
Ministério da Educação
Planejamento Anual 2020

Informações do Planejamento
IES:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

Grupo:
GEOGRAFIA Curso específico PT UNICENTRO 1126803

Tutor:
CLAYTON LUIZ DA SILVA

Ano:
2020

Somatório da carga horária das atividades:
960

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
O presente planejamento foi construído em conjunto com os petianos ainda no meses de novembro e
dezembro de 2019, nele constam 15 atividades que buscam articular ensino, pesquisa e extensão,
tendo ainda como preocupação a contribuição com o curso de Geografia que abriga o grupo e o
fortalecimento do programa na Universidade Estadual do Centro-Oeste. As atividades são: Enfoque
principalmente na Pesquisa: 1 - Pesquisa Coletiva; 2 - Acompanhamento pelo tutor das pesquisas
individuais de iniciação científicas; 3 - Elaboração e organização de material para publicação,
referentes ao trabalho realizado pelo grupo. Enfoque principalmente na extensão: 1 - Divulgação do
Curso de Geografia da Unicentro em escolas da rede básica de ensino; 2 - Projeto de Extensão com a
Fundação Proteger; 3 - Manutenção do sítio eletrônico do Grupo PET-Geografia. Enfoque no ensino:
1 - Recepção de Estudantes da rede básica de ensino no Departamento de Geografia; 2 - Produção
de audiovisuais; 3 - Organização da Semana Acadêmica de Geografia, com a oferta de minicursos
pelos petianos. Há atividades planejadas que buscam dar melhor organização ao trabalho do grupo,
como a de Planejamento, Secretaria e Reuniões Regulares do Grupo GeoPet-Unicentro. Ainda temos
as atividades de fortalecimento do programa, seja internamente, como o InterPET - Seminário
Interno de Avaliação dos Grupos PET e a Organização da Semana Acadêmica de Geografia, seja
externamente, como as Campanhas de Doação de Sangue, que ainda contribuem para a construção
de uma visão de mundo cidadã e socialmente responsável entre os petianos. Há também atividades
que envolvem pesquisa, ensino e extensão, como a de Produção de Conteúdo e a de Divulgação em
Mídias Sociais e as Expedições Geo-PET. O compromisso com o Departamento de Geografia é
garantido, além do constante auxílio na organização de eventos, através da Recepção dos Calouros e
Apresentação do Curso. Todas as atividades implicam no envolvimento dos petianos, que são
convidados a agir de forma propositiva, permitindo que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam
realizadas muitas vezes de forma integrada. O calendário é sempre repleto de atividades que
proporcionam momentos de troca de saberes que mais que complementar o currículo normal o
enriquecem. A participação no programa permite um real envolvimento com o mundo acadêmico e
com o ensino superior, proporcionando um profissional qualificado, versátil, polivalente e capaz de
enfrentar desafios e encontrar soluções.



Resultados gerais:
O presente planejamento dará os rumos do trabalho a ser desenvolvido ao longo de 2020, espera-se
que em seu conjunto ele permita que os petianos possam vivenciar diferentes tipos de atividades de
ensino, pesquisa e extensão que contribuam com sua formação profissional e humana. Espera-se
ainda que com os trabalhos com parceiros internos da instituição o grupo fortaleça o Programa de
Educação Tutorial na Unicentro, bem como o curso de Geografia na instituição. O mesmo se espera
com o trabalho realizado com os parceiros externos, permitindo que os petianos possam melhor
compreender a importância do trabalho da Universidade Pública em sua comunidade.

Atividade - Projeto de Extensão com a Fundação Proteger

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/02/2020 19/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade em parceria com a Fundação Proteger já dura desde 2015 e trata-se de uma importante
atividade de extensão realizada pelo grupo PET-Geografia. Essa entidade é responsável de
Guarapuava-Pr pelo acolhimento de crianças e jovens em situação de afastamento familiar motivado
por medida judicial. O trabalho é desenvolvido em cinco (05) atividades que ocorrem ao longo do
ano. São elas: 1) atividades aos sábados em praças e outros espaços públicos da cidade; 2) reforço
escolar; 3) festas em datas especiais (páscoa, festa junina e do dia das crianças); 4) cinema; 5)
percurso geográfico. Essas atividades resultam do trabalho desenvolvido ao longo dos anos,
escolhidas sempre em diálogo com a equipe pedagógica e da direção da entidade. A proposta é
oportunizar momentos lúdicos e de socialização para os acolhidos.

Objetivos:
O objetivo central dessa atividade é permitir a imersão dos petianos no contexto de uma instituição
de acolhimento de crianças e jovens, de modo que conheçam como funciona esse tipo de entidade
bem como quais são suas ações e políticas públicas. Trata-se de um trabalho realizado com sujeitos
socialmente vulneráveis, o que favorece a formação humana que contribui com sua futura prática
profissional. Cada atividade permite que os petianos possam colocar em prática vocações e aptidões
individuais, complementando sua formação técnica e profissional. Do ponto de vista do público
assistido, cada atividade permite distintos objetivos: 1) atividades aos sábados em praças e outros
espaços públicos da cidade - essa atividade objetiva que os acolhidos conheçam espaços da cidade
de Guarapuava-Pr, como parques, praças, museus, entre outros espaços públicos ou privados, onde
acontecessem atividades lúdicas e de lazer; 2) reforço escolar - essa atividade acontece na sala do
grupo PET-Geografia ou em outros ambientes da Universidade Estadual do Centro-Oeste-Unicentro
e objetiva momentos de estudo e de conhecimento; 3) festas em datas especiais (páscoa, festa junina
e do dia das crianças) - estas festas acontecem no campus CEDETEG da Unicentro, sempre em
parceria com outros grupos PET (principalmente PETs Química e Agronomia); 4) cinema - esta
atividade ocorre no campus Santa Cruz da Unicentro, onde se localiza o cinema, com o objetivo de
ofertar uma atividade lúdica e formação para os acolhidos; 5) percurso geográfico - esta atividade
objetiva levar os acolhidos para conhecer diferentes espaços da cidade de Guarapuava-Pr, para que
possam aprender a se locomover pela cidade e dialogar com pessoas do comércio e serviços. De
modo geral, essas atividades objetivam de um lado proporcionar atividades lúdicas e educativas para
os acolhidos, ao mesmo tempo em que contribuem com a formação humana dos petianos e da
importância destes conhecerem algumas das políticas públicas voltadas a infância e a juventude.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades ocorrem pelo menos uma vez por mês, geralmente aos sábados (excetuando o reforço
escolar e o percurso geográfico), e incluem visita à museus, parques e praças, sempre
proporcionando atividades de cunho educacional e cultural, que incluem: rodas de música,



atividades esportivas (futebol, bete ombro, vôlei, basquete, entre outras), percursos pela cidade para
apresentar estabelecimentos de comércio e serviço, atividades nas unidades da entidade e nos
campus da Unicentro em Guarapuava-Pr, organização de festas em datas específicas (páscoa, dia
das crianças e festa junina) ou a convite de entidade (o grupo PET Geografia possui uma banda que
sempre é convidada para tocar para os acolhidos). As festas realizadas no campus Cedeteg contam
com a parceria de outros grupos PET, seja como doações ou na organização. Sempre decoramos o
espaço segundo a temática do evento em questão e preparamos alimentos para serem servidos para
os acolhidos. O trabalho de transporte dos acolhidos é sempre responsabilidade da Fundação
Proteger, que ainda disponibiliza profissionais próprios para nos acompanhar, além de sempre dar
suporte pedagógico.

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 trabalho realizado tem dado bons resultados, marcando positivamente na formação dos petianos e
na trajetória dos acolhidos. Somos reconhecidos como importante parceiro da Fundação Proteger
para a realização de atividades lúdicas e educacionais com os acolhidos. O trabalho já resultou em
algumas publicações, incluindo um capítulo de livro dedicado a trabalhos de extensão: MARQUES, S.
da S. ; SILVA, C. L. . OFICINAS CULTURAIS: CIDADANIA E DIREITOS COM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. In: V Semana de Integração de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da V Semana de Integração
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017. ROSA, A. ; SILVA, C. F. ; CAMPOS, D. ;
SANTOS, R. M. F. ; SILVA, C. L. ; SANTOS, L. H. ; GEFFER, D. . TRABALHO DE EXTENSÃO SOCIO
CULTURAL Acadêmicos do PET-Geografia caminhando junto com a Fundação Proteger. In: XXI
SULPET, 2018, Curitiba. Anais do XXI SULPET, 2018. SILVA, C. L.; ROSA, A. ; MARQUES, S. da S. .
Prática de extensão como instrumento de formação humana na graduação: parceria PET-Geografia e
Pedagogia Social da Fundação PROTEGER. In: Andressa Kolody; Dan Junior Alves Nolasco Belém.
(Org.). Extensão em Perspectiva. 01ed. Guarapuava: Editora da Universidade Estadual do Centro-
Oeste, 2019, v. , p. 73-88. SCHARAM, J. M. Scharam; SILVA, C. VIVÊNCIAS EDUCACIONAIS COM
CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO: PARCERIA PET GEOGRAFIA E
FUNDAÇÃO PROTEGER, GUARAPUAVA PR. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. SANTOS, P. T.; SILVA. C. Cultura, educação e lazer:
fomentando a extensão e a formação cidadã. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. GALVÃO, A. C. C.; SILVA, C. Um relato de experiência
extensionista em atividades recreativas com crianças e jovens acolhidos pela Fundação PROTEGER,
Guarapuava Pr. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017,
Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2019. FERNANDES, R. A. S.; OLIVEIRA, E. P. de; SILVA, C. PET Geografia/Unicentro em parceria
com a Fundação Proteger de Guarapuava Pr: ensino para crianças em situação de vulnerabilidade
social. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017,
Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2019. ROSA, A. da; SILVA, C. A importância que tem o grupo PET Geografia com os acolhidos da
Fundação PROTEGER. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicentro, 2019. TABILE, C.; SILVA, C. BANDA GEOPET: INCENTIVO À PROMOÇÃO DA CULTURA
JUNTO À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNICENTRO E EM TRABALHOS DE EXTENSÃO. In: VI
Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da
VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. Os resultados



alcançados pela atividade em suas versões anteriores e o apoio da entidade parceria, permite
comentar que trata-se de ações que implicam melhorias na formação dos petianos, com rebatimento
no curso na medida em que são discutidas algumas das políticas públicas voltadas para a juventude.
Ao mesmo tempo, o trabalho realizado repercute sobre a sociedade, pois são oportunizados
diferentes momentos culturais, lúdicos e educacionais para um segmento social vulnerabilizado. O
trabalho vem sendo difundido através de publicações e participação em eventos locais, regionais e
nacionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O trabalho de avaliação começa no início do ano com o planejamento do trabalho, incluindo os
petianos e a equipe pedagógico e direção da Fundação Proteger. Ao longo do ano realizamos rodas
de conversa para definição das atividades, além da divisão de tarefas. O trabalho de avaliação é
contínuo e ocorre logo após cada atividade realizada.

Atividade - Manutenção do sítio eletrônico do Grupo PET-
Geografia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 27/01/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
Desde 2018 o grupo PET-Geografia conta com um endereço eletrônico, de domínio da Unicentro. Ali
são disponibilizadas informações sobre o grupo, com "abas" que apresentam o grupo e seus
integrantes, uma galeria de fotos, histórico do grupo, entre outras informações. A página é um
importante canal de troca entre os integrantes e a sociedade em geral, apresentando o trabalho
realizado.

Objetivos:
A página eletrônica do grupo PET-Geografia objetiva apresentar aos internautas as ações realizadas
pelo Grupo PET-Geografia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a manutenção da página, é escolhido, em comum acordo com os membros do grupo, pelo
menos um petiano, responsável por alimentar de conteúdos o sítio eletrônico, incluindo fotos,
materiais digitais produzidos, links e outras informações que os integrantes acharem pertinentes. O
sítio eletrônico é de domínio da Universidade, que ainda oferece suporte técnico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se difundir as produções realizadas pelo grupo PET-Geografia ao mesmo tempo em que se
constitui um canal para trafegar informações para o público interno e externo da universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada continuamente pelo Tutor e demais petianos, em nossas reuniões regulares.

Atividade - InterPET - Seminário Interno de Avaliação dos
Grupos PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



40 27/01/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
O Seminário Interno de Avaliação dos Grupos PET da Unicentro é um evento em que todos os 8
(oito) grupos implantados na instituição podem se reunir, apresentar e discutir o trabalho realizado
por cada um. Possui ainda um caráter lúdico e de entrosamento entre os grupos, principalmente na
forma de uma gincana de saberes. É realizado tradicionalmente uma vez no ano, sendo convidado
um ou mais palestrantes para proferir uma fala a partir de um tema escolhido pelos petianos de
todos os grupos. Ocorre ao longo do dia, sempre com almoço coletivo cozinhado pelo próprios
petianos e tutores. É uma atividade muito importante para o conhecimento daquilo que é realizado
por cada grupo, mas mais ainda para aproximar os petianos para possíveis ações conjuntas.

Objetivos:
De modo geral, essa atividade objetiva socializar as atividades realizadas por cada um dos grupos
PET da Unicentro, mas também constituí-se num importante momento de integração e de
valorização do programa. Nela ocorre o fortalecimento de vínculos com a possível idealização de
atividades conjuntas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Como mencionado, a atividade ocorre tradicionalmente uma vez no ano, geralmente no segundo
semestre. No entanto, para 2020, os tutores planejam a construção de dois seminários, um ao final
de cada semestre, a fim de conseguir mais tempo para realização das atividades de palestras e de
socialização do trabalho realizado por cada grupo. A atividade ocorre em recinto da própria
universidade, com almoço coletivo com refeições preparadas pelos próprios tutores e petianos,
ocorrendo pela manhã palestres e apresentações das ações de cada grupo, com pausa para almoço e
gincanas de integração a tarde.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com essa atividade espera-se construir um fortalecimento do programa de educação tutorial na
Unicentro, principalmente pelo conhecimento das ações desenvolvidas por cada grupo, os canais
criados para a construção de agendas comuns, bem como a identificação es estratégias para
enfrentamento de problemas também comuns.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Essa atividade é planejada e avaliada nas reuniões do Comitê Local de Acompanhamento e
Avaliação-CLAA, nas reuniões regulares dos tutores e nas reuniões regulares do grupo PET-
Geografia. O formato dessa avaliação é a roda de conversa, estabelecida em cada um desses espaços
de discussão e deliberação.

Atividade - Planejamento, secretaria e reuniões regulares do
Grupo GeoPet-Unicentro

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
180 27/01/2020 18/12/2020

Descrição/Justificativa:
Semanalmente ocorrem as reuniões regulares do grupo PET-Geografia, momento em que as ações
planejadas e executadas, ou por executar, são pensadas por cada membro do grupo. Ocorrem
sempre as quartas-feiras, pela tarde (podendo ser alterado o período, desde que discutido e decidido



pelo grupo), podendo ainda ocorrer de forma extra-ordinária, por convocação do tutor ou em função
de algum tema importante para ser discutido pelo grupo. No início dos encontros semanais é
apresentada a pauta, geralmente montada pelo tutor, que é percorrida ao longo dos trabalhos, em
busca de soluções e/ou divisões de tarefas. Atividades já realizadas são avaliadas pelo grupo a fim de
buscar possíveis melhorias. Ao longo de 2019 o grupo sentiu a necessidade de ser criada uma
secretaria das atividades do grupo, que ficará responsável ao longo do ano em realizar os contatos
com entidades parcerias em trabalhos de extensão, bem como auxilar no planejamento das
atividades que ocorrem dentro dos campus da Unicentro ou fora dela. Portanto, para o planejamento
de 2020, foi criado uma função de secretário, o qual tem como objetivo organizar as pendências,
relembrar tarefas, centralizar informações e comunicar-se com demais agentes da instituição ou
parceiros do grupo, para melhor conduzir a dinâmica do grupo. Um petiano será encarregado deste
trabalho, escolhido em comum acordo com o grupo. Do mesmo modo, cada petiano terá tarefas
definidas dentro daquilo que está contido neste planejamento, para garantir agilidade e reduzir os
conflitos de responsabilidade dentro do grupo. Espera-se que os petianos, sabendo sua tarefa
principal a ser realizada ao longo do ano, que o grupo ganhe em entrosamento e que cada um se
sinta mais parte de um todo. As reuniões são lavradas em ata, sendo obrigatória a presença de todos
os petianos, que quando faltam precisam apresentar justificativa. As reuniões são um momento
importante para a construção dos trabalhos coletivos e individuais do grupo, pois nela todos têm a
oportunidade de socializar suas dúvidas, realizarem questionamentos e exporem suas ideias, que são
discutidas em coletivo a fim de encontrar os melhores encaminhamentos. Ao longo do ano ocorrem
atividades que já são corriqueiras no trabalho do grupo, como , por exemplo, as ações de extensão
com crianças e jovens em situação de acolhimento institucional, ou as campanhas de doação de
sangue, que ocorrem em três momentos ao longo do ano. Ademais, as reuniões permitem os
momentos para: planejamento e organização do calendário anual, mensal e semanal; proposição de
atividades e divisão de tarefas; leituras de documentos, textos e normativas; socialização de
pesquisas individuais; organização das nossas saídas à campo (Expedições Geo-Pet), com divisão de
tarefas como transporte, alimentação e hospedagem; organização do trabalho de cada membro do
grupo, podendo ser utilizado o tempo da reunião para preparação de materiais para nossas ações;
entre outras tarefas. Portanto, as reuniões semanais são fundamentais para o planejamento,
avaliação e organização do trabalho, dando-lhe garantia de qualidade.

Objetivos:
Com as reuniões semanais construímos um importante canal de troca de informações e de
planejamento, que permitem que o grupo fique ciente das ações que tem para realizar. Elas primam
pelo diálogo entre os participantes do grupo, bem como são o meio para que possíveis demandas do
Departamento de Geografia da Unicentro, de outros órgão da Universidade e sos parceiros possam
ser também apresentadas e discutidas. Portanto, objetiva-se com esta atividade a construção de um
contínuo canal de trocas que permita o funcionamento semanal do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Como mencionado acima, as reuniões ocorrem regularmente às quartas-feiras, no período da tarde,
podendo ocorrem também de forma extra-ordinária, por convocação do tutor. Elas ocorrem na sala
de permanência do grupo PET-Geografia, que fica no bloco de Geografia da Unicentro, campus
CEDETEG. Antes, é construída pelo tutor, ouvindo os petianos, a pauta da reunião, que é percorrida
ao longo dela. Sempre é lavrada ata por um petiano, escolhido para realizá-las no mês sempre em
rodízio com os membros 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:
Espera-se com essa atividade permitir que se estabeleça um canal efetivo de comunicação entre os



participantes do grupo e a universidade acolhedora do programa, em todas órgãos, incluindo o
Departamento de Geografia, o Setor de conhecimento onde este está inserido, a direção do campus
que acolhe o curso, passando por todos aqueles que auxiliam na realização do nosso trabalho, como
a secretaria do campus, o setor de transporte, o setor manutenção física e de equipamentos, a
gráfica da universidade, passando ainda pela Pró-Reitoria de Ensino ( a qual o programa está
diretamente vinculado), mas também a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (importante para nossos
trabalhos de extensão e apresentações culturais) e a Pró-Reitoria de Pesquisa (qua amapra as
pesquisas de iniciação científica realizadas obrigatoriamente por cada petiano). Outro resultado
importante dessa atividade é o canal de comunicação externo, seja para a realização de nossas
expediações geográficas seja para os trabalhos de extensão, como o realizado com a Fundação
Proteger de Guarapuava-Pr, que realiza importante trabalho de acolhimento institucional de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Via de regra, as atividades do grupo são avaliadas na forma de rodas de conversa, que ocorrem
principalmente nas reuniões que são objeto da atividade aqui relatada. São nelas que os petianos
expõem pontos de vista e podem defendê-los, permitindo que todos do grupo possam se expressar e
apontar pontos positivos e negativos do trabalho realizado.

Atividade - Campanhas de Doação de Sangue

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 10/02/2020 27/11/2020

Descrição/Justificativa:
As campanhas de doação de sangue já são realizadas pelo grupo PET-Geografia desde 2015, criando
um forte vínculo com o Hemocentro de Guarapuava-Pr. Vários dos petianos que passam ou passaram
pelo grupo se tornaram doadores regulares, de modo que as campanhas têm interesse no cultivo da
ideia do doador regular. Inclusive hoje o grupo é procurado ao longo do ano para a organização das
campanhas, principalmente quando os estoques de sangue estão baixos, o que demonstra que o
hemocentro tem no grupo um parceiro importante. Participam em média 20 pessoas em cada edição,
totalizando, aproximadamente, 60 doações ao longo do ano. As campanhas são organizadas pelos
petianos, que convidam discentes de outros cursos, com destaque para a participação de calouros.

Objetivos:
A doação de sangue, organizada pelo grupo PET-Geografia, tem como objetivo conscientizar e
instigar a participação de docentes, discentes e demais funcionários da Unicentro para se tornarem
doadores regulares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto que já fez parte dos anos anteriores do grupo, conta com três datas ao longo do ano,
sendo: no começo e no fim do primeiro semestre e na metade do 2º semestre. O transporte é
solicitado ao campus CEDETEG da Unicentro para que seja levado os doadores até o Hemocentro do
município de Guarapuava, onde é feito a doação, após o transporte busca os participantes
retornando com eles para o campus.

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:
Os resultados dessa atividade ocorrem no curto e no longo prazo. No curto prazo, ela contribui com
estoques de sangue do hemocentro, no longo prazo contribui para a construção da consciência da



importância do doador regular. Mais que a doação isolada, o doador regular é quem efetivamente
contribui com a manutenção dos estoques de sangue. Essa prática implica ainda melhorias dentro da
universidade, pois cultiva em seus participantes o compromisso social com a sociedade, tão
importante dentro do ideário de construção do Programa de Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Esta atividade é planejada e avaliada dentro das reuniões regulares do grupo, sempre na forma de
roda de conversa. Há para a construção das campanhas constante contato com a secretaria do
Hemocentro de Guarapuava-Pr, a fim de garantir agenda para os participantes. Também há um
canal constante de diálogo com a direção do campus CEDETEG da Unicentro, que acolhe o curso de
Geografia, a fim de ver a disponibilidade do transporte para as doações.

Atividade - Produção de conteúdo e divulgação em mídias
sociais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 27/01/2020 11/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade demandada em 2019 principalmente diante do fato que os estudantes da
graduação utilizarem diariamente mídias sociais (instagram, facebook e youtube, principalmente). A
ideia é ter pelo menos um petianos responsável por alimentar constantemente com conteúdos esses
canais de troca de informações.

Objetivos:
Objetiva-se ampliar a comunicação com os estudantes da universidade e comunidade, divulgando as
atividades realizadas pelo grupo PET-Geografia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A partir das ações definidas em nossas reuniões regulares, o(s) petiano(s) responsável(eis) publicará
informações sobre o trabalho planejado e/ou realizado. O grupo tem produzido materiais
informativos sobre o curso de Geografia, a proposta é postar eles em um canal exclusivo de youtube,
a fim de alcançar maior público.

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 divulgar para o público interno e para a sociedade em geral as atividades realizadas pelo
grupo, valorizando o programa e o curso de Geografia da Unicentro. É importante a circulação de
informações geradas ou que passam pelo grupo PET-Geografia, dado que o grupo, além de
realizadas atividades de pesquisa, ensino e extensão, contribui significativamente com o curso,
principalmente na realização de eventos acadêmicos, deste modo, esses canais de difusão de
informação contribuirão de forma significativa com a comunicação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Essa atividade é avaliada em nossas reuniões regulares, na forma de roda de conversa. Também será
sempre solicitado ao departamento informações que sejam de interesse dos alunos e que possam ou
tenham que ser rapidamente repassadas aos estudantes, espera-se com isso contribuir com o
Departamento de Geografia.



Atividade - Expedições GEO-PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
As expedições Geo-Pet acontecem anualmente desde 2015, são trabalhos de campo realizados por
todos os petianos, geralmente relacionados à pesquisa coletiva realizada pelo grupo, mas outros
temas podem surgir sugeridos pelos integrantes. Sua realização é um estímulo ao uso dessa
importante ferramenta para a pesquisa em geografia, que permite imersão em situações e contextos
concretos de lugares e sujeitos. Para sua realização os petianos são preparados, incluindo os
procedimentos de pesquisa prévia, levantamento de custos, identificação de lugares e pessoas que
podem dar suporte (alimentação, hospedagem, etc.), reserva de veículos (quando utilizados os da
Unicentro), preparação e/ou de material para captura de imagens, depoimentos ou outro tipo de
informação. Assim, essa atividade é muito importante os petianos, contribuindo positivamente para
sua formação.

Objetivos:
Objetiva-se que os petianos aprendam a organizar trabalhos de campo, percebendo sua importância
como ferramenta metodológica de pesquisa. Cada local visitado contribui com a sua formação, deste
modo objetiva-se que eles possam identificar e dialogar com os lugares visitados, que passam a ser
um campo de investigação prévio e durante o trabalho de campo. Após, aprendem a importante de
relatar o que foi visitado e aprendido, seja na forma de textos ou de audiovisuais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é atrelada ao trabalho de pesquisa coletivo do grupo, podendo esporadicamente ocorrer
desconectado dele. Desde 2015 a pauta da pesquisa coletiva é definida logo no início do ano letivo,
no entanto, para o ano de 2020, ficou já definida a pesquisa em dezembro de 2019. Foram escolhidos
temas, que serão apresentados individualmente e envolvendo dois trabalhos, um teórico, de
apresentação do tema, outro prático, incluindo um diálogo com um sujeito que vivencia em seu
cotidiano o tema tratado. Diante dessa proposta nova, as expedições (incluindo lugares e sujeitos a
serem visitados) que partem da pesquisa coletiva serão definidas em grupo, ao longo do ano 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:
Espera-se com essa atividade que os petianos sejam capazes de organizar um trabalho de campo.
Nossas expedições são abertas para a participação de outros graduandos do curso, de outros cursos
ou de outros grupos PET da Universidade. Nossas expedições geram produtos para socialização,
entre eles fotografias, vídeos-documentários e artigos científicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dessa atividade inclui rodas de conversa em nossas reuniões regulares, mas também
rodas de conversa com os sujeitos nos lugares visitados.

Atividade - Acompanhamento pelo tutor das pesquisas
individuais de iniciação científicas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 27/01/2020 07/12/2020



Descrição/Justificativa:
A pesquisa de iniciação científica é uma atividade obrigatória dentro do grupo PET-Geografia da
Unicentro, sendo realizada por todos seus participantes. Ao longo do ano o acompanhamento
permite que os petianos possam dialogar com o tutor e demais colegas do grupo seus temas de
pesquisa, dificuldades e avanços, permitindo momentos de troca de ideias e de exposição do que
estudam. Não se trata de um trabalho de orientação, função essa de cada orientador das pequisas de
iniciação científica, mas sim um trabalho de acompanhamento e incentivo para as atividades que
cada um tem desenvolvido.

Objetivos:
Objetiva-se construir canais de comunicação entre os petianos, para que possam expor suas
pesquisas e dialogar com os demais integrantes sobre dificuldades e avanços.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Essa atividade ocorre bimestralmente, sempre nas reuniões regulares do grupo, momento em que
todos podem expor e trocar experiências sobre o que vêm realizando individualmente e em parceria
com seus grupos de pesquisa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os petianos consigam melhor expor suas pesquisa, dentro de um ambiente acolhedor
e incentivador. Espera-se assim contribuir com o andamento das pesquisas de iniciação realizadas
por cada um.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Essa atividade é avaliada na forma de roda de conversa em nossas reuniões regulares.

Atividade - Organização da Semana Acadêmica de Geografia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 27/01/2020 30/06/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade que sempre ocorre com apoio do grupo PET-Geografia da Unicentro. Esta
edição será organização numa parceria com o Centro Acadêmico "Milton Santos", que representa os
estudantes do curso de Geografia da Unicentro. A proposta do tema do evento, escolha dos
palestrantes e formato do evento está sendo realizada pelos estudantes, incluindo os petianos. O
Departamento está apoiando a atividade.

Objetivos:
Objetiva-se organizar um evento acadêmico em conjunto com os estudantes do curso de Geografia
da Unicentro.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade está sendo organizada pelos estudantes, com apoio do grupo PET-Geografia. Para isso
estão ocorrendo reuniões já desde de novembro de 2019, que continuarão em durante o primeiro
semestre de 2020. O evento está planejado para ocorrer no mês de maio de 2020, contando com
oficinas, minicursos e palestras, durante uma semana de programação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,



para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os petianos, em conjunto com os demais estudantes da graduação em Geografia,
aprendam a organizar um evento acadêmico, incluindo a parte de secretaria, logística, bem como o
cuidado na escolha do tema e formato do evento. Um evento implica um profundo diálogo com
distintos órgãos internos e externos da universidade, a participação em sua organização permite o
crescimento acadêmico e profissional.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em diferentes instâncias, como: reuniões da comissão organizadora,
reuniões regulares do grupo e reuniões do departamento. Em todas, a participação, apresentação e
defesa de ideais será fundamental, seja para o planejamento, durante o evento e após, criando uma
dinâmica de avaliação contínua e paralela, sempre baseada na roda de conversa.

Atividade - Recepção dos Calouros e Apresentação do Curso

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 27/01/2020 31/03/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade que é sempre organizada pelo Grupo PET-Geografia em parceria com o
Departamento e Geografia da Unicentro/Cedeteg. Ela implica um dia de apresentação da estrutura
do curso (realizada pela chefia do departameto), dos programas disponíveis para os estudantes
programas (PET, PIBID e Residência Pedagógica), da diretoria de apoio pedagógico (DIAP), entre
outras informações importantes para os ingressantes. Uma segunda etapa dessa atividade inclui
uma semana de visitas guiadas aos laboratórios do Departamento de Geografia, a fim de apresentar
a estrutura física e espaços utilizados pelo curso ao longo da graduação.

Objetivos:
Objetiva-se acolher os estudantes ingressantes no curso de Geografia da Unicentro, apresentando
possibilidades de percursos educacionais. Objetiva-se ainda indicar aos ingressantes os principais
lugares onde poderão encontrar soluções para suas legítimas dúvidas de iniciantes num curso
superior.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade inclui dois momentos, um dia de apresentação formal do curso, programas estudantis,
estrutura do departamento e diretoria de assuntos estudantis. Num segundo momento o trabalho
implica apresentar a estrutura física onde o curso ocorre. Para essas atividades os petianos são
convidados a participar e organizar, sempre em conjunto com a chefia do Departamento de
Geografia.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os calouros se sintam acolhidos e possam sanam possíveis dúvidas que venham a ter.
Esse acolhimento é fundamental para a permanência dos ingressantes nesse momento de transição
da educação básica para o ensino superior, representando um momento de diálogo entre a
universidade e a sociedade, representada pelos estudantes calouros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dessa atividade ocorre na forma de roda de conversa em nossa reunião regular, bem
como durante a reunião do Departamento de Geografia.



Atividade - Produção de audiovisuais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade propõe construir recursos audiovisuais pelo grupo PET-Geografia, mediante a gravação e
edição de materiais. Parte deles virá das Expedições Geográficas, parte de entrevistas com nossos
convidados que apresentarão informações no contexto dos temas da pesquisa coletiva, objeto de
outra atividade que consta desse planejamento, outra parte virá de entrevistas com egressos do
grupo PET- Geografia, que serão convidados a dar seu depoimento sobre como foi sua participação
no grupo, o que aprendeu, entre outras perguntas que lhes serão realizadas.

Objetivos:
Objetiva-se produzir materiais audiovisuais que serão expostos em mostras no campus CEDETEG da
Unicentro, bem como poderão ser acessadas nos canais de mídias sociais do grupo. Objetiva-se
ainda que os petianos aprendam a elaborar recursos audiovisuais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Um petiano está encarregado dessa atividade, ficando responsável pela captação e elaboração dos
materiais em vídeo, contando sempre com a ajuda dos demais integrantes do grupo.
Metologicamente, a etapas do trabalho serão distintas para cada ação, no caso das entrevistas com
os convidados da pesquisa coletiva, envolverá a preparação da espaço para tal, bem como posterior
edição e disponibilização do arquivo para postagem nas nossas mídias sociais; já no caso das
Expedições Geográficas, a captura dos material para edição poderá ser realizada por diferentes
integrantes do grupo, cabendo ao responsável pela atividade a reunião desse material, edição e
disponibilização do arquivo para socialização; no caso das entrevistas com egressos, o responsável
deverá entrar em contato com egressos, agendando datas, gravando, editando e disponibilizando o
material para postagem. O trabalho deverá envolver o máximo de pessoas 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:
Espera-se gerar diferentes produtos que possam divulgar o que o grupo PET-Geografia realiza, seja
em trabalhos de pesquisa (pesquisa coletiva), seja seu impacto na formação de pessoas (egressos),
ou em nossos trabalhos externos (Expedições). A produção de recursos didáticos tem gerado artigos
que divulgam nosso trabalho, pretende-se continuar esse trabalho de divulgação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação envolve a roda de conversa para aperfeiçoamento da atividade em cada
uma de suas ações.

Atividade - Recepção de Estudantes da rede básica de ensino
no Departamento de Geografia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade que complementa outra deste planejamento. Naquela a proposta é visitar
as escolas para a divulgação do curso de geografia da Unicentro, aqui, por sua vez, a proposta é



trazer o mesmo tipo de público para conhecer a estrutura do curso. A motivação principal para que a
atividade ocorra é a necessidade de estreitar laços entre universidade e educação básica,
apresentando para os estudantes dessa as diversas atividades que desenvolvemos dentro do curso,
mostrando também diferentes experiências que ocorrem durante a graduação. A geografia na
educação básica é distinta daquela que ocorre na graduação, pois nesta há os trabalho de campo, o
uso de laboratórios e, principalmente, a realização da pesquisa de iniciação científica. Assim, espera-
se despertar o interesse no ensino superior, quem sabe na carreira das geociências, dentro da qual
existem inúmeras formas de trilhar o conhecimento desenvolvido na Geografia.

Objetivos:
Objetiva-se aqui principalmente aproximar Universidade e comunidade, tendo como ponte os
colégios da cidade de Guarapuava-Pr e região, com o intuito de proporcionar aos seus estudantes um
momento de visita ao curso de geografia, incluindo seus laboratórios demais infraestruturas.
Objetiva-se ainda despertar o interesse na carreira docente (licenciatura) e do profissional de
geografia (bacharelado).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Metodologicamente, esta atividade está prevista para acontecer mensalmente, através do contato de
integrantes do grupo PET-Geografia com colégios da cidade de Guarapuava-Pr para verificação de
interesse em conhecer o Departamento de Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste,
campus CEDETEG. Dois petianos estão encarregados de estabelecer esse contato, criando uma
agenda de trabalho anual, que implica conversar com os professores responsáveis pelos laboratórios
do departamento que serão visitados.

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 com esta atividade despertar o interesse dos estudantes da educação básica para as
carreiras de docência (licenciatura) e prática profissional do geógrafo (bacharelado). Espera-se
ainda estreitar os laços da universidade pública com a sociedade, mostrando pesquisas que são
realizadas com recursos públicos, demonstrando a importância do investimento realizado no ensino
superior.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Esta atividade será avaliada pelos petianos, em rodas de conversa em nossas reuniões regulares, em
conjunto com os professores do departamento de geografia, nas reuniões de departamento, e em
conversas com diretores e equipe pedagógica dos colégios que realizarem as visitas.

Atividade - Elaboração e organização de material para
publicação, referentes ao trabalho realizado pelo grupo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade que objetiva divulgar o trabalho realizado pelo grupo na forma de textos
acadêmicos, a serem apresentados em eventos da própria Unicentro e externos. Temos
regularmente publicados materiais, inclusive um capítulo de livro. dentre os materiais publicados
até aqui, temos: 1 - CARNEIRO, J. J. ; ROCHA, L. P. ; SILVA, C. L. . A IMPORTÂNCIA DA
DIVULGAÇÃO ONLINE DAS ATIVIDADES DO GRUPO PET GEOGRAFIA. In: III Congresso do Setor
de Ciências Agrárias e Ambientais da Unicentro, 2016, Guarapuava. Anais do III Congresso do Setor



de Ciências Agrárias e Ambientais da Unicentro, 2016. 2 - OLIVEIRA, D. S. ; SILVA, C. L. ; MOURA,
M. S. ; FERREIRA, G. S. ; ROCHA, L. P. ; FANTI, S. F. ; CARNEIRO, J. J. . Território e Cultura:
diálogos para a compreensão da formação sócio-espacial brasileira. In: XVIII Congresso Nacional de
Geógrafos, 2016, São Luis. Anais do XVIII Congresso Nacional de Geógrafos, 2016. 3 - MOURA, M.
S. ; Pereira, R. L. ; SILVA, C. L. . A Interação entre grupos PET e PIBID da UNICENTRO e o
Quilombo Invernada Paiol de Telha. In: XXII ENAPET ? Encontro Nacional do Programa de Educação
Tutorial, 2017, Brasília. Anais do XXII ENAPET ? Encontro Nacional do Programa de Educação
Tutorial., 2017. 4 - ROSA, A. ; SILVA, C. F. ; CAMPOS, D. ; SANTOS, R. M. F. ; SILVA, C. L. ;
SANTOS, L. H. ; GEFFER, D. . TRABALHO DE EXTENSÃO SÓCIO CULTURAL Acadêmicos do PET-
Geografia caminhando junto com a Fundação Proteger. In: XXI SULPET, 2018, Curitiba. Anais do
XXI SULPET, 2018. 5 - NASCIMENTO, C. P. do ; MOURA, M. S. ; GEFFER, D. ; FERREIRA, G. S. ;
SILVA, C. L. . RELATO DE EXPERIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO GEOPET-UNICENTRO. In: XX Encontro
SULPET - Encontro dos Grupos do Programa de Educação Tutorial, da Região Sul., 2017,
Florianópolis. Anais do XX Encontro SULPET, 2017. 6 - SILVA, C. L.; SZCZEPANIK, G. E. ; UKAN, D.
; BORRERO, P. P. C. ; CUNHA, M. T. ; TEIXEIRA, N. C. R. B. ; RIOS, C. M. D. ; TEMBIL, M. T. .
INTERPET-Potencializando as ações do Programa de Educação Tutorial na Universidade Estadual do
Centro-Oeste. In: Clayton Luiz da Silva; Cláudia Cabral Rezende; Regina Celia Habib Wipieski
Padilha. (Org.). Diálogos Universitários: direitos humanos, diversidade e outros temas
contemporâneos. 01 ed.Guarapuava: Apprehendere, 2019, v. , p. 177-201. 7 - SILVA, C. L.; ROSA, A.
; MARQUES, S. da S. . Prática de extensão como instrumento de formação humana na graduação:
parceria PET-Geografia e Pedagogia Social da Fundação PROTEGER. In: Andressa Kolody; Dan
Junior Alves Nolasco Belém. (Org.). Extensão em Perspectiva. 01ed.Guarapuava: Editora da
Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2019, v. , p. 73-88. 8 - SILVA, C. L.; ROSA, A. ; MARQUES,
S. da S. . Prática de extensão como instrumento de formação humana na graduação: parceria PET-
Geografia e Pedagogia Social da Fundação PROTEGER. In: Andressa Kolody; Dan Junior Alves
Nolasco Belém. (Org.). Extensão em Perspectiva. 01ed. Guarapuava: Editora da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, 2019, v. , p. 73-88. 9 - SCHARAM, J. M.; SILVA, C. VIVÊNCIAS
EDUCACIONAIS COM CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO: PARCERIA PET
GEOGRAFIA E FUNDAÇÃO PROTEGER, GUARAPUAVA PR. In: VI Semana de Integração de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 10 - SANTOS, P. T.; SILVA. C. Cultura, educação e
lazer: fomentando a extensão e a formação cidadã. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa
e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 11 - GALVÃO, A. C. C.; SILVA, C. Um relato de experiência
extensionista em atividades recreativas com crianças e jovens acolhidos pela Fundação PROTEGER,
Guarapuava Pr. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017,
Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2019. 12 - FERNANDES, R. A. S.; OLIVEIRA, E. P. de; SILVA, C. PET Geografia/Unicentro em
parceria com a Fundação Proteger de Guarapuava Pr: ensino para crianças em situação de
vulnerabilidade social. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicentro, 2019. 13 - ROSA, A. da; SILVA, C. A importância que tem o grupo PET Geografia com os
acolhidos da Fundação PROTEGER. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão
da Unicentro, 2019. 14 - TABILE, C.; SILVA, C. BANDA GEOPET: INCENTIVO À PROMOÇÃO DA
CULTURA JUNTO À COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNICENTRO E EM TRABALHOS DE
EXTENSÃO. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017,
Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2019. 15 - SOUZA, Nathan Ulian de; SILVA, Clayton Luiz da. EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PET
GEOGRAFIA NA CONCIENTIZAÇÃO SOBRE A FAUNA PARANAENSE NO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017,



Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro,
2019. 16 - SILVA, Charles Felipe da; SILVA, Clayton Luiz da. A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO
DIGITAL DAS ATIVIDADES DO GRUPO PET-GEOGRAFIA UNICENTRO. In: VI Semana de Integração
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de
Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 17 - CAMPOS, Daiane; SILVA,
Clayton Luiz da. EXPEDIÇÕES PET-GEOGRAFIA: CONHECER E DIALOGAR. In: VI Semana de
Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana
de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 18 - CAPOTE, Jackson Luís;
SILVA, Clayton Luiz da; MARQUES, Vanessa de Lima; LIMA, Matheus Marques de. Diálogo como
prática extensionista: PET-Geografia e Jovens do Quilombo Invernada. In: VI Semana de Integração
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de
Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 19 - REIGUEL, Maressa; SILVA,
Clayton Luiz da. Entre a pesquisa e a extensão: diálogos para a produção de conhecimentos sobre as
Políticas Públicas e as Comunidades Tradicionais. In: VI Semana de Integração de Ensino, Pesquisa
e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração de Ensino,
Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019. 20 - LOPES, Murilo Czaika Bini; SILVA, Clayton Luiz da.
RECURSOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS PELO PET-GEOGRAFIA. In: VI Semana de Integração de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2017, Guarapuava-Pr. Anais da VI Semana de Integração
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicentro, 2019.

Objetivos:
Objetiva-se com essa atividade publicizar o trabalho realizado pelo grupo PET-Geografia da
Unicentro, mediante a produção de textos acadêmicos a serem apresentados em eventos locais,
regionais e nacionais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorre mediante planejamento em nossas reuniões regulares, com a identificação de
eventos que possamos publicar relatos de nosso trabalho. Após, são recolhidas as normas e são
elaborados os textos. A apresentação implica o planejamento para a participação dos eventos, com a
verificação de custos e formas de deslocamento e alojamento.

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 dar visibilidade ao trabalho realizado permitindo ainda que os petianos desenvolvam sua
capacidade de escrita e de argumentação referente ao trabalho desenvolvido pelo grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada na forma de rodas de conversa durante nossas reuniões regulares.

Atividade - Pesquisa Coletiva

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
Todos os anos o grupo PET-Geografia realiza uma pesquisa coletiva, além da pequisa de iniciação
científica realizada obrigatoriamente. Trata-se de um trabalho que envolve leituras, reflexões,
escrita e muitas vezes visitas a lugares e contextos, a fim de dialogar com sujeitos que vivem
cotidianamente o tema pesquisado. Portanto, é uma atividade que ocorre atrelada a outras do grupo,
entre elas as Expedições Geo-PET e a produção de audiovisuais. Para o ano de 2020 foram



escolhidos temas para apresentação individual, ou seja, cada petiano ficou livre para escolher um
tema, que será trabalhado em nossas reuniões regulares em dois momentos, um teórico outro
prático. A escolha por esse formato de pesquisa coletiva surgiu dos próprios petianos em 2019,
sendo acolhido e posto em prática neste planejamento.

Objetivos:
Objetiva-se que os integrantes do grupo conheçam procedimentos de pesquisa coletiva, gerando
socialização de leituras e reflexões que contribuam positivamente em sua formação. Objetiva-se
ainda que desenvolvam a capacidade de recortar, pesquisar e apresentar um tema de pesquisa,
fortalecendo sua formação e capacidade de argumentação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorre durante nossas reuniões regulares, implicando ainda outras atividades, como as
Expedições Geográficas (trabalhos de campo). Para o ano de 2020 foram escolhidos pelos petianos
os seguintes temas: etnobotânica; transexualidade; feminismo; movimento sem terra; lideranças
negras de Guarapuava-Pr; refugiados; arte e gênero; movimento estudantil; acessibilidade; esportes;
religião; catadores de reciclagem. Os temas são individuais e o trabalho ocorre em dois momentos,
primeiro um petiano responsável pelo tema faz uma paresentação sobre ele e na próxima reunião ele
traz um convidado para aprofundamentos. Podem ocorrer trabalhos de campo (expedição) para a
visitação do local onde reside ou trabalha o representante do tema estudado.

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 desenvolver nos petianos o sentido e importância da pesquisa, neste caso com enfoque no
trabalho colaborativo e de socialização. Como os temas foram definidos por cada integrante, espera-
se que todos tenham maior envolvimento com a pesquisa coletiva, principal trabalho de pesquisa
realizado pelo grupo ao longo do ano. A diversidade de temas também contribuirá com a formação
geral dos integrantes do grupo. Nossas reuniões de pesquisa serão abertas para outros graduandos
do curso de geografia da Unicentro, de outros cursos que tenham grupo PET e para demais
graduandos interessados. O trabalho resultará em publicações individuais e coletivas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada na forma de rodas de conversa durante nossas reuniões regulares.

Atividade - Divulgação do Curso de Geografia da Unicentro
em escolas da rede básica de ensino

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 27/01/2020 07/12/2020

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade demandada pelo departamento de Geografia, que solicitou ao grupo PET-
Geografia apoio na divulgação do curso em escolas públicas e privadas do município de Guarapuava-
PR e outros, que possam vir a convidar o departamento para apresentar a licenciatura e bacharelado
em Geografia. A atividade é importante para o grupo pois permite que os petianos possam conhecer
diferentes colégios, lembrando que o fortalecimento desse vinculo (escola/universidade) é necessário
para futuros trabalhos de pesquisa sobre ensino e mesmo para as práticas de observação e estágio,
no caso daqueles que cursam a licenciatura. Planeja-se que esta atividade ocorra nas escolas que
possuem parceria com o curso, seja com projetos ou aquelas que acolhem estagiários ou
participantes de programas de iniciação à docência.



Objetivos:
Objetiva-se com essa atividade ampliar a relação entre escolas e a universidade, mediante uma
proposta que apresente o curso de geografia, envolvendo petianos e outros estudantes da graduação
em Geografia da Unicentro. Paralelo a isso, busca-se divulgar o curso apresentando a carreira
acadêmica de geografia, suas habilitações, algumas disciplinas e demais percursos pedagógicos
trilhados ao longo da graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorrerá uma vez por mês, de forma programada, e sempre que houver demanda de
alguma instituição de ensino. A atividade ficará sob responsabilidade de 2 (dois) petianos, que serão
auxiliados pelos demais integrantes do grupo. Para que possam ocorrer, terão que articular com
professores do departamento para escolha e seleção de equipamentos que serão utilizados para
demonstrar parte do trabalho que ocorre na graduação, bem como terão que articular com as
escolas as datas. Terão ainda como parte do trabalho o diálogo com a direção do campus CEDETEG
da Unicentro, onde o curso está abrigado, a fim de ver possibilidade de transporte dos equipamentos
e participantes da atividade 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 com essa atividade despertar o interesse pela geografia nos estudantes da educação
básica, contribuindo positivamente para o ingresso no curso. A carreira docente e o profissional de
geografia são importantes para a sociedade, pois enquanto o primeiro permite a construção de um
sujeito crítico e capaz de interpretar seus conflitos e contradições, o outro pode seguir carreira
como um implementador de políticas públicas, capazes de equacionar os graves problemas sociais
de nossa sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade ocorrerá envolvendo diferentes sujeitos e lugares, parte ocorrerá na
Unicentro, com os petianos em roda de conversar em nossas reuniões regulares, parte na reunião do
departamento, quando será socializado o que foi realizado e discutido os resultados com demais
professores do curso de geografia. Ocorrerá também fora, através de conversas formais com
diretores e equipe pedagógica das escolas que receberem nossas visitas de divulgação.


