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Não desenvolvido

Atividade - Seminários de pesquisas em Letras: Trabalhos
(in)acabados
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade tem como objetivo a troca de experiência entre graduação e pós-graduação. Os
seminários se constituem por meio de debates, discussões e trocas a respeito de temas que vem
sendo pesquisados pelos petianos e/ou demais interessados. A atividade contou com pouquíssimos
encontros durante o ano de 2018, não atingindo seus objetivos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
16 23/02/2018 05/12/2018

Descrição/Justificativa:
Com o intuito de divulgar e enaltecer aquilo que estudantes de letras produzem, o Pet Letras
apresenta o espaço ¿Trabalhos (in)acabados¿, onde graduandos da área de letras compartilham suas
pesquisas. Esses espaços de troca livre e dialogada na graduação são quase inexistentes atualmente.

Objetivos:
A proposta é criar um ambiente de troca de experiências: (i) alunos compartilharão suas pesquisas
que podem incluir temas que às vezes são deixados de lado por conta da vida acadêmica; (ii) outros
alunos terão a oportunidade de debater os projetos; (iii) alunos também poderão conhecer os
trabalhos que outros estudantes de letras estão fazendo. Busca-se, assim, um espaço de
compartilhamento e construção plural do conhecimento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades são realizadas anualmente. Os alunos do PET, bem como outros interessados,



apresentam suas propostas ao PET na forma de resumo. Tais propostas são agrupadas de acordo
com as temáticas. A apresentação dos trabalhos leva 10 minutos e o debate 10 minutos, sendo todas
as atividades abertas. Alunos de pós-graduação são convidados para participar das conversas com os
alunos, de forma a contribuir com uma aproximação entre graduação e pós. Muitos dos trabalhos
debatidos resultam em pesquisas de IC, TCC ou projetos de mestrado. Objetivos do PET (portaria
nº976) estão mais vinculados a esta atividade. - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de
qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e
interdisciplinar. - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação. - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica. - Formular novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior no país. - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação
profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. - Introduzir novas
práticas pedagógicas na graduação. - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial
como prática de formação na graduação. - Contribuir com a política de diversidade na instituição de
ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-
racial e de gênero.

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:
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc. Espera-se uma ampla socialização das pesquisas realizadas, a
construção de espaços dialogados e respeitosos de construção de conhecimento, o envolvimento de
alunos com a sua pesquisa e a familiarização dos alunos com os gêneros acadêmicos: seminários,
apresentação de projetos, leituras críticas. Os resumos são publicados na página do PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Construção e submissão de propostas para serem apresentadas nos seminários; apresentação dos
trabalhos período de tempo determinado; espaço para debate sobre o trabalho. Busca-se aproximar
graduação e pós-graduação. Os resumos serão publicados na página do PET.

Plenamente desenvolvido

Atividade - PET na Semana de Letras
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os integrantes do PET Letras participaram ativamente na 12ª Semana Acadêmica de Letras:
"Língua, Literatura, Tradução: pluralidades", entre 11 e 15 de junho de 2018, inclusive com
atividades individuais. Entretanto, nesse ano, diferentemente de anos anteriores não foram
oferecidas minicursos pelos petianos. A participação restringiu-se à exposição de um banner
explicativo, no qual apresentou-se à comunidade as atividades desenvolvidas no PET. Além da
Semana de Letras, marcamos presença na SEPEX. Adequando-se ao tema da SEPEX 2018 (Semana
de Ensino, Pesquisa e Extensão), "Ciência para a Redução das Desigualdades", o PET Letras
organizou e manteve durante os três dias do evento, 18 a 20 de outubro de 2018, o estande
intitulado "Tecnologias de Acessibilidade Informacional", composto pela agregação de recursos e
tecnologias de acessibilidade informacional dedicados à integração de pessoas com deficiência às
atividades acadêmicas. O eixo principal do trabalho esteve voltado para a inclusão de estudantes
com deficiência visual e auditiva, com apresentação de tecnologias virtuais (softwares para



dispositivos móveis, softwares para computador, exposição de filme com audiodescrição e legenda
acessível para surdos), e tecnologias físicas (pôsteres, imagens com descrição, máquina de escrever
em Braille, punção para escrita em Braille, jogos).

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 23/02/2018 05/12/2018

Descrição/Justificativa:
A Semana Acadêmica de Letras da UFSC é uma proposta do DLLV e DLLE para cumprir o
compromisso firmado no Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Letras-Português e Letras-
Estrangeiras, com a finalidade de aprimorar o processo formativo do profissional de Letras. O PET
Letras participa da Semana de Letras através da apresentação de trabalhos individuais, banners ou
oferta de oficinas e minicursos.

Objetivos:
Apresentar trabalhos individuais dos alunos do PET-Letras; Oferecer oficinas ou minicursos sobre
temas não explorados pelo currículo do curso de Letras; Divulgar as atividades do PET-Letras para
alunos dos cursos de Letras; Divulgar as pesquisas dos alunos do PET-Letras.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades incluem a apresentação de trabalhos individuais, que resultam os projetos dos
petianos, bem como a oferta de atividades coletivas através de oficinas e de minicursos. Objetivos do
PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. - Desenvolver atividades acadêmicas em
padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva
e interdisciplinar. - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação. - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica. - Formular novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior no paí-s - Estimular o espí-rito crí-tico, bem como a atuação
profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. - Introduzir novas
práticas pedagógicas na graduação. - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial
como prática de formação na graduação. - Contribuir com a política de diversidade na instituição de
ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-
racial e de gênero.

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:
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc. Divulgação das pesquisas individuais e das atividades do PET-Letras
para os alunos e docentes dos cursos de Letras da UFSC.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação nas atividades da Semana de Letras; assiduidade; envio de resumos e construção de
propostas coletivas de oferta de minicurso e oficinas.

Atividade - Reuniões administrativas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O PET Letras manteve regularmente as suas reuniões semanais, às segundas-feiras, entre 12h e



13h30, nas quais foram discutidas questões administrativas e pedagógicas. Foram geradas Atas dos
encontros, nos quais todos os petianos e todas as petianas podem expressar suas opiniões sobre os
assuntos da pauta, a qual é construída coletivamente e de acordo com as demandas que vão
surgindo no decorrer do semestre. Além disso, nessa reunião os petianos prestam contas do que
aconteceu durante as respectivas agendas de plantões semestrais no PET, cujos horários semestrais
são divulgados no mural do PET-Letras. As reuniões administrativas têm como objetivo a
comunicação entre os integrantes do grupo PET com fins de avaliação das atividades em
desenvolvimento e a resolução de problemas e dificuldades encontradas. As reuniões são registradas
em Ata, para que não se perca de vista os objetivos e as decisões tomadas pelo grupo. Ao longo do
ano as atividades foram realizadas com sucesso e, sendo obrigatório o encontro semanal para todos,
a reunião é o principal momento de diálogo a respeito dos diversos afazeres que o PET exige, das
autoavaliações (individuais e coletivas) e de promover a integração do grupo. O compromisso com
essas reuniões é essencial e a participação dos petianos fez com que muitas atividades pudessem
melhoradas e os problemas resolvidos para que os objetivos pudessem ser desenvolvidos e
alcançados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 23/02/2018 05/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os encontros semanais que visam a organização administrativa e a garantia do bom funcionamento
do grupo. Os encontros são essenciais para garantir a coesão e harmonia do grupo.

Objetivos:
Busca-se criar um espaço de avaliação constante das atividades, integrar os petianos e petianas em
todos os projetos coletivos, dialogar a respeito dos projetos em curso, implementar novos projetos e
propostas, debater os projetos individuais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Encontros de uma hora e meia, realizados no período do almoço, às sextas-feiras. Os encontros são
registrados em Ata e a frequência de todos é indispensável. A pauta da reunião é construída
coletivamente e divulgada com antecedência. Todos e todas têm o direito de expressar sua opinião
sobre os temas da pauta e as divergências são resolvidas no interior do próprio grupo através do
diálogo e por meio de votações. Busca-se, assim, uma formação plural e construtiva para o processo
de construção coletiva de projetos e de resolução de situações diversas. Objetivos do PET (portaria
nº976) estão mais vinculados a esta atividade - Contribuir para a elevação da qualidade da formação
acadêmica dos alunos de graduação. - Estimular o espírito crítico, assim como a atuação profissional
pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. - Contribuir para a consolidação e
difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação. - Contribuir com a política de
diversidade na instituição de ensino superior (IES), por meio de ações afirmativas em defesa da
equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.

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:
Melhorias para os cursos de Letras, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização
dos resultados, publicações, etc. Busca-se manter um grupo coeso e harmonioso, favorecendo a
realização das atividades e o funcionamento da estrutura do PET Letras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação semanal e dialogada, além da assiduidade.



Atividade - PET Idiomas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto PET Idiomas é o maior projeto de extensão do Pet Letras e também o mais antigo, pois
desde o ano de 2003 são oferecidos semestralmente cursos de idiomas gratuitos, que atendem tanto
os alunos da universidade quanto a comunidade de uma maneira geral. Neste semestre 2018.2
formou-se ao todo vinte e uma turmas, um número menor em relação aos semestres anteriores.
Optou-se por diminuir o número de turmas devido às dificuldades em relação ao espaço físico, pois o
projeto é sempre colocado como o último da fila em relação a alocação das salas. Com relação ao
número de vagas por turma, permaneceu o de vinte vagas que totaliza em quatrocentos e vinte
alunos dos mil e setenta e seis inscritos. Tendo em vista o número de inscritos, percebe-se o grande
alcance do projeto dentro da sociedade. O projeto exige um grande trabalho em equipe, por isso a
cada semestre são feitas reuniões para que sejam dadas atribuições para cada um dos doze
bolsistas, buscando assim um equilíbrio em relação ao empenho de todos, para que um não fique
mais sobrecarregado em relação ao outro, embora isso ainda aconteça. Essas atribuições dizem
respeito a elaboração de editais, divulgações, seleção dos professores voluntários, alocação de salas,
organização de listas com os alunos sorteados para a efetivação da matrícula, emissão de certificado
e o acompanhamento dos bolsistas nas aulas ministradas durante o semestre. Este último não
ocorreu durante este semestre, o acompanhamento se deu de forma mais distanciada, a maior
proximidade dos bolsistas com os professores foram nas reuniões obrigatórias que são feitas todo
início e fim de semestre, e mesmo assim houve uma ausência significativa de ambas as partes, mas
apesar do pouco contato, os professores tiveram apoio material, pois foram disponibilizadas canetas
para quadro e verba para cópia e impressão de materiais utilizados nas aulas. Com relação à tríade (
pesquisa, extensão e ensino) do programa de educação tutorial (PET) o projeto atendeu
satisfatoriamente o ensino e a extensão. A pesquisa, apesar de ser possível dentro do projeto, não
ocorreu, mas atualmente existe um encaminhamento para que nas próximas edições o projeto
atenda todas as áreas da tríade, tornando-se cada vez mais rico e amplo em aprendizado,
enriquecendo o conhecimento de todas as partes envolvidas: professores, bolsistas, alunos da
graduação e a comunidade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 23/02/2018 05/12/2018

Descrição/Justificativa:
Desde o ano de 2003, o PET Letras oferece semestralmente cursos gratuitos de idiomas à
comunidade em geral. O quadro de línguas oferecidas compreende desde as mais correntes, inglês,
espanhol, francês, alemão e italiano, até polonês, latim, grego e línguas não europeias, como o
kimbundu, o guarani e LIBRAS. O projeto é organizado e coordenado pelos próprios bolsistas do PET
Letras. Os professores atuam em caráter de voluntariado e recebem um certificado, ao fim do
semestre, de participação como ministrante do curso.

Objetivos:
Dois objetivos principais têm-se em vista com essa projeto: (i) oferecer uma primeira experiência de
ensino aos graduandos de letras estrangeiras, e aos demais interessados em ensinar uma língua; (ii)
oferecer à comunidade em geral cursos introdutórios de idiomas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O PET abre um edital para a inscrição de professores voluntários, divulgada na página do PET. esses
professores são selecionados através de entrevista feita pelos petianos. As turmas são compostas por
até vinte alunos; as vagas são preenchidas através de sorteio feito a cada início de semestre. Para



concorrer às vagas, os interessados devem fazer sua inscrição junto ao PET Letras. A inscrição é
limitada a uma vaga por pessoa. O período de inscrição, tanto para os interessados em lecionar
quanto para os interessados em estudar uma língua, bem como as línguas que serão oferecidas no
semestre, são divulgados no site do PET Letras. Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais
vinculados a esta atividade. - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos
alunos de graduação - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação
técnica, científica, tecnológica e acadêmica - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação
profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior - Introduzir novas
práticas pedagógicas na graduação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc. Busca-se contribuir com a formação de professores de idiomas, criando
um espaço de construção de experiências de ensino-aprendizagem em que diferentes metodologias
possam ser testadas e avaliadas. Os resultados são divulgados na página do PET Letras. O PET-
Idiomas ocorre semestralmente e tem mobilizado em torno de 500 alunos e 20 professores
voluntários.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada professor voluntário será tutorado por um aluno do PET. Os petianos assistem as aulas dos
professores e mantém uma conversa mais próxima com eles, estando atentos para: metodologias de
ensino, domínio do idioma, relação professor-aluno, responsabilidade, assiduidade, etc. Essas
observações são relatadas nos encontros semanais, de forma que a avaliação do processo é contínua
e regular. Ao final do curso, são aplicados questionários aos alunos e feitas entrevistas com os
professores com fins de averiguar suas perspectivas e contribuições sobre o processo. Trata-se,
portanto, de uma experiência co-construída e dialogada, favorecendo a construção de um espaço
plural e democrático de ensino da línguas.

Atividade - CINE PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Cine Pet do ano de 2018 assumiu uma proposta diferente daquela desenvolvida em 2017.
Enquanto nos anos anteriores exibimos filmes relacionados aos grupos de estudos vigentes ou às
propostas individuais dos petianos, neste ano criou-se um espaço de tradução e legendagem de
autoria própria dos integrantes do grupo, buscando-se trazer ao campo de formação dos estudantes
de Letras a tradução. Intitulado de Cinédito, o escopo do cine Pet de 2018 foi a seleção de filmes
sem legendas disponíveis em português brasileiro, dado conferido a partir de pesquisas feitas nas
diversas plataformas on-line. A proposta foi coordenada por uma equipe que geriu as etapas
necessárias para a produção do projeto final (a legenda sincronizada ao longo do filme e sua
consequente exibição), desenvolvendo paralelamente um espaço de discussão e pesquisa das
possibilidades de tradução, legendagem e sua inserção (disposição das legendas nas linhas etc.).
Considerando-se o complexo e trabalhoso processo de tradução e legendagem, o Cine Pet optou por
exibir apenas um filme durante no segundo semestre de 2018. Foi a primeira experiência realizada
em um contexto de transformação e novidade. Além do mais, os autores e revisores nunca tinham
feito isso antes e precisaram pesquisa e dedicação para concluírem a atividade. O preparo do
Cinédito foi organizado em etapas, tais quais: ampla pesquisa do filme a ser legendado (francês



como idioma alvo); assistir ao filme; pesquisa de programa para legendagem e download; escuta
minuciosa e tradução das falas; revisão individual e coletiva; produção do cartaz de divulgação;
divulgação; reserva de sala para exibição; exibição; emissão de certificados para os participantes. As
etapas descritas foram desenvolvidas ora pela equipe, ora por um participante, a depender dos
interesses e habilidades de cada um. Entendido como um projeto que envolve pesquisa e extensão, o
Cine Pet desempenhou positivamente seu papel. Concomitantemente às etapas que foram surgindo
no decorrer das atividades, fomentou-se um espaço de pesquisa, discussão, reflexão e trabalho em
grupo. Foi preciso um exaustivo processo de revisão, seguido de reserva de espaço para exibição,
para que finalmente o Cine Pet pudesse ser exibido no dia primeiro de novembro, na Biblioteca
Universitária da UFSC. A exibição (01/11 - Nelly & M. Arnaud, 1995) contou com a presença de
quatro petiano, além dos demais interessados. Todavia, acreditamos que a quantidade de público foi
parcialmente um sucesso, tendo em vista que pretendemos alcançar um público maior com esse tipo
de evento. Dito isso, podemos concluir que o Cine Pet foi uma atividade plenamente desenvolvida, a
justificar seu caráter inédito (por isso, Cinédito) e trabalhoso. Sobretudo, é notável sua importância
na formação acadêmica dos integrantes, posto as jornadas de imersão na língua estrangeira em
busca de uma tradução contextualizada, as análises semióticas, o contato com o programa de
legendagem, as revisões, o trabalho coletivo, a organização da divulgação e exibição do filme, etc.
Todas essas experiências se demostraram férteis no caminho acadêmico, abrindo portas aos
estudantes e desconstruíndo barreiras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
130 23/02/2018 05/12/2018

Descrição/Justificativa:
O CINEPET é um projeto do PET Letras que visa oferecer um espaço de discussão e reflexão sobre
diferentes temáticas relevantes (politicamente ou socialmente) a partir de filmes selecionados pelo
grupo PET. Além disso, busca-se analisar a obra fílmica a partir de uma perspectiva de linguagem
que leve em conta a articulação entre linguagem verbal e audiovisual. Busca-se considerar, também,
os processos de legendagem e de dublagem e a maneira como esses processos devem ser alvos de
interesses da formação dos alunos de Letras.

Objetivos:
O objetivo do projeto é ampliar a reflexão crítica sobre assuntos literários, políticos, linguísticos e
outros interesses da comunidade acadêmica através da veiculação de filmes e da abertura para
debates.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Semestralmente são selecionados temáticas específicas e são convidados, na medida do possível,
professores ou alunos para debaterem o tema. Realizam-se em torno de 2-3 filmes-debates por
semestre. Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. - Desenvolver
atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem
tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar - Formular novas estratégias de desenvolvimento e
modernização do ensino superior no país - Estimular o espí-rito crí-tico, bem como a atuação
profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior - Introduzir novas
práticas pedagógicas na graduação - Contribuir com a polí-tica de diversidade na instituição de
ensino superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-
racial e de gênero.

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:
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos



resultados, publicações, etc. Oferecer outras práticas pedagógicas de construção do conhecimento;
articular arte e formação intelectual através do debate de temas contemporâneos; praticar a
observação crítica de filmes e produções audiovisuais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será avaliada a participação nas atividades, o processo de seleção do filme, a preparação dos alunos
para o debate, a divulgação da atividade.

Atividade - Grupos de Estudos do PET (GEPET)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os Grupos de Estudos do PET (GEPET) são iniciativas que visam o comprometimento do grupo com
as atividades de pesquisa e ensino. Cada petiano e petiana tem a liberdade de criar e conduzir um
grupo de estudos de seu interesse específico, podendo definir o tema e o público alvo, juntamente
sob a orientação do professor tutor. Esta atividade oportuniza o desenvolvimento da pesquisa e da
troca de conhecimento entre os acadêmicos, pois tem a possibilidade de abordar e/ou aprofundar
objetos de estudo que podem não estar presentes no currículo obrigatório. As atividades dos
GEPETS ocorreram semanalmente e os objetivos foram plenamente realizados, ampliando a reflexão
crítica a respeito dos temas abordados através de trocas de conhecimento entre os participantes. Ao
final do curso os participantes tiveram direito ao recebimento de certificados. No decorrer de 2018
foram desenvolvidos os seguintes grupos: Grupo de Estudos sobre a Conceição Evaristo (2018.2):
Grupo de estudos sobre os livros Olhos D¿Água e Insubmissas Lágrimas de Mulheres, com o intuito
de discutir as mais diversas temáticas abordadas em seus contos. O grupo se iniciou em agosto e
chegou ao fim dezembro, contemplando totalmente a obra Olhos D¿Água e parcialmente o livro
Insubmissas Lágrimas de Mulheres. O projeto foi plenamente desenvolvido e com isso os integrantes
do grupo em conjunto decidiram continuar o grupo, iniciando a leitura do livro Insubmissas
Lágrimas de Mulheres que foi parcialmente lido mas complementou nosso grupo onde foi possível
comparar os contos e as histórias escritas pela autora enriquecendo nossas discussões em grupo.
Grupo de Estudos de Contação de histórias (2018.2): Este GEPET teve por objetivo proporcionar aos
participantes (alunos da UFSC e comunidade externa) um ambiente de experimentação e
desenvolvimento de conhecimentos referentes à prática da contação de histórias, com objetivos
específicos de conhecer e trabalhar com os elementos da contação de histórias, exercitar a presença,
o olhar e a escuta na performance, e refletir sobre a prática da contação de histórias e a oralidade
no ensino. Os encontros ocorreram nos dias 01/11, 08/11, 22/11 e 29/11 de 2018, na sala 310-
BLOCO D CCE- UFSC, e a atividade foi plenamente realizada. Os grupos fomentaram positivamente
um espaço de convívio acadêmico e intelectual para alunos de graduação em Letras e para a
comunidade em geral.
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Descrição/Justificativa:
A proposta do Grupo de Estudos é construir espaços informais de leitura e discussão de textos
teóricos sobre diversos temas de interesse dos alunos dos cursos de graduação em Letras-Português
e Letras-Línguas Estrangeiras. Os temas são sugeridos pelos próprios petianos, em diálogo com
interesses de alunos da graduação em Letras. Com isso, o PET-Letras busca criar momentos e
espaços de diálogo e compartilhamento acadêmicos incentivados pelo interesse e curiosidade dos
alunos, e por questões que sejam social e politicamente relevantes.

Objetivos:



1) Construir espaços dialogados de estudo de temas abordados ou não abordados nos cursos de
graduação em Letras. 2) Convidar docentes e alunos de pós-graduação para contribuir com as
discussões, sempre que for pertinente. 3) Incentivar encontros de estudo para aprofundar temas
caros à formação dos alunos de graduação em Letras. 4) Criar espaços para compartilhar e debater
perspectivas que não são contempladas pelos cursos de graduação. 5) Criar um espaço de convívio
acadêmico e intelectual para alunos de graduação em Letras e para a comunidade em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
São propostos, semestralmente, dois grupos de estudo com enfoques variados: leitura de textos de
um determinado autor; leitura de uma obra inteira; etc. A seleção de texto é feita previamente e
divulgada para todos. Os encontros são abertos e divulgados para os alunos do curso de Letras.
Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. - Desenvolver atividades
acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de
natureza coletiva e interdisciplinar. - Contribuir para a elevação da qualidade da formação
acadêmica dos alunos de graduação. - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada
qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. - Estimular o espírito crítico, bem como a
atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior. - Introduzir
novas práticas pedagógicas na graduação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc. Por meio de uma prática pedagógica diferenciada, busca-se ampliar a
discussão e reflexão crítica sobre assuntos literários, políticos, linguísticos e de interesse da
comunidade acadêmica dos cursos de Letras. Incentiva-se a produção de textos acadêmicos sobre o
assunto estudado, bem como a participação em congressos e eventos da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para as avaliações, leva-se em consideração o empenho do grupo na proposta de discussão,
motivando reflexões entre os presentes. A realização das leituras e a assiduidade são importantes.

Parcialmente desenvolvido

Atividade - Revista do PET-Letras
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Revista PET tem o intuito de ser um veículo de publicação de textos de cunho literário produzidos
por alunos da UFSC, assim como um meio de integração do corpo discente dos cursos de Letras por
meio do reconhecimento autoral dos colaboradores. A atividade foi bem-sucedida em termos de
prática de escrita acadêmica e criativa, familiarização dos petianos e dos estudantes em geral com
processos editoriais de produção, organização, formatação, revisão, editoração e publicação de
textos (áreas de atuação que o Licenciado ou Bacharel em Letras pode seguir). A primeira edição foi
concluída em formato impresso no primeiro semestre de 2018, com 6 textos publicados e 4 imagens
ilustrativas, e contou com a colaboração de 18 estudantes de diversos cursos em seu processo de
produção. Agora seguimos para a finalização e publicação da próxima edição.
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Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma nova proposta do PET-Letras de construção de uma revista do PET-Letras, pelos
alunos e para os alunos, com enfoque em diferentes abordagens: divulgação de escritos criativos de
alunos, construção de ensaios e textos críticos, divulgação das atividades do PET, divulgação de
informações administrativas e acadêmicas aos alunos de Letras, etc. Além disso, busca-se criar uma
familiaridade dos petianos com os processos de editoração e revisão que integram a construção de
uma revista acadêmica, contribuindo com a inscrição de novas reflexões que inexistem no currículo
de Letras.

Objetivos:
Criar um espaço de diálogo com os alunos dos cursos de Letras da UFSC; criar um espaço de
divulgação e de reflexão escrita dos alunos de Letras; valorizar e reconhecer as contribuições
reflexivas dos alunos de Letras; divulgar atividades acadêmicas, culturais e assuntos administrativos
que sejam de interesse dos alunos de Letras; incentivar a prática de escrita de textos curtos,
criativos e reflexivos em alunos de Letras; envolver os alunos do PET no processo de editoração e
revisão próprios da construção de uma revista.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, propõe-se a construção de 4 edições para o ano de 2017: duas para cada semestre.
Uma equipe de seis petianos será responsável, semestralmente, pela construção da proposta e pela
editoração da revista. Uma pequena verba foi separada para contribuir com a impressão de cada
edição. O projeto de construção da revista inclui: seleção de um título, organização das seções,
chamada para publicação de textos, revisão dos escritos, editoração, entre outros. Além disso, um
formato digital da revista será divulgado no site do PET. Objetivos do PET (portaria nº976) estão
mais vinculados a esta atividade. - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de
excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar. -
Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação. -
Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica. - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do
ensino superior no país. - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela
cidadania e pela função social da educação superior. - Introduzir novas práticas pedagógicas na
graduação - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação
na graduação. - Contribuir com a polí-tica de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por
meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.

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:
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc. Melhoria da prática de escrita acadêmica e criativa dos alunos de
letras; divulgação dos escritos dos alunos e de atividades do PET; aproximação do PET com os
alunos dos cursos de Letras; divulgação de temas administrativos e culturais que possam interessar
aos alunos de Letras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Encontros quinzenais para a organização das etapas da revista, com atividades divididas entre seis
petianos. Um cronograma de atividades será organizado pelos alunos.


