comprometimento e motivação do grupo todo, não
somente dos ingressantes, será avaliada no processo de auto-avaliação, realizado em reunião.

Atividade - Curso de língua estrangeira

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 17/02/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
Vivemos em um mundo globalizado e marcado eplo desenvolvimento tecnológico e pela intensidade
das relações culturais, comerciais, econômicas, políticas e sociais. Nesse cenário, a integração entre
os países é fator imprescindível para que ocorram mudaças, diálogos, negociações e trocas culturais,
acadêmicas e científicas. Todavia, muitas vezes a barreira imposta pela língua se sobressai e
determina o rumo das conexões estabelecidas entre as pessoas e os países. Neste contexto, o
aprendizado de línguas estrangeiras destaca-se como diferencial para todos que desejam estar
preparados para enfrentar desafios e encontrar maneiras de promover seu crescimento pessoal e
profissional em meio à globalização. Estudantes, profissionais e a sociedade em geral estão cada vez
mais conscientes de que o conhecimento básico ou domínio de línguas estrangeiras como inglês,
espanhol, francês, alemão, entre outras, é fundamental para os relacionamentos interpessoais e,
principalmente, para o acesso a cargos e melhores remunerações no atual mercado de trabalho,
competitivo e exigente. Em algumas áreas, essencialmente na empresas multinacionais, o segundo
idioma não é mais uma opção, mas um pré-requisito na seleção dos candidatos. O conhecimento de
línguas estrangeiras então, é um diferencial que amplia possibilidades e oportunidades de ingresso
em novos patamares profissionais e acadêmicos, tendo em vista que as habilidades e competências
relacionadas ao dominio de idiomas são amplamente reconhecidas e valorizadas. Além disso, saber
novas línguas é essencial para o desenvolvimento pessoal, para a comunicação em viagens, na
interação com novas culturas e nas práticas de lazer, entretenimento, negócios e estudos. Com base
nisso, os integrantes do gbrupo PET-Agronomia deverão participar de curso de língua estrangeira,
prioritariamente o inglês. Com a aprovação dos convênios de duplo diploma com universidades
francesas, a realização de cursos de língua francesa está sendo estimulada.

Objetivos:
Aprimorar ou proporcionar primeiro contato dos petianos com uma segunda/terceita língua,
possibilitando um diferencial na formação dos mesmos; Complementar a formação acadêmica dos
petianos; Aprimorar as habilidades dos participantes do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos de língua estrangeira poderão ser realizados fora da Universidade, em escolas de idiomas,
ou na própria universidade, nos cursos ofertados pela PROEC (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura)
por meio do PROMUL (Program Multicultural) ou pelos programas gartuitos ofertados pelo governo
do Estado, Paraná Fala Inglês e Paraná Fala Francês. Ainda, se necesa¿rio, dentro das
possibilidades, poderáo ser ofertados cursos específicos às necessidades dos petianos e ou
acadêmicos, promovidos pelo próprio grupo. Ex.: Inglês Agro ou redação científica em inglês, de
grande utilidade na formação para a pesquisa e pós-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:
Aprimoramento das habilidades básicas dos acadêmicos (língua estrangeira); Complementação da
formação acadêmica; Domínio de uma segunda língua/terceira língua, facilitando o desenvolvimento
de atividades inerentes à sua formação, melhorando a qualidade, rpincipalmente das atividades de
pesquisa; Acadêmicos mais bem preparados e competitivos no mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade ficará por conta da avaliação realizada pelo próprio curso no qual o petiano
está matriculado, ficando a cargo da tutora somente o planejamento e a verificação da matrícula dos
mesmos nos referidos cursos. Quando for um curso específico, organizado eplo grupo, ocorrerá
avaliação da participação de todos. Ocorre sempre o estímulo, por parte da tutora, para a realização
de exames de proficiência em língua estrangeira. A tutora verifica a participação dos petianos em
pelo menos um curso de língua estrangeira por ano.

Atividade - Organização de eventos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 02/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Os eventos científicos e ou de extensão, são fonte essencial na busca e obtenção de novos
conhecimentos. A principal finalidade de um evento é reunir profissionais e ou estudantes de uma
determinada área de conhecimento para troca e transmissão de informações de interesse comum ao
público alvo. Os eventos assumem papel de grande importância no processo de comunicação
científica, já que a transferência das informações, ideias e fatos novos chega ao conhecimento da
comunidade de forma mais rápida e dinâmica. Os eventos científicos fazem parte da comunicação
informal da ciência e permitem aos seus participantes, além do acesso às informações atualizadas na
área de atuação ou na área de formação acadêmica, maior facilidade nas relações e trocas que se
estabelecem entre os participantes, palestrantes e organizadores. Na área da Agronomia, os eventos
são de extrema importância na formação acadêmica, pois sempre colocam à disposição, as
informações mais atualizadas e permitem a interação entre todos os atores do evento. Eventos criam
possibilidade de interação entre os acadêmicos e os profissionais da área e favorece o acesso a
novas informações. Organizar ou auxiliar na organização de eventos científicos ou de extensão na
instituição ou fora dela, como comissão organizadora ou de apoio, permite aos petianos contato com
os problemas inerentes à organização do evento, como: escolha e contato com os palestrantes,
orçamento, patrocínio, elaboração do cronograma, logística, certificação, etc. Os eventos podem ter
cunho de formação complementar (semana acadêmica, simpósio, workshop, etc), de integração ou
de extensão universitária (dia de campo, etc). Os petianos deverão participar de todas as etapas da
organização, inclusive como coordenadores gerais e serão responsável pelo contato e convite com
palestrantes, divulgação do evento, planilha orçamentária, preparo dos locais, parcerias, etc. Temos
3 eventos programados para 2020: IV Ciclo de palestras em formação profissional e mercado de
trabalho do engenheiro agrônomo: tem como objetivo ofertar extracurricularmente oportunidade
para o discente do curso de agronomia compreender o atual mercado de trabalho.O evento visa
estimular os acadêmicos a se prepararem para obterem uma colocação no mercado de trabalho e a
conhecerem os processos de recrutamento de pequenas, médias e grandes empresas do setor
agrícola. II Simpósio de Inovações Técnicas aplicadas à Agricultura : Cultura da batata - tem o
intuito de oferecer aos discentes do curso de Agronomia, profissionais da área e à comunidade
palestras sobre temas relevantes da área agrícola, sejam eles pesquisas inovadores, novas



tecnologias, etc.

Objetivos:
Introduzir os petianos na função de organização de eventos; Enriquecer a formação acadêmica;
Possibilitar a interação entre os acadêmicos e os profissionais da área; Favorecer o acesso dos
acadêmicos a novas e atualizadas informações; Complementar a foramção acadêmica com
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional; Desenvolver a capacidade de trabalho em
equipe.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Normalmente planeja-se para o grupo a organização de 2 eventos: Ciclo de Palestra sobre o mercado
de trabalho para agrônomos, que em 2020 vai para a 4ª edição e tem como público alvo os
acadêmicos do 5º ano do curso de Agronomia da UNICENTRO; e o Simpósio de Inovações Técnicas
Aplicadas à Agricultura, que em 2010 terá a 2ª edição, com tema escolhdio: cultura da batata e terá
como público alvo os acadêmicos de Agronomia e áreas afins, além de profissionais que atuam na
área. Além desses dois, poderão ocorrer outros eventos, sob demanda do grupo ou dos acadêmicos,
que pderão ser organizados, como: I Encontro de Mulheres no Agronegócio de Guarapuava - esse
evento buscará mostrar a participação feminina no agronegócio da região, mostrando a qualificação
das mesmas para atuar no campo. Estes eventos normalmente ocorrem em parceria com instituições
e empresas voltadas para a área ne região. Além desses 3 eventos que serão de organização
principal do PET-Agronomia, existem eventos institucionais que o grupoa participará como comissão
de apoio (ex.: Congresso do Setor de Agrárias e Ambientais da UNICENTRO).

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:
Aprimoramento na formação dos acadêmicos do curso de Agronomia e aos vinculados ao Setor de
Agrárias e Ambientais da UNICENTRO; Treinamento dos acadêmicos do grupo PET-Agronomia em
organização de eventos científicos e de extensão; Realização de eventos científicos de qualidade
para os acadêmicos em formação; Integração dos petianos com outros acadêmicos e com
profissionais de diferentes áreas de atuação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação acontecerá pela realização e participação nos eventos organizados; Avaliação realizada
pelos participantes; Avaliação realizada em reunião do grupo após a realização dos eventos,
elencando os pontos fortes e fracos do evento, possibilitando análise crítica do evento organizado.

Atividade - Integração solidária

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 02/03/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Realização de campanhas para auxilio a entidades assistenciais; realização de atividades lúdicas em
instituções beneficientes; realização de oficinas para as entidades parceiras. Dentre essas atividades
podemos citar: oficinas de artesato, de hortas, de produção de mudas; visitas a asilos e entidades
assistenciais; campanha de arrecadação de lenços no outubro rosa; etc. Arrecadação de alimentos,
bombons, brinquedos, agasalhos, etc, nos mini cursos, palestras e aulões, que serão doados às
entidades. Essas atividades realizadas em parceira com as entidades, visam levar informações
importantes e contribuir para o conhecimento da população além de contribuir para a divulgação
das atividades realizadas pelo grupo.



Objetivos:
Estimular a criatividade e o bem-estar de crianças, idosos e doentes. Trabalhar a responsabilidade
social com o grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Oficinas - serão idealizadas e ofertadas oficinas de acordo com a instituição visitada. De forma
dinâmica, deverá acontecer a interação dos petianos com os participantes da instituição visitada.
Campanhas - realizar campanhas com a comunidade acadêmica, para arrecadação de alimentos,
livros, brinquedos, bombons, lenços, tampinhas etc, que serão doados às instituições. Além disso,
poderão ocorrer campanhas de conscientização de temas de interesse social. Nas datas
comemorativas (Páscoa, dia das mães, dos pais, das crianças, Natal, etc) serão realizadas atividades
específicas.

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:
Possibilitar aos petianos o envolvimento com os problemas sociais, trabalhando a responsabilidade
social do grupo. Interação do grupo com a comunidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Pelo resultado das campanhas realizadas e envolvimento e participação dos petianos nos eventos.

Atividade - Seminários

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2 02/03/2020 28/11/2020

Descrição/Justificativa:
Ao ingressar na universidade pe perceptível que a apresentação de seminários é uma atividade que
faz parte da rotina acadêmica, logo, os acadêmicos precisam ter domínio desta prática. Para que os
integrantes do grupo PET-Agronomia saibam quais são as maneiras adequadas de se portar diante
do público, como ter boa postura, didática e outros critérios que sempre são analisados em uma
apresentação, teremos a apresentação de seminários nas reuniões semanais. Cada integrante do
grupo PET-Agronomia apresentará seminários nas reuniões do grupo, durante o ano, segundo
cronograma estipulado em reunião. Os temas dos seminários serão variáveis e poderão ser sobre o
projeto individual do petiano, apresentação da linha de pesquisa na qual está inserido, apresentação
de resultados de perojetos de pesquisa e ou extensão ou mesmo ser um seminário de tema livre,
escolhido pelo petiano.

Objetivos:
Permitir ao petiano, além do contato com a comunidade acadêmica, colocar em prática os
conhecimentos adquiridos sobre montagem e apresentação de seminários; Divulgar os resultados de
pesquisa e ou extensão obtidos pelo petiano no desenvolvimento nos projetos individuais ou coletivo;
Treinar a oratória; Aprimorar habilidades básicas dos participantes do grupo (comunicação oral,
escrita, língua estrangeura, informática, etc)

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os seminários terão duração média de 15-20 minutos de apresentação, com discussão pelo grupo
após a apresentação. Essa atividade será realizada normalmente no horário de reunião semanal do
grupo. Os seminários serão iniciados com a apresentação dos petianos mais antigos, para que sirvam
de exemplo para os membros mais novos do grupo. Haverá pelo menos um seminario/petiano/ano.
Quando houver condições para a apresentação de dois seminários, haverá um seminário de tema



livre (1º semestre) - com temática geral selecionada pelo grupo - e o de apresentação dos resultados
do projeto individual (2º semestre).

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:
Melhoria nas habilidades de apresentação oral dos petianos (dicção, postura, segurança, oratória e
didática). Melhoria na formação dos petianos, com treinamento da capacidade de discussão e do
espírito crítico do grupo. Divulgaçao dos resultados obtidos nas pesquisas e projetos de extensão
individuais e do grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela tutora e, quando outros professores estiverem presentes, também
serão avaliados por estes e também pelos outros membros do grupo. A avaliação levará em
consideração o preparo do seminário (material apresentado e preparo do petiano para o seminário),
a apresentação, o conhecimento sobre o assunto, a habilidade em responder as questões surgidas na
discussão, a postura e outras habilidades necessárias para a apresentação de um bom seminário.

Atividade - Manutenção da página e das redes sociais do
PET-Agronomia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
O PET-Agronomia possui página no ambiente oficial da Universidade e perfis nas redes socias
(Facebook e Instagram) que contém informações sobre o grupo, seus componentes, faz a divulgação
dos eventos e das atividades realizadas e possui galeria de fotos, projetos e declarações aos
participantes das atividades.

Objetivos:
Levar à comunidade as informações sobre o grupo, seus componentes e atividades; divulgar as
atividades e eventos promovidos pelo grupo. Promover a visibilidade do grupo perante a comunidade
acadêmica e sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Sempre que necessário, ou pelo menos uma vez por mês, será realizada a atualização de notícias,
eventos e artigos de interesse à comunidade acadêmica e também dos resultados obtidos nas ações
exectadas. O grupo possui, no seu organograma de funcionamento, uma coordenadoria responsável
por esta atividade, composta por 4 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:
Divulgação do grupo e de suas ações/atividades. Divulgação dos resultados obtidos junto à
comunidade acadêmica e sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Realizada pela avaliação do material divulgadp, pela tutora, professores orientadores e profissionais
envolvidos nas ações, além da avaliação realizada pelos próprios integrantes do grupo.



Atividade - Organização e participação em mini cursos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 09/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Informação, comunicação, determinação e superação, são fatores fundamentais para a formação
profissional. Tal realidade encontra suas bases nos diversos níveis e modalidades educacionais, mas
encontra grande respaldo em palestras ou mini cursos de capacitação, os quais fazem toda a
diferença para a formação do profissional que busca se firmar num mercado de trabalho cada vez
mais atualizado e competitivo. O mercado de trabalho extremamente copetitivo precisa de
profissionais com formação ampliada para além da grade curricular ofertada em sala de aula. As
palestras e curos ofertados pelo grupo PET-Agronomia serão relacionados a temas voltados às
Ciência Agrárias, meio ambiente, inovações tecnológicas, formação pessoal e atualidades. A oferta
de palestras e mini cursos pode se tornar um complemento no repasse de conhecimentos,
contribuindo para a formação de um profissional atualizado com a realidade do mercado de trabalho
e com as áreas de atuação profissional.

Objetivos:
Atualizar, desenvolver o lado crítico e ofertar conhecimento amplo aos acadêmicos do curso de
Agronomia; Contribuir com a formação de um profissional conhecedor das realidades e atualizações
do mercado de trabalho; Envolver os petianos em atividades de organização de eventos que
busquem o repasse de conhecimentos; Aprimorar os conhecimentos específicos da área e formação
complementar dos acadêmicos do curso de Agronomia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos tem o compromisso de particpar e ou organizar palestras e cursos que venham
proporcionar a ampliação ou venham complementar o conhecimento do grupo e dos acadêmicos do
curso de Agronomia da UNICENTRO. Esses cursos serão, prioritariamente, oferecidos pelo próprio
grupo ou poderão ser realizados em parceria com outros grupos, grupos de pesquisa, instituições ou
associações. Prevê-se a realização de alguns cursos com os temas já selecionados pela necessidade
apresentada pelo grupo ou pelos acadêmicos do curso ou por grupos de pesquisa vinculados ao
departamento de Agronomia ou pelos próprios acadêmicos do curso (Tecnologia de aplicação de
defensivos agrícolas; receituário agronômico; Português; Vendas/Comercialização; Pivô Central;
Consultoria agronômica, empreendedorismo). Outros cursos poderão ser re-ofertados, pela procura
do tema e número de vagas reduzido, pelas características do curso ou pela especificidade do tema
(Auto Cad, Ambiente R). Os cursos serão, normalmente, ofertados a noite ou nos finais de semana,
com duração de 4 a 20h, dependendo da necessidade do tema. Alguns cursos poderão ser
ministrados pelos próprios petianos, outro por professores do departamento de Agronomia ou de
outros departamentos da Instituição, pós-graduandos ou profissionais da área convidados. Alguns
cursos aproveitam a vinda de professores/pesquisadores que venham para as bancas de defesa na
pós-graduação para que estes repassem aos acadêmicos informações sobre sua área de pesquisa.
Pretende-se realizar, no mpinimo, 6 mini cursos no 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:
Garantir a oferta de conhecimento amplo e atualizado e desta forma contribuir com a formação de
um profissional mais antenado com a realidade do mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



Pela participação dos petianos na organização, no preparo do cronograma de mini cursos do ano, na
seleção de temas e de ministrantes e pelo compromisso, responsabilidade e participação nos curso
ofertados.

Atividade - Projeto de Pesquisa Coletiva

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/03/2020 02/12/2020

Descrição/Justificativa:
Será dada continuidade da pesquisa sobre o "Perfil do egresso do grupo PET-Agronomia da
UNICENTRO". Esta pesquisa visa identificar a contribuição do PET-Agronomia aos seus egressos,
buscando informações sobre a atuação profissional e ou acadêmica dos mesmos. Visa, tmabém, o
conhecimento da realidade dos egressos do grupo e conhecer a importância da experiência PET na
sua formação e na sua vida profissional. Permitirá a obtenção de dados sobre os egressos, que
servirão para mostrar à comunidade acadêmica a importância da participação no grupo na formação
geral do acadêmico.

Objetivos:
Identificar as principais áreas de atuação dos egressos do grupo PET_Agronomia da UNICENTRO;
possibilitar a identificação da importância de uma formação mais eclética e cidadã na formação e
atuação profissional; conhecer a contribuição individual do PET-Agronomia, durante seus 10 anos de
atuação, na formação dos egressos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A pesquisa será realizada por meio de levantamento de dados com os egressos e aplicação de
questionário sobre as atividades que estão realizando e em que área estão atuando após o
desligamento do grupo. Com essas informações, serão montadas planilhas com os dados obtidos,
divididos nas seguintes áreas: empresa privada, pós gradruação, órgãos de pesquisa, academia,
assistência técnica, extensão e outros. Os dados serão divididos também nas grandes áreas de
atuação da Agronomia. Serão realizados vídeos curtos, com o depoimentos dos ex-petianos, sobre a
atuação profissional e a importância de ter participado do grupo. Esses videos serão utilizados na
divulgação do curso e do grupo, visando atrair mais acadêmicos para participar do PET. Após
encerrada, os resultados serão apresentados em eventos de divulgação.

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 obter o perfil do profissional formado para verificar a adequação às habilidades e
competências exigidas para o profissional de Agronomia e adequação ao mercado profissional e
Conselho de área. Conhecimento dos dados referentes aos egressos do PET-Agronomia, de forma
que estes possam contribuir para a divulgação do grupo e direcionar ações estratégicas futuras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação ocorrerá pelo próprio grupo, juntamente com a tutora, pelos questionários aplicados,
dados obtidos, resultados, material produzido e maneira pela qual os dados serão disseminados.

Atividade - Mostra das Profissões/UNICENTRO na



comunidade/UNICENTRO de portas abertas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 16/03/2020 30/10/2020

Descrição/Justificativa:
A apresentação dos cursos e atividades desenvolvidas pelos acadêmicos é de suma importância no
momento da escolha por uma profissão. Neste contexto, a Mostra de Profissões/UNICENTRO na
comunidade/UNICENTRO de portas abertas surge como forma de contribuir com maior visibilidade
dos cursos de graduação ofertados pela universidade e favorecer aos estudantes do ensino médio da
região, que se sujeitarão aos processos de seleção para ingresso na universidade, conhecimentos
acerca do perfil e atuação dos profissionais formados pela universidade, além de possibilitar um
maior conhecimento das atividades exercidas na universidade, possibilitando maior visibilidade aos
cursos e seus profissionais. Além disso, a ação tem o propósito de fornecer informações sobre os
cursos de graduação, atividades de pesquisa e extensão, prestação de serviços, promoção de eventos
culturais, científicos, tecnológicos, apresentar a estrutura disponível para a formação dos
acadêmicos. O público alvo da atividade são os estudantes de ensino médio e pré-vestibulandos no
momento da escolha da carreira/curso para ingresso no curso superior, mostrando, também, as
vantagens do ensino públicon e de qualidade oferecido na instituição e os diferenciais do curso de
Agronomia da UNICENTRO. Pode-se também trabalhar com estudantes do ensino fundamental,
mostrando as diversas áreas de atuação do agrônomo na sociedade.

Objetivos:
Promover a divulgação dos cursos de graduação oferecidos pela UNICENTRO; Contribuir para evitar
futuras evasões nos cursos, consequentes da falta de conhecimento do curso e da atuação
profissional; Atrair estudantes para os cursos de atuação da UNICENTRO; Possibilitar aos
estudantes o conhecimento da atuação do agrônomo na sociedade; Oportunizar aos membros do
grupo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades, como oratória; Divulgar a universidade
e instigar os estudantes a ingressarem no ensino público superior; Captar as expectativas que os
estudantes de ensino médio tem em relação à universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizads "Mostras de Profissões" em determinados momentos durante o ano. esta poderá
ocorrer no formato de Feira de Profissões, com a apresentação de todos os cursos da IES, com visita
programada de estudantes de escolas e séries diversas para conhecer a estrutura do curso
(UNICENTRO de postas abertas). A Mostra de Profissões poderá acontecer na própria instituição ou
em locais antecipadamente escolhidos. Poderão ocorrer também no formato "UNICENTRO na
comunidade", no qual os cursos vão a locais píblicos (calçadão, shopping) mostrar as atividades
desenvolvidas pelos cursos ofertados pela Universidade. Pode ocorrer também com o deslocamento
dos integrantes do grupo até escolas do município com o intuito de divulgar o curso e a atuação
profissional do agrônomo. Nestas ações, o PET-Agronomia ficará responsável pela organização de
todo o espaço do curso, além de preparar material para divulgação do evento e 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:
Maior visibilidade dos cursos junto aos estudantes do ensino médio e, desta forma, aumentar a
procura e interesse dos mesmos pela UNICENTRO e pelo curso de Agronomia; Conhecimento
prévio, pelos candidatos ao ingresso na universidade, sobre as áreas de atuação do profissional,
garantindo que os mesmos sintam-se estimulados a concluírem o curso, reduzindo, assim, a evasão;
Conhecimento do funcionamento e das potencialidades da UNICENTRO; Atração de jovens para



participar dos processos seletivos e ingresso dos mesmos em um curso de ensino superior.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo será avaliado pela tutora, por meio da participação nas atividades, pela qualidade do
material preparado e pelo comprometimento com a execução da ação; Será realizada avaliação
também por questionário realizado com os estudantes e professores no dia do evento.

Atividade - Reuniões Semanais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 05/02/2020 16/12/2020

Descrição/Justificativa:
Reuniões com a presença de todos os petianos e tutora, podendo ter a participação de convidados,
para a discussão de temas relativos à formação dos petianos; organização das atividades da
semana/mês; apresentação de seminários; avaliação das atividades realizadas; autoavaliação, além
de ser um momento de interação entre os petianos e de reflexão sobre as atividades realizadas.

Objetivos:
Facilitar o diálogo e o trabalho em equipe dos petianos; estimular a discussão e preparo das
atividades; verificar e avaliar os resultados das atividades realizadas; realizar a autoavaliação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reuniões semanais, em horário fixo, realizadas na sala de reuniões do Departamento de Agronomia.

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:
Apresentação de seminários para o grupo; apresentação e discussão dos resultados obtidos nas
atividades realizadas; discussão de novas atividades a serem realizadas para a comunidade
acadêmica e comunidade em geral; discussão de temas de interesse comum, apresentados por
petianos ou convidados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela frequência na reunião; avaliação das apresentações dos seminários;
avaliação das atividades realizadas individualmente e em grupo.

Atividade - Horta Educativa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/02/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Uma horta pode ser objeto de estudo interdisciplinar, pois permite a discussão de temas como
alimentação, nutrição, ecologia, meio ambiente, além de abranger várias áreas da formação do
agrônomo, gerando situações reais de aprendizado e situações bastante diversificadas. Entre os
benefícios alcançados com uma horta no ambiente escolar, destacam-se a produção e consumo de
alimentos de melhor qualidade pelos alunos, atividades ligadas à culinária nas escolas, além de
servir como espécie de terapia para alunos da APAE Rural de Guarapuava. Além de encontrar um
ambiente propício na escola, o projeto de implantação de uma horta pelo acadêmicos do curso,
permite a multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimentos e dos próprios
acadêmicos. Outro ponto fundamental, é que, além de ocupar um espaço físico normalmente ocioso,



os alimentos produzidos podem exercer papel complementar na merenda escolar. É possível, ainda,
estimular hábitos alimentares mais saudáveis e apreservação do meio ambiente.

Objetivos:
Vivenciar experiências não presentes em estruturas curriculares, possibilitando assim, formação
global mais completa (acadêmica e cidadã); Viabilizar o contato sistemático do grupo com a
comunidade interna e, principalmente, externa à IES, permitindo atingir troca de experiências em
processo crítico e de mútua aprendizagem; Confrontar os conhecimentos teóricos/práticos
adquiridos com a realidade prática; Permitir que os petianos adquiram mais autonomia e
responsabilidade; Aprimorar o trabalho coletivo do grupo; Despertar o pensamento crítico no
acadêmico, para que ele se reconheça como parte do meio ambiente; Estimular a adoção de bons
hábitos alimentares; Estimular a observação como meio para levantar hipóteses e solucionar
problemas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
HORTA APAE Em parceria com a APAE, o grupo PET-Agronomia irá realizar a manutenção da horta
implementada nas dependências da APAE-Rural em 2019. A manutenção da horta será realizada em
mutirões organizados pelo grupo, assim como a produção de mudas, transplantio, etc. Parte dessas
atividades serão incorporadas ao trote solidário, realizado com os calouros do curso de Agronomia.
HORTA EDUCATIVA Esta ação consiste em levar aos estudantes de escolas selecionadas, por meio
de aulas teóricas e práticas, noções sobre produção de hortaliças e o respeito ao meio ambiente.
Assim, temas como: os vegetais, partes de uma planta, solo, ciclo da água, produtos orgânicos,
defensivos agrícolas, execução e planejamento de horta, ecologia, reciclagem, micro-organismos,
cadeia alimentar, higiene com os alimentos, etc., serão trabalhados de forma prática e até mesmo
por meio de atividades lúdicas (dinâmicas, música, dobraduras, brincadeiras, etc.).

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:
Desenvolvimento da formação técnica e cidadã de todos os agentes envolvidos no processo;
Aproximação da IES com a comunidade/sociedade; Manutenção de uma horta na APAE Rural de
Guarapuava; Criação de espaço para discussão e planejamento.A atividad

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pela participação dos petianos no planejamento, organização e execução
das atividades e também pel qualidade dos materiais preparados para as aulas.

Atividade - Visitas técnicas/Viagens de estudo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 04/03/2020 04/12/2020

Descrição/Justificativa:
Tendo em vista que durante a graduação os acadêmicos permanecem a maior parte do tempo dentro
da sala de aula, as visitas técnicas/viagens de estudo são uma maneira de aprender com a vivência.
Realizar visitas à outros locais (empresas, universidades, instituições de pesquisa, etc) proporciona
oportunidade de obter experiências e informações novas, observar diferentes realidades e,
consequentemente, somar experiências na formação do acadêmico.

Objetivos:
Aprimorar os conhecimentos básicos com a prática; mostrar a realidade profissiona; proporcionar
aos acadêmicos contato com profissionais das mais diversas áreas de atuação; colocar os acadêmicos



em contato com diferentes realidades, seja de formação ou de atuação profissional; proporcionar a
oportunidade de contato e parcerias com outras instituições/empresas/profissionais e observar a
aplicação de temas abordados em sala de aula; promover a integração entre os componentes do
grupo e acadêmicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As visitas técnicas/viagens de estudo serão agendadas pelos petianos, ou professores do curso e
então será realizada a organização (transporte, programação) e divulgação das mesmas. Alguma
destas atividades poderão ser restritas aos petianos e outras poderão ser abertas à comunidade
acadêmica, respeitando-se as condições e características da visita (quantidade de pessoas) ou de
transporte. Outras ações poderão ser organizadas junto a disciplinas, como complemento às
questões desenvolvidas em sala de aula.

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:
Aprimoramento da formação técnica dos acadêmicos do curso de Agronomia. Espera-se também
complemento À formação geral dos petianos, no contato direto com os profissionais na organização
das atividades.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela tutora e petianos e, quando possível, por um membro do local
visitado, com base na participação nas ações e na verificação dos objetivos alcançados.

Atividade - PET-padrinho

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 09/03/2020 26/06/2020

Descrição/Justificativa:
A chegada dos acadêmicos no meio universitário muitas vezes é problemática e pode resultar em
reprovações ou até mesmo na evasão universitária. O apoio de outros acadêmicos a esses
acadêmicos poderia evitar esses problemas que ocorrem no inicio da trajetória acadêmica. Além de
se sentir acolhido, é importante que o acadêmico ingressante se sinta realmente incluso no ambiente
acadêmico. E se a universidade é uma unidade inclusiva, atitudes de violência, preconceito ou
constrangimento não devem ser aceitas nem consideradas coisas normais. Somente com respeito e
tolerância é que pode existir verdadeiro entrosamento entre os acadêmicos. Para que isso ocorra,
cada petiano será "padrinho" de um certo número de alunos ingressantes (calouros), com o intuito
de acompanhá-los durante o primeiro semestre na universidade. Pois proporcionar um ambiente
colaborativo é missão de todos que fazem parte da universidade. Promover a socialização e o
acolhimento dos novos acadêmicos e apresentá-los à dinâmica da universidade e do curso, é
responsabilidade de todos que querem conviver em um ambiente colaborativo. o primeiro passo para
se familiarizar com o ambiente universitário é explorar o Campus e suas instalações. Fazer uma
visita monitorada pelo campus, nos primeiros dias na universidade é função do `PET-padrinho.
Mostrar aos novos acadêmicos os espaços que farão parte de sua rotina - salas de aula, biblioteca,
laboratórios, diretoria acadêmica, lanchonete, etc.

Objetivos:
Apoiar os acadêmicos ingressantes no curso de Agronomia da UNICENTRO. Evitar a evasão dos
acadêmicos no primeiro semestre/ano do curso. Levar os ingressantes a ter maior convivio no dia-a-
dia com as atividades inerentes do curso. Coibir atitudes de preconceito, violência ou



constrangimento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada integrante do grupo PET-Agronomia será tutor (padrinho) de, no mínimo 3 e no máximo 5
calouros. Nas primeiras aulas da disciplina de Introdução à Agronomia, juntamente com a professora
das disciplina, será definida a formação dos grupos e o objetivo da atiidade. Qualquer dúvida que o
acadêmico ingressante apresente durante o semestre, deverá ser esclarecida com seu respectivo
tutor. Também ocorrerão atividades de formação geral voltadas a esses acadêmicos. Esta atividade
visa estimular, apoiar e promover a permanência dos acadêmicos na Universidade. Deste modo
poderá estimular esses acadêmicos com as atividades inerentes ao curso, visando, também, diminuir
a reprovação nas disciplinas básicas, favorecendo o rendimento escolar dos acadêmicos e
introduzindo-os nas atividades de ensino/pesquisa/extensão, referentes ao 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:
Melhorar a integração dos calouros com os outros acadêmicos do curso. Melhor conhecimento dos
grupos de pesquisa e de trabalho ligados ao curso de Agronomia. Maior apoio aos novos acadêmicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada junto à disciplina de Introdução à Agronomia, juntamente com o docente
responsável, pela atuação dos petianos e participação dos calouros. Os calouros apresentarão
seminário contando a experiência, os grupos de pesquisa visitados e as atividades acompanhadas.

Atividade - Projeto Individual

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 01/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Cada petiano desenvolverá um projeto individual (pesquisa ou extensão), cadastrado no respectivo
Programa Institucional (PROIC ou PROEX), e sob a orientação de um professor da área escolhida.
Entende-se que o desenvolvimento de projeto individual, traz uma inquestionável contribuição para
a formação acadêmica do petiano. A produção intelectual gerada por tais atividades, na forma de
publicações em periódicos e anais, qualifica e respalda o resultado dessa atividade e do próprio
programa no qual está inserido o projeto.

Objetivos:
Iniciar ou aprimorar as técnicas ligadas à realização de pesquisa/extensão, desde a elaboração de
projetos até a divulgação dos resultados; colocar os petianos em contato com a metodologia de
pesquisa científica ou de extensão universitária e com o trabalho em equipe nos Grupos nos quais
estão inseridos; promover o contato e o aprimoramento da escrita científica; desenvolver a
habilidade de trabalho em equipe; promover o amadurecimento para a interdisciplinaridade;
promover maior articulação entre ensino-pesquisa-extensão; favorecer o amadurecimento acadêmico
dos estudantes co perfil para desenvolver estudos em programas de pós-graduação; possibilitar ao
acadêmico assumir responsabilidades sobre a própria aprendizagem e desenvolvimento pessoal.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada pelo cadastro do projeto de pesquisa/extensão junto aos Programas
Institucionais, de forma voluntária, para os bolsistas do Programa PET, seguindo-se todas as normas
e prazos estabelecidos pelo respectivo Programa.



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 aprimoramento/conhecimento de técnicas de experimentação adotadas na área de Ciências
Agrárias, favorecendo a formação profissional do petiano, como também conhecer a elaboração e
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão universitária. Divulgação dos resultados
obtidos em evento próprio de cada Programa Institucional (EAIC e EAEX). Publicação dos esultados
no formato de resumo expandido nos anais dos eventos em que foram divulgados. Publicação de
artigos científicos em periódicos da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pelo grupo, nos seminários realizados com a apresentação dos resultados
obtidos. Também ocorrerá a avaliação pelo Programa institucional ao qual o projeto estará
vinculado, com a apresentação de relatórios (parcial e final), redação de resumo expandido e
apresentaçao oral no evento anual do Programa (EAIC ou EAEX).

Atividade - Aulões solidários

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 06/04/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
Realização de aulas de disciplinas com histórico de reprovação para melhor aproveitamento dos
acadêmicos. Poderão também ser realizadas aulas de disciplinas básocas, como forma de relembrar
conteúdos, dos acadêmicos das séries mais avançadas do curso. Será solicitado, como inscrição para
as aulas, alimento ou outro item de necessidade para doação às Instituições de caridade da cidade.

Objetivos:
Evitar/diminuir a reprovação/retenção/evasão dos acadêmicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As aulas serão ministradas pelos professores das disciplinas, com auxílio de pós-graduandos e
também dos monitores das disciplinas. Normalmente essas aulas serão realizadas de forma
condensada, facilitando a participação de maior número de acadêmicos. As solicitações das aulas
virão por pesquisa realizada com as turmas e a realização das mesmas acontecerá, com a adesão de
número mínimo de participantes, estipulado pelo professor ministrante das aulas.

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 dos acadêmicos do curso de Agronomia ou de áreas afins. Melhor aproveitamento do
conteúdo ministrado. Diminuir a reprovação/retenção. Arrecadação de gêneros alimentícios e outros
materiais de necessidade para doação a Instituições de Caridade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela organização e divulgação das aulas. Essa avaliação será realizada
pela tutora e pelos petianos. Haverá avaliação pela participação nas mesmas, realizada também
pelos ministrantes das aulas.



Atividade - PET-replicar

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 09/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Levando-se em consideração algumas deficiências observadas, relacionadas à falta de
conhecimentos básicos em Português, pouca habilidade de oratória e com ferramentas necessárias
ao bom andamento das atividades do grupo e para as atividades de pesquisa e de disciplinas,
observou-se a necessidade de realizar cursos de capacitação, nivelamento, para os integranes do
grupo que, depois de capacitados, levarão os conhecimentos para os seus grupos de pesquisa. Tais
áreas de capacitação, englobam: português, metodologia científica, experimentação agrícola, excel,
preparo de material audio visual, redação científica, preenchimento de currículo Lattes, normas de
ABNT, etc. Esta atividade visa, então, a elaboração de oficinas de capacitação para os petianos, que ,
posteriormente, possam se transformar em replicadores de conhecimento para a comunidade
acadêmica.

Objetivos:
Treinar os petianos nos programas e plataformas importantes para a vida acadêmica e profissional e
fazer com que, após treinados, tornem-se replicadores do conhecimento na comunidade acadêmica.
Possibilitar o treinamento da capacidade didática nos petianos. Treinar a habilidade de oratória.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por meio de oficinas ministradas por professores, pós-graduandos ou
profissionais que possuam conhecimento dos temas, em datas, locais e horários a serem definidos,
de acordo com as disponibilidades pessoais. Após o treinamento dos petianos, estes realizarão
oficinas para os grupos de pesquisa e ou comunidade acadêmica, replicando os conhecimentos
adquiridos.

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:
Treinamento do maior número de pessoas nos temas selecionados para as oficinas. Oportunidade de
formação para os petianos no que diz respeito à disseminação de conhecimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela participação nas oficinas, realizada pela tutora, professores,
profissionais, responsáveis pelas oficinas. Os petianos também serão avaliados pelas oficinas
ministradas, pela divulgação realizada, pelo material preparado, etc. Essa avaliação será realizada
pela tutora e ou pelo professor coordenador do grupo de pesquisa, quando for o caso.

Atividade - Reforço voluntário/plantões/monitoria

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 02/03/2020 04/12/2020

Descrição/Justificativa:
A importância da monitoria nas disciplinas do ensino superior excede o caráter de obtenção de um
título, seja no aspecto pessoal de ganho intelectual do acadêmico que está atuando como monitor,
seja na contribuição na formação dos acadêmicos que estarão sendo monitorados e, principalmente,
na relação de troca de conhecimentos entre os professores das disciplinas e o petiano monitor. A



realização de monitoriaé uma oportunidade para o petiano desenvolver habilidades inerentes à
doceência, aprofundar conhecimentos na área específica da disciplina na qual está atuando como
monitor e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. A monitoria do PET-Agronomia é uma
alternativa de reforço e busca por melhoria no processo ensino-aprendizagem visando a redução nos
índices de reprovação e retenção nas disicplinas do curso de Agronomia da UNICENTRO. A
atividade visa, além da oferta de reforço nos conteúdos, a realização de atividades práticas, preparo
e auxilio nas aulas práticas, aplicação de exercícios de revisão e fixação, preparo de material
didátioc, etc.

Objetivos:
Favorecer a participação dos petianos na execução de projetos de ensino; Incentivar a melhoria do
processo ensino-aprendizagem, promovendo a cooperação acadêmica; Minimizar os índices de
reprovação, evasão e falta de motivação dos acadêmicos do curso; Oferecer aos petianos
experiências nas atividades técnicas, didáticas e científicas em disciplinas do curso; Auxiliar na
formação complementar dos petianos, possibilitando a aprimoramento da formação para a docência.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada com horários pré-determinados de plantões dos petianos realizados
durante a semana, nos horários vagos, em local determinado. Terá sempre o acompanhamento do
professor da disciplina na confecção do plano de atividades e na supervisão das atividades
executadas. Os petianos poderão auxiliar no preparo e execução de aulas práticas, na correção de
relatórios, na resolução de listas de exercícios e questionários, entre outras atividades. Cada petiano
deverá realizar uma monitoria por semestre letivo.

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:
Aprimoramento da formação dos petianos, com troca de conhecimentos e experiências, visando
minimizar o problema de reprovação, retenção e evasão do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela tutora, analisando as atividades exercidas pelos petianos na
monitoria e frequência na atividade. Será realizada também a avaliação sobre a procura dos
acadêmicos do curso pelo reforço oferecido. Os professores responsáveis pelas disciplinas também
realizarão avaliação sobra a atuação dos petianos nas atividades propostas e a frequência dos
petianos nos atendimentos agendados.

Atividade - Recepção aos calouros do curso de Agronomia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 02/03/2020 31/03/2020

Descrição/Justificativa:
A entrada na universidade deve ser marcada pela expectativa do crescimento que o acadêmico terá,
também, como elemento de transformação da sociedade. Portanto, nada mais coerente do que
associar esse momento às práticas solidárias e incentivar a cidadania, em vez de submeter o calouro
a experiências constrangedoras. Levando-se em consideração esta questão, o PET-Agronomia
organiza atividades para o acolhimento do calouro na Universidade. Essas atividades versam sobre o
conhecimento do curso, das instalações dos docentes e das atividades realizadas no departamento
de Agronomia, para localizar o acadêmico na sua nova realidade e também organiza atividades
solidárias, junto aos ingressantes - TROTE SOLIDÁRIO - que inclui a integração entre calouros e



veteranos, mas é principalmente caracterizado pela cooperação junto a alguma causa social.

Objetivos:
Integrar os novos acadêmicos à atividades do curso; Integrar os novos acadêmicos com os
acadêmicos das outras séries; Mostrar oportunidades que o curso oferece para a formação
profissional e cidadã dos mesmos; Mostrar as oportunidades de integração com a comunidade e com
as atividades profissionais na formação diária; Incentivar ações solidárias e o desenvolvimento da
consciência social nos acadêmicos; Evitar a evasão dos acadêmicos do 1º ano do curso;
Complementar a formação acadêmica com desenvolvimento pessoal, social e cidadão; Desenvolver a
capacodade de trabalho em equipe.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade tem inicio com uma palestra minisrada pelo petianos na disciplian "Introdução à
Agronomia", do 1º semestre da 1ª série do curso de Agronomia da UNICENTRO. Esta palestra é
preparada pelos petianos, com a supervisão da tutora e do professor responsável da disciplina. Esta
palestra tem como objetivo mostrar, além do papel do PET-Agronomia no dia-a-dia do curso, as
oportunidades de participação nos projetos de pesquisa e ou extensão coordenados pelos
professores do curso, como também as oportunidades de bolsas de estudo. Esta palestra é a
atividade inicial do PET-Padrinho, atividade que também tem como objetivo a integração do
acadêmico calouro na comunidade acadêmica. Também, neste momento, ocorrerá a explicação do
"Trote Solidário", que será uma iniciativa do PET-Agronomia para unir a atividade profissional com
as necessidades de uma instituição de assistência social. No ano de 2020 o trote será a manutenção
da Horta na APAE-Rural de Guarapuava, já parceira do PET-Agronomia.

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:
Melhor integração dos novos acadêmicos ao cotidiano e à atividades desenvolvidas pelos docentes e
acadêmicos do curso de Agronomia, incentivando a participação dos mesmos nestas atividades e,
com isso, evitando a evasão dos acadêmicos do 1º ano. Realização e manutenção da horta na APAE
Rural de Guarapuava.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela tutora e pelos próprios petianos, com a verificação e avaliação das
atividades realizadas e do material elaborado para as mesmas. Também será avaliada a participação
dos petianos nas atividades pela tutora e pelo professor responsável pela disciplina de Introdução à
Agronomia, que acompanhará toda a atividade junto aos acadêmicos do 1º ano. Ocorrerá avaliação
das atividades pelo grupo, após o encerramento de cada uma, para que possa, se necessário, haver
novo dimensionamento das atividades para o próximo ano. Os calouros realizarão seminários sobre
as atividades no final do semestre, que serão avaliados pelo professor, pela tutora e pelos petianos.

Atividade - Atividades InterPETs

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 03/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
A realização de atividades em conjunto, com vários ou alguns grupos PET, visa melhorar o
relacionamento e a articulação entre os grupos PET da UNICENTRO. Dessa forma busca maior
integração entre os grupos, fato que facilitará os trabalhos/projetos que são realizados entre os
grupos para que os mesmos sejam realizadis da melhor maneira possível e também facilitará a



organização dos eventos que englobam os oito grupos PET da Instituição (INTERPETs). O InterPets
é um evento de suporte aos grupos PET, no qual se reunem todos os grupos PET da universidade.
Este evento proporciona a troca de experiências, a socialização e o crescimento dos grupos da
universidade, além de garantir momento de discussão e de formação cidadã. Além do InterPets,
atividades de integração, projetos de pesquisa e ou extensão, visitas a entidades, organização de
eventos, gincanas, também são importantes para que haja a integração dos grupos.

Objetivos:
Buscar a integração entre os diferentes grupos PET da universidade; Trabalhar a diversidade;
Realizar atividades de caráter social; Aproximar os grupos PET da UNICENTRO; Articular
projetos/trabalhos em conjunto; Fortalecer o PET dentro da Instituição.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a realização da atividade será necessária a organizaçao de reuniões com componentes dos
grupos para definir as atividades que poderão ocorrer em conjunto, além de verificar interesses
comuns dos grupos. O InterPets em 2020 será realizado em dois momentos: em abril e em setembro,
para que permita maior integração dos grupos. Além do evento, serão preparadas atividades de
caráter social como Páscoa, dia das crianças e Natal para entidades assistencias; visitas a entidades;
doação de sangue; coleta de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal, etc. Poderão também
ser realizados cursos de interesse comum como: Curriculum Lattes, Oratória, Excell, etc.

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:
Maior integração entre os grupos. Surgimento de novas ideias para projetos e ações conjuntas.
Fortalecimento do Programa e suas ações dentro da universidade e na comunidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizada pelos grupos, tutores e CLAA.

Atividade - Participação em eventos científicos e de extensão

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 09/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Os eventos ou encontros científicos são uma fonte essencial para quem busca novos conhecimentos.
Eles permitem o enriquecimento do saber acadêmico, pois reunem profissionais, especialistas,
estudantes e vários grupos com interesses em comum. São uma forma ímpar de trocar informações e
ampliar a cultura e formação. Durante esses eventos os pesquisadores e estudantes tem a
oportunidade de apresentar seus trabalhos, além de manterem-se atualizados em relação às
inovaões na área. Vários eventos também possibilitam a publicação de todos os trabalhos
apresentados. Esse ponto é fundamental para a divulgação do conhecimento científico, além de ser
um estímulo à pesquisa e produção científica. Quem apresenta seus trabalhos e resultados de
pesquisa em eventos científicos ainda tem como vantagem o aperfeiçoamento pois, ao serem
expostos, os trabalhos são apreciados por outros pesquisadores da área e recebem sugestões de
melhorias e atualizações. Ao participar de eventos científicos, o estudante agrega horas à
integralização curricular o que enriquece sua frmação profissional. A importância da participação
em ebentos científicos vem não só na construção do currículo, mas da possibilidade de interação
com outros profissionais da área e da oportunidade de conversar sobre as diferentes áreas. Isso
auxilia o estudante a direcionar sua carreira para uma especialidade. Destaca-se também, o



desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento acadêmico/profissional e os conhecimento científica
adquiridos nesses eventos. Atividades e experiências vivenciadas fora da sala de aula trazem
inúmeros benefícios e vantagens aos estudantes, tais como: maior segurança e autoestima, melhr
apresentação em público, aprendizado com novas culturas e maior compreensão das disciplinas.
Portanto, a atividade visa a participação dos petianos em eventos científicos ou de extensão. Os
eventos podem ser locais, regionais, nacionais ou internacionais.

Objetivos:
Divulgar os resultados dos projetos de pesquisa e ou extensão; Promover o contato dos petianos com
estudantes e profissionais de outras instituições para troca de experiências; Incentivar a
participação dos petianos em eventos; Estimular a apresentação de resultados de trabalhos
desenvolvidos pelos petianos; Buscar novas teorias e informações atualizadas; Buscar
enriquecimento curricular; Divulgar e debater ideias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos serão incetivados a participar de eventos, de preferência fora da instituição, com ou sem
apresentação de trabalhos. A tutora estimula a participação de cada petiano em pelo menos um
evento regional/nacional por ano, além da participação no evnto obrigatório de divulgaçaõ dos
resultados dos projetos individuasi (EAIC ou EAEX).

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:
Disseminação dos resultados obtidos nos trabalhos realizados. Contato com profissionais e
pesquisadores da área. Aprimoramento na formação profissional do estudante. Visão amis
globalizada do conhecimento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pela participação dos petianos nos eventos.


