
Informações do Planejamento

IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Grupo:
ARQUITETURA Curso específico PT UFAL 577955

Tutor:
GIANNA MELO BARBIRATO

Ano:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
1020

Situação do Planejamento:
Aguardando aprovação do Pró-Reitor

Considerações finais:
O PET Arquitetura tem como princípio a adoção de postura pautada no respeito à decisão coletiva, 
estímulo à troca de opiniões e compartilhamento de responsabilidades. A formação do(a) petiano(a) é 
baseada no princípio da autonomia e na indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão-gestão. Desse 
modo, estimula-se a aprendizagem ativa através da reflexão, discussão e desenvolvimento de pensamento 
crítico entre os membros. Todas as atividades definidas no planejamento anual são previamente discutidas 
e avaliadas por todo o Grupo. Cada uma delas têm dois/duas coordenadores(as), além do engajamento de 
diversos membros, de acordo com a complexidade, e de modo a promover a participação e 
responsabilidade de todos(as). O acompanhamento individual e coletivo é continuado, quer seja nas 
reuniões semanais, reuniões específicas das atividades ou em discussões na sala de permanência. Nesse 
contexto, o papel da tutoria torna-se importante, face à complexidade de algumas atividades, e levando-se 
em conta os níveis de formação diferenciados dos(as) diversos(as) petianos(as). A avaliação de cada 
atividade é feita coletivamente, após a realização da mesma, e discutida no balanço geral do planejamento 
anterior, de modo a retroalimentar o planejamento seguinte. O Grupo possui um Manual Interno, com 
revisão a cada três anos (foi revisado pelo Grupo em 2017), em consonância com o Manual de Orientações 
Básicas, e tem como objetivo nortear os(as) integrantes do Grupo PET Arquitetura no desenvolvimento e 
cumprimento de suas atividades, além de estimular a convivência saudável entre esses(as) e demais pessoas 
ligadas, direta ou indiretamente, ao Programa de Educação Tutorial. Sua vigência garante os direitos e 
deveres, formas de acompanhamento das responsabilidades assumidas no desenvolvimento das atividades 
ligadas ao Programa, além do zelo pela unidade e articulação entre os(as) integrantes e a comunidade 
envolvida. Busca atender às necessidades do Grupo e complementar o Manual de Orientações Básicas.

Resultados gerais:
Para 2019, o PET Arquitetura manteve algumas atividades que foram desenvolvidas com bom desempenho 
pelo Grupo em 2018 e anos anteriores. Por outro lado, a SEMAU - Semana de Arquitetura e Urbanismo, 
que foi excluída no planejamento anterior e diluída em atividades pontuais como palestras e discussões ao 
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longo do ano de 2018, em 2019 voltará na sua décima quarta edição, consolidando-se como um evento
bianual de grande importância para a Unidade Acadêmica onde se insere o curso de Arquitetura e 
Urbanismo, por trazer convidados(as) palestrantes, além de promover atividades culturais diversas e 
discussões pertinentes à área. Mantém-se a atividade de produção da Revista Ímpeto, veículo de 
informação e difusão de conhecimento da Unidade Acadêmica e da área. Da mesma forma, mantém-se 
também a atividade de atualização do MUSA - anteriormente, Manual Universitário de Sobrevivência à 
Arquitetura, e que passa a ser denominado de Manual Universitário para o Sucesso na Arquitetura, produto 
iniciado durante seleção de novos(as) petianos(as) em 2017 e que tem uma grande aceitação entre os(as) 
estudantes ingressantes do curso. As atividades ¿Vivacidade¿ e ¿E agora, FAUd?¿ cumpriram objetivos 
específicos no ano de 2018 e serão substituídas em 2019 por duas novas atividades. São elas: o ¿Ateliê 
aberto¿ e o ¿...em Pauta¿. Quanto às atividades de extensão delineadas no planejamento 2018, essas têm 
como princípio a preocupação social, em especial os problemas vividos nas diversas comunidades da 
cidade de Maceió e cidades circunvizinhas, para reflexão e proposição de projetos e ações concretas 
possíveis pelo Grupo PET na sua formação de arquiteto(a) e urbanista, e em consonância com as diretrizes 
de ação sugeridas nos encontros regional e nacional do Programa. Espera-se que as atividades planejadas 
continuem a estimular: a) o desenvolvimento da interdisciplinaridade, própria da natureza do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, nas diferentes subáreas de envolvimentos dos(as) petianos(as) em grupos de 
pesquisas, extensão e atividades de monitoria; b) a visão crítica; c) o aprendizado de ética e cidadania, nas 
discussões coletivas; no engajamento nas atividades; nas disciplinas do curso; na realização de seminários 
internos e nas diversas discussões do Grupo.
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Atividade - Pesquisa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste no desenvolvimento de uma pesquisa pelos petianos(as), acordo com sua área de 
interesse dentro do curso, com plano e cronograma de atividades detalhado e programado para, no mínimo, 
um ano de duração. A atividade poderá ser desenvolvida individualmente ou em pequenos grupos internos, 
caso alguns dos petianos optem por trabalhar em conjunto em um mesmo eixo de pesquisa.

Objetivos:
A pesquisa tem como objetivo ressaltar o dever do PET e da Universidade para com a sociedade, além de 
criar oportunidades de exercício de crítica e de estruturação de pensamento, incrementar o conhecimento 
exercitado em sala de aula e ampliar a formação acadêmica trazendo a experiência de pensamento 
científico para enfoques diferenciados dentro de uma problemática definida. Objetivos do PET (portaria 
nº976) que 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/as alunos/as de graduação; - 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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No início do ano letivo, cada petiano deve escolher um eixo de pesquisa para trabalhar individualmente ou 
formar um pequeno grupo interno que trabalhará em conjunto sobre um mesmo eixo de interesse em 
comum. Definidos os eixos, os membros de cada linha de pesquisa devem definir seu objeto de estudo e 
entrar em contato com professores/orientadores do curso de Arquitetura e Urbanismo (ou áreas afins), com 
o intuito de estabelecer um plano de trabalho e cronograma de pesquisa que deve ter a duração mínima de 
um ano. Com esses tópicos estabelecidos, o grupo ou indivíduo de cada eixo deve seguir com seu 
cronograma de atividades, apresentando o progresso ao Grupo periodicamente em reuniões dedicadas à 
atividade no decorrer do ano. Como produto, cada eixo estudado deve resultar em um artigo ou resumo e 
buscar submetê-lo nos eventos da sua área de atuação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A pesquisa contribuirá para o incremento e disponibilização de informações sobre cada eixo estudado, 
servindo de base para proposição de políticas públicas e futuros estudos, ou mesmo contribuições para o 
estado da arte no âmbito acadêmico e/ou social. Além disso, espera-se com a atividade o desenvolvimento 
de artigo para publicação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada nas reuniões ordinárias e em reuniões específicas dedicadas a esta atividade, 
quanto ao desempenho e participação dos/as bolsistas e demais integrantes no desenvolvimento das 
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diversas etapas da pesquisa desenvolvida.
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Atividade - Seleção de novos(as) petianos(as)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A seleção de novos(as) petianos(as) é uma atividade realizada semestralmente que visa promover a 
renovação do Grupo por meio de processo seletivo, realizado com os(as) discentes que estão cursando o 2º 
período do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/Ufal, Campus A. C. Simões. Em 2019, das vagas 
disponibilizadas, 30% delas serão destinadas a discentes que se autodeclararem Pretos, Pardos ou Indígenas 
(PPI), contribuindo assim 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.

Objetivos:
O processo seletivo visa intensificar o crescimento do Grupo, integrando novos(as) petianos(as) que 
busquem aumentar o desempenho geral e fortalecer a corrente de pensamento que o Programa se propõe a 
seguir. É realizado com intuito de identificar nos(as) candidatos(as), além do desempenho na graduação, 
características como iniciativa e capacidade de trabalhar em grupo, entre outras. Objetivos do PET (portaria 
nº976) que estão mais vinculados a esta atividade: - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de 
qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; - 
Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; - Estimular a 
formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; - 
Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; - Introduzir 
novas práticas pedagógicas na graduação; - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional 
pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; - Contribuir para a consolidação e 
difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação; - 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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será coordenada pelos petianos(as) aprovados(as) na última seleção do PET promovida pelo 
Grupo. O processo seletivo incluirá a atualização e publicação de edital, a formação de uma banca 
avaliadora (formada por discentes petianos, docente tutor, docente do curso e discente petiano externo) e a 
etapa de avaliação dos(as) candidatos(as), composta por: a) Relatório escrito, para avaliação de poder de 
síntese, senso crítico, domínio da língua portuguesa e precisão de ideias; b) estágio nas dependências do 
Grupo, de modo a avaliar desenvoltura e habilidades em trabalho coletivo, além de oportunidade de 
vivência com o Grupo; e c) Entrevista, para conhecimento das potencialidades, interesses e intenções.

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 a cada seleção o Programa seja fortalecido com a entrada de novos(as) integrantes, dando 
continuidade e aproximando a graduação ao cotidiano vivido no PET, além de suprir as vagas deixadas por 
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bolsistas e/ou não bolsistas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pelo Grupo, internamente, ao final de cada processo seletivo, com a finalidade 
de analisar os aspectos positivos e negativos e identificar as contribuições que a atividade trouxe para as 
ações do PET e para os(as) petianos(as).
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Atividade - Formação Individual

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Formação Individual consiste na realização de atividades internas na forma de seminários, leituras e 
discussões de textos, de maneira a fomentar discussões sobre assuntos relativos à Arquitetura e Urbanismo 
e áreas afins, à ética, à cidadania e ao próprio Programa de Educação Tutorial (sua filosofia, história e 
legislação), além de estimular momentos de acolhimento e convivência dentro do Grupo.

Objetivos:
A atividade tem como objetivo incentivar nos(as) petianos(as) a formação cidadã, acadêmica, ética e de 
amadurecimento sobre o Programa de Educação Tutorial. Objetivos do PET (portaria nº976) que 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; - Contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será coordenada por dois(duas) petianos(as) que estabelecerão prazos para a realização das 
atividades ao longo do ano. Serão promovidos: 1) seminários internos, com apresentação de trabalhos 
realizados na graduação, grupos de pesquisa/extensão e/ou no PET, de modo a estimular a troca de 
conhecimentos acerca dos temas tratados; 2) leituras seguidas de discussão acerca de temas relacionados à 
Arquitetura e Urbanismo, áreas afins, à ética e cidadania a serem escolhidos de acordo com a demanda do 
Grupo; e 3) discussões inerentes à dinâmica e funcionamento do Programa: leis, portarias, Manual de 
Orientações Básicas, com vistas ao fortalecimento do Grupo nas reuniões do G12, CLAA, InterPET, 
Encontros regionais e nacionais, possibilitando participação mais efetiva e fortalecendo as discussões 
coletivas.

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, como resultado, uma maior capacitação do Grupo, a difusão e compartilhamento de 
conhecimentos entre os(as) petianos(as) no curso, seja nas atividades de monitoria, pesquisa e extensão, 
e/ou no auxílio cotidiano em sala de aula e troca informal de informações e experiências.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão discutidas em reuniões do Grupo as potencialidades e limitações ocorridas no processo, a fim de 
refletir sobre seu resultado e proporcionar a melhoria constante da atividade.
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Atividade - Acolhimento aos(às) recém ingressos(as) no curso

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 02/04/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Atividade realizada no início de cada semestre letivo (o curso possui duas entradas no ano) que busca 
recepcionar os(as) ingressantes no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/Ufal e apresentar noções 
teóricas e práticas relacionadas às áreas de conhecimento do curso, referentes aos três eixos básicos (Teoria 
e História; Projeto de Arquitetura e Projeto de Urbanismo). São realizados exercícios de caráter lúdico e 
empírico, supervisionados pelos(as) integrantes do PET e monitorados(as) por demais estudantes do curso, 
parceiros nesse processo. A atividade justifica-se por introduzir os(as) estudantes oriundos do ensino médio 
ao âmbito universitário em que se estimula a produção ativa do conhecimento.

Objetivos:
O objetivo da atividade é apresentar aos(às) novos(as) discentes o conteúdo e a dinâmica do curso, bem 
como incorporá-los(as) ao ambiente acadêmico de uma forma geral. Também visa proporcionar um contato 
inicial dos(as) petianos(as) com o exercício da docência. Objetivos do PET (portaria nº976) que estão mais 
vinculados a esta atividade: - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos 
de graduação; - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 
país; - Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; - Contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é organizada de modo a estimular o trabalho coletivo dos novos(as) discentes. Os(As) 
ingressantes são divididos em grupos auxiliados(as) por monitores(as) (estudantes da graduação), e 
supervisionados(as) pelos(as) petianos(as). O número de grupos pode variar de acordo com a demanda de 
ingressantes(as). Os exercícios promovidos englobam os conteúdos das disciplinas e/ou áreas do curso. A 
atividade pode contar com a participação do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo, estreitando a 
integração dos(as) novos(as) discentes com outros(as) estudantes do curso e com a representação estudantil 
da Unidade Acadêmica.

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:
Proporcionar aos(às) ingressantes do curso de Arquitetura e Urbanismo uma melhor adaptação ao Ensino 
Superior, ao curso de Arquitetura e Urbanismo e um sentimento de pertencimento à Faculdade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os(as) participantes (ingressantes e monitores) serão convidados(as) a responder um questionário para 
avaliação da atividade. Além disso, a avaliação será realizada por meio de discussões internas entre os(as) 
petiano(as) sobre os pontos considerados positivos e negativos, bem como sobre sugestões para 
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aprimoramento e possibilidades de melhoria da atividade.
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Atividade - Capacita, PET!

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/03/2019 29/11/2019

Descrição/Justificativa:
Tendo em vista a grande quantidade de programas computacionais requeridos para a formação dos 
estudantes de Arquitetura e Urbanismo, a atividade consiste na promoção de minicursos de capacitação 
para esses programas, que podem ser ministrados por profissionais, estudantes, petianos(as), entre 
outros(as) convidados(as), e tem como público alvo os(as) discentes dos cursos que compõem a Unidade 
Acadêmica.

Objetivos:
Objetiva-se com essa atividade promover uma formação mais completa dos(as) estudantes dos cursos de 
graduação da Unidade Acadêmica por meio da oferta de minicursos diversos, como capacitação para uso 
de softwares como AutoCad, Revit, Illustrator, Photoshop e outros. Contribui-se, desse modo, para ampla 
formação acadêmica e profissional dos(as) participantes. Objetivos do PET (portaria nº976) que 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; - Formular novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; - Introduzir novas práticas pedagógicas na 
graduação; - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada nos laboratórios de informática da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 
FAU/Ufal ou em espaços da faculdade que se adaptem a oficina ou minicurso ministrados. As aulas serão 
de caráter expositivo e prático, possibilitando didática criativa e o contato imediato dos participantes com o 
software em questão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a promoção de minicursos durante o semestre letivo, espera-se o fortalecimento do curso por meio da 
aprendizagem dos(as) discentes, capacitando-os(as) para aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a 
atividade em sua vida acadêmica e profissional.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao fim de cada minicurso será enviado um formulário de avaliação aos(às) participantes sobre a relevância,
sugestões para aprimoramento e possibilidades de melhoria do mesmo. A avaliação será ainda realizada em
reunião do Grupo para discutir os pontos positivos e negativos do minicurso e sugestões para melhoria das
próximas edições.
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Atividade - Ateliê Aberto

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 22/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Face às novas exigências e demandas do curso de Arquitetura e Urbanismo e, mais especificamente, diante 
da proposta do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Ufal, é importante que se conheçam novas possibilidades de inserção de 
práticas pedagógicas com vistas a uma adequada formação discente e a relação com áreas afins. Nesse 
contexto, a atividade Ateliê Aberto propõe o desenvolvimento de um trabalho coletivo produzido por 
discentes de diferentes períodos do curso de Arquitetura e Urbanismo, na forma de soluções projetuais para 
uma problemática não usualmente desenvolvida durante o curso, de modo interdisciplinar, horizontal e 
tutorial, auxiliados por docentes das diversas áreas de Arquitetura e Urbanismo.

Objetivos:
São objetivos da atividade questionar e refletir sobre o ensino dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da FAU/UFAL e propiciar uma interação horizontal, multidisciplinar e pautada na tutoria de diversos 
conhecimentos e vivências devido a pluralidade de visões dentro de cada grupo de trabalho. Ou seja, 
também demonstrar que, apesar da renovação do PPC do curso estar ocorrendo, é preciso sempre pensar e 
refletir acerca dos meios de ensino e sua atualização para além da Proposta Pedagógica do Curso, uma vez 
que, quando firmada, engessa, de certo modo, a inserção de novas práticas pedagógicas por ser atualizado a 
cada 10(dez) anos. Objetivos do PET (portaria nº976) que estão mais vinculados a esta atividade: - 
Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos/as alunos/as de graduação; - Estimular 
a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e 
acadêmica; - Formular novas estratégias de desenvolvimento do ensino superior no país; - Introduzir novas 
práticas pedagógicas na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Ateliê Aberto ocorrerá em três etapas: i. Convite aos(às) docentes p/ participação na atividade; ii. 
Escolha da problemática projetual; iii realização da atividade. Durante a atividade, serão inicialmente 
formados grupos de discentes de diferentes períodos acompanhados por uma equipe de docentes de 
diversas áreas da Arquitetura e Urbanismo com o propósito de criar uma solução projetual para uma 
problemática comumente não vista dentro dos ateliês. O final da atividade consiste na discussão coletiva 
das diversas propostas de projeto desenvolvidas, proporcionando um momento de reflexão sobre o 
processo criativo, metodológico e inter-relacionado do ato de projetar.

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 contribuir para o desenvolvimento de espírito crítico por parte dos/as discentes, docentes e corpo 
técnico administrativo quanto ao ensino no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, promovendo 
espaço de diálogo entre os mesmos, reforçando a necessidade de introdução de novas estratégias, 
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metodologias e tecnologias com o intuito de aperfeiçoar, melhorar a qualidade de formação acadêmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os/As integrantes do PET Arquitetura discutirão sobre o resultado alcançado, ao longo processo de 
planejamento e realização da atividade durante as reuniões ordinárias do Grupo. Estão previstas ainda a 
adoção de formulários de avaliação on line pelos/as participantes das etapas da atividade.
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Atividade - PAESPE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/02/2019 29/11/2019

Descrição/Justificativa:
O Programa de Apoio às Escolas Públicas do Estado de Alagoas (Paespe) busca complementar e suprir 
carências dos(as) estudantes do ensino médio de escolas públicas do estado, em todas as disciplinas 
avaliadas pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), além de promover o contato desses(as) 
alunos(as) com a realidade, rotina e os serviços oferecidos pela Universidade Federal de Alagoas. O PET 
Arquitetura insere-se no Programa por meio da disciplina de Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 
discussões sobre temas relacionados, atendendo a alunos(as) do 3º ano do ensino médio, mas também 
aberto à participação de estudantes do 2º ano. O Programa conta também com a participação dos grupos: 
PET Ciência e Tecnologia, PET Engenharia Ambiental, PET Engenharia Civil, PET Letras e PET 
Psicologia.

Objetivos:
O Paespe visa melhorar os índices educacionais da rede pública de ensino, através de aulas, palestras, 
oficinas e visitas técnicas. O PET Arquitetura atua no Paespe com a finalidade de preparar os(as) 
candidatos(as) de escolas públicas para o ingresso em curso superior, ministrando a disciplina Ciências 
Humanas e suas Tecnologias por meio do conteúdo em consonância com o exigido pelo Enem. É também 
objetivo da atividade promover um diálogo entre os(as) estudantes e petianos(as) sobre as problemáticas 
discutidas em aula, com o objetivo de conhecer a realidade na qual estão inseridos(as). Objetivos do PET 
(portaria nº976) que estão mais vinculados a esta atividade: - Desenvolver atividades acadêmicas em 
padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 
graduação; - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 
tecnológica e acadêmica; - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino 
superior no país; - Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; - Estimular o espírito crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; - Contribuir 
para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação; - 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.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As aulas ministradas por integrantes do PET Arquitetura acontecerão quinzenalmente, no horário noturno,
no Centro de Tecnologia (Ctec), no Campus A. C. Simões da Ufal. Os recursos didáticos utilizados para a
ministração das aulas abrangem slides, vídeos, jogos relacionados ao conteúdo de aula bem como
discussões sobre os temas apresentados e rodas de conversa. Serão realizadas reuniões periódicas de
planejamento e avaliação com os(as) participantes da atividade, para o desenvolvimento das
particularidades de cada aula e planejamento das estratégias pedagógicas a serem adotadas nos diversos
conteúdos.

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:
Essa atividade propõe, além a integração com outros grupos PET através da troca de experiências entre 
estudantes da graduação dos cursos envolvidos na ministração de aulas, a possibilidade de aprendizagem 
de novas práticas pedagógicas, de estímulo ao conhecimento das atualidades e discussões sobre as 
temáticas abordadas em sala de aula e possibilidade de auxílio na formação de ensino e cidadã dos(as) 
estudantes do Programa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As aulas serão discutidas e avaliadas em reuniões do Grupo, com vistas ao aprimoramento da ministração 
de seu conteúdo. Após o término da atividade, será feito um questionário de avaliação com os(as) 
estudantes envolvidos.
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Atividade - Organização Interna

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Organização Interna refere-se a questões gerais referentes a atividades cotidianas do Grupo PET 
Arquitetura, e está dividida em comissões, com vistas a um planejamento e acompanhamento mais 
eficiente do Grupo. São as seguintes as comissões e suas atribuições: a) Comissão de Comunicação e 
Divulgação: responsável pelo website do Grupo, redes sociais, gerenciamento e repasse de e-mail, 
confecção de mural etc.; b) Comissão de Representatividade: responsável pela representação no G12, 
participação no CLAA, Colegiado do Curso, Conselho e Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e 
Urbanismo etc.; c) Comissão de Documentação e Registros: responsável pelos registros de reunião, atas, 
ofícios, memorandos, editais, certificados, portfólio de trabalhos do Grupo etc.; d) Comissão Financeira: 
responsável por gerir as finanças do Grupo, recolher as taxas, buscar mecanismos de arrecadação etc.; e) 
Comissão de Infraestrutura: responsável pela organização e manutenção da estrutura da sala de 
permanência, controle de estoque de materiais e empréstimos etc.

Objetivos:
Tornar a organização do Grupo mais efetiva; propor aos(às) petianos(as) designados(as) em suas comissões 
o aprendizado das especificidades que remetem às suas atribuições; assegurar o conhecimento vasto da 
formação dos(as) petianos(as) na graduação e aperfeiçoar as habilidades individuais e do Grupo. Objetivos 
do PET (portaria nº976) que 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; - Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; - 
Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação; - Contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Grupo é dividido em comissões a fim de que seus integrantes possam aprender a realizar as habilidades 
que as atividades de cada comissão lhes propõem. Desse modo, realiza-se a cada planejamento o rodízio de 
atividades dos(as) petianos(as) durante a sua permanência no Programa a fim de sempre incentivar o 
aprendizado em novas áreas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A atividade de Organização Interna proporciona um ambiente físico adequado para o atendimento da 
comunidade da FAU, uma melhor organização do Grupo na sua dinâmica diária; a divisão equilibrada de 
atividades e o desenvolvimento de habilidades diversificadas.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reuniões semanais serão discutidas as demandas de cada comissão, assim como o andamento de suas 
respectivas atividades, inclusive as ações possíveis para seu aprimoramento.
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Atividade - XIV Semana de Arquitetura e Urbanismo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 21/01/2019 31/10/2019

Descrição/Justificativa:
Criada em 2005 a Semana de Arquitetura e Urbanismo, a SEMAU vem sendo realizada pelo PET 
Arquitetura, com o apoio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAU/Ufal. A SEMAU consiste em 
um evento na forma de palestras, mesas redondas, oficinas, entre outras atividades culturais, que conta, 
além do público discente e docente da FAU, com a participação de profissionais da academia e do mercado 
de trabalho, bem como de estudantes e pesquisadores(as) da Arquitetura e Urbanismo e áreas afins de 
outras Instituições de Ensino Superior. A partir do ano de 2017, a SEMAU passou a ocorrer em 
periodicidade bianual e em 2019 o PET Arquitetura realizará sua décima quarta edição.

Objetivos:
A SEMAU visa ofertar à graduação e pós-graduação da Unidade Acadêmica FAU/Ufal a oportunidade de 
dinamizar a formação de arquitetos(as) e urbanistas, estimulando o debate no âmbito acadêmico e 
profissional de diversos temas relacionados a questões atuais de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins. 
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 o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela 
função social da educação superior; - Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A realização da SEMAU inicia-se com a definição de um tema norteador, que fundamentará as discussões 
e produção do evento. Em paralelo, entra-se em contato com profissionais envolvidos(as) com a temática 
escolhida, para a definição de participações na forma de palestras, mesas redondas, oficinas, entre outros. 
Todo esse processo é construído desde a pré-produção (decisões sobre local do evento, programação, 
possíveis apoios, confecção de projeto para possível financiamento de agências de fomento), quanto ao 
momento de sua realização. O evento ocorre de três a cinco dias consecutivos, em data e horário a ser 
definido pelo Grupo conforme demanda da comunidade acadêmica, através de conferências, atividades 
culturais e, eventualmente, atividades em horários alternativos (oficinas, visitas, etc) relacionadas às 
conferências.

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, os(as) petianos(as) enriquecem sua formação com a experiência de organização de 
evento, contato com profissionais relacionados à área de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins, bem como 
estreitam os laços com os(as) estudantes dos cursos da Unidade Acadêmica onde se inserem. Da mesma 
forma, a SEMAU proporciona a abertura de um canal de comunicação entre a Universidade Federal de 
Alagoas, outras Instituições de Ensino Superior, profissionais que estão atuando no mercado de trabalho e 
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docentes de outras áreas acadêmicas afins, que participam do evento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação é realizada através de discussão entre os(as) integrantes do Grupo, após o evento, acerca dos 
resultados alcançados e do processo de planejamento e execução, como também através de análise 
quantitativa a partir de um formulário de avaliação preenchido pelos(as) participantes do evento.
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Atividade - Revista Ímpeto

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
90 04/02/2019 31/10/2019

Descrição/Justificativa:
A Revista Ímpeto é um periódico produzido pelo Grupo PET Arquitetura, de periodicidade anual, e visa 
suscitar questionamentos e discussões no campo da Arquitetura e Urbanismo e áreas afins através de 
artigos submetidos por estudantes de graduação ou pós-graduação e discentes, além de outros temas 
elaborados por profissionais convidados(as).

Objetivos:
Divulgar a produção acadêmica e profissional da Unidade Acadêmica FAU/Ufal, no âmbito da graduação e 
pós-graduação, bem como da produção na área de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins. Também tem por 
objetivo a consolidação de um periódico de referência da Unidade Acadêmica, produzido pelo grupo PET 
Arquitetura, e que em 2019 estará em sua nona edição. Objetivos do PET (portaria nº976) que estão mais 
vinculados a esta atividade: - Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; - Contribuir para a 
elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; - Estimular a formação de 
profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; - Formular 
novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; - Introduzir novas 
práticas pedagógicas na graduação; - Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada 
pela cidadania e pela função social da educação superior; - Contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação; - 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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Revista Ímpeto é lançada anualmente e inicia-se com a elaboração de um cronograma, com prazos e 
atribuições para cada membro envolvido com sua produção. Neste ano, a revista terá uma edição especial, 
direcionada por um tema norteador, a ser definido pelo Grupo. Serão convidados, ainda, profissionais e 
pesquisadores(as) da área de Arquitetura e Urbanismo para compor as sessões de artigos. A produção da 
revista abrange ainda um edital para concurso de capa, cujas submissões passam por uma banca avaliadora 
convidada. A próxima etapa é a de diagramação da revista, seguida de correções feitas por uma comissão 
de revisão, constituída por petianos(as) do PET Letras da Ufal, parceiro nessa atividade e, por fim, a sua 
impressão e lançamento. Além da versão impressa, a Revista Ímpeto é também amplamente divulgada em 
plataformas digitais.

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:
Essa atividade pretende difundir a produção acadêmica, abrindo possibilidades de exposição de pesquisas e 
trabalhos diversos desenvolvidos na graduação e pós-graduação realizados dentro da Unidade Acadêmica, 
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como também fora dela.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após o lançamento da revista, é feita uma discussão entre os(as) integrantes acerca dos resultados 
alcançados, avanços e desafios encarados durante o processo de desenvolvimento da atividade.
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Atividade - MUSA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 04/03/2019 23/08/2019

Descrição/Justificativa:
O Musa - Manual Universitário para o Sucesso na Arquitetura - é um caderno que foi desenvolvido 
inicialmente com o nome de Manual Universitário de Sobrevivência à Arquitetura, durante uma das etapas 
do processo seletivo para novos(as) petianos(as) de 2017.1. O material aborda temas pertinentes ao 
universo da arquitetura e, especialmente, ao primeiro período da graduação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas - FAU/Ufal, através de narrativas descontraídas, e ao 
mesmo tempo informativas sobre as primeiras disciplinas do curso, guias para entendimento da dinâmica 
da Instituição e Unidade Acadêmica quanto às suas rotinas, além de dicas de conteúdo multimídia e leituras 
de apoio para o curso.

Objetivos:
Com linguagem informal e em busca constante de aproximação com o público alvo, o Musa visa introduzir 
aos(às) ingressantes do curso de Arquitetura e Urbanismo o ambiente universitário, a fim de tornar a etapa 
de adaptação e inserção no Ensino Superior mais agradável e diminuir os índices de evasão. Objetivos do 
PET (portaria nº976) que estão mais vinculados a esta atividade: - Formular novas estratégias de 
desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; - Introduzir novas práticas pedagógicas na 
graduação; - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os(As) coordenadores(as) da atividade revisam semestralmente o material, de modo a realizar ajustes 
quanto a textos e diagramação, utilizando programas computacionais como o Illustrator e a Plataforma 
Issu, ferramentas que capacitam o(a) petiano(a) nessas habilidades. Além disso, são também responsáveis 
pela divulgação em redes sociais e pela distribuição de forma impressa do material, que deve ocorrer nas 
primeiras semanas do semestre em vigor. De modo a manter o Manual atualizado, a atividade será 
encarregada aos(às) novos(as) petianos(as) - estudantes do segundo período - para que acrescentem e 
modifiquem conteúdos de acordo com as dinâmicas do primeiro período, com as quais tiveram mais 
recente contato.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que o Manual seja um instrumento facilitador e ofereça suporte aos(às) estudantes que ingressam 
no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAU/Ufal, diminuindo, desse modo, os índices de evasão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada semestre letivo, os(as) coordenadores(ras) desenvolvem um formulário de avaliação para 
o público alvo - estudantes do primeiro período - de modo a obter contribuições sobre a proposta do 
MUSA. Desse modo, o retorno obtido com base no formulário é discutido em reunião e estratégias são 
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traçadas com vistas ao aprimoramento e atualização do material.
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Atividade - Em Pauta

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 04/02/2019 29/11/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na realização de ciclos de palestras, mesas redondas e/ou fóruns a serem ministradas 
por professores(as), pesquisadores(as) e/ou profissionais que atuam em áreas diversas da comunidade 
acadêmica da Ufal e fora dela.

Objetivos:
Trazer à comunidade acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo conhecimento de temáticas 
diversas, para estímulo ao senso crítico e formação cidadã; fomentar o debate e a reflexão a respeito das 
temáticas abordadas; colaborar para a disseminação de informações na comunidade acadêmica e contribuir 
para a formação acadêmica e profissional dos(as) participantes. Objetivos do PET (portaria nº976) que 
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; - 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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em formato de palestra, mesa-redonda e/ou fórum ao longo do período 
estabelecido para a produção da mesma. As temáticas centrais a serem abordadas serão resultantes de 
discussões prévias realizadas pelo Grupo e consultas feitas ao público através de plataformas digitais (redes 
sociais e/ou formulários), de maneira a aproximar a comunidade acadêmica da discussão, dando à mesma a 
oportunidade da construção de temáticas diversificadas e incentivando a participação de todos(as). O 
planejamento da atividade inclui também convite a palestrantes, reserva de local, divulgação do evento, 
emissão de certificados, entre outras funções.

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:
Esta atividade visa auxiliar a construção do conhecimento e o desenvolvimento do senso crítico dos(as) 
participantes. Portanto, espera-se dos(as) participantes que estes desenvolvam uma visão aprimorada sobre 
seu papel no âmbito da academia e fora dela, bem como da importância de uma atuação ética e cidadã.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada ciclo de palestras ou mesa redonda, os(as) participantes serão convidados(as) a responder 
a um questionário para avaliar a atividade. Baseado nesses resultados será realizado um balanço da 
atividade durante a reunião semanal. O balanço levará em conta o número de participantes, o interesse da 
comunidade acadêmica sobre o tema, sua opinião sobre a relevância e suas sugestões para aprimoramento e 
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possibilidades de melhoria da mesma.
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Atividade - Participação em eventos PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 11/03/2019 22/11/2019

Descrição/Justificativa:
Os eventos próprios do Programa PET, em nível local (InterPET, que ocorre semestralmente, e OxePET, 
de preparação para os eventos regional e nacional), regional (ENEPET, que ocorre no primeiro semestre do 
ano) e nacional (ENAPET, que ocorre no segundo semestre do ano) são oportunidades de formação cidadã 
dos(as) petianos(as), e se constituem em espaços de discussão do Programa e do contexto sociopolítico em 
que se insere, de troca de experiências de atuação dos diversos grupos que participam, com vistas ao 
enriquecimento do Programa, além de se constituírem em oportunidades de integração dos grupos PET 
através de momentos interpessoais de socialização. Em 2019, além dos encontros locais, o ENEPET 
ocorrerá em Recife-PE e o ENAPET em Natal-RN. O Grupo PET Arquitetura incentiva a participação de 
todos(as) os(as) petianos(as) (bolsistas, não bolsistas e colaboradores) nos eventos. Os bolsistas devem 
participar, de pelo menos um dos dois eventos: o regional ou o nacional. Na impossibilidade financeira da 
participação, selecionam-se petianos(as) para representarem o Grupo, buscando trazer retorno sobre os 
temas discutidos.

Objetivos:
Proporcionar a formação cidadã dos(as) petianos(as); promover a troca de experiências dos grupos e/ou 
atividades relacionadas ao Programa; promover discussões sobre o PET Ufal e possibilidades de 
fortalecimento do mesmo (no caso dos encontros locais); e estimular a integração dos grupos PET através 
de momentos interpessoais de socialização. Objetivos do PET (portaria nº976) que 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; - Estimular o espírito crítico, bem 
como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; - Contribuir 
para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As temáticas de cada um dos encontros serão previamente discutidas, para que os(as) participantes do 
Grupo possam se sentir mais embasados e preparados(as) para uma participação mais efetiva nos debates, 
palestras, mesas redondas e assembleias que ocorrerão nesses encontros. Da mesma forma, há o incentivo 
da apresentação de trabalho(s),desenvolvido(s) coletivamente, resultante(s) de atividade(s) desenvolvida(s) 
pelo 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 proporcionar troca de experiências por meio de discussões sobre atividades dos grupos e/ou 
palestras relacionadas ao Programa; promover discussões sobre o Programa e como fortalecê-lo; fomentar 
a integração dos grupos PET através de atividades de socialização; e debater o que pode-se aprender no 
PET identificando o que é ser petiano(a), para aproveitar ao máximo as oportunidades que o Programa 
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proporciona.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a finalização de cada evento, ocorrerá um balanço geral através de discussões e impressões sobre o 
evento e suas deliberações, com sugestões de melhorias que serão analisadas e registradas para as próximas 
edições.
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Atividade - PET Cultural

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 01/04/2019 29/11/2019

Descrição/Justificativa:
Considerando a educação artística como potencializadora de uma formação mais crítica e política, a 
atividade PET Cultural, destinada à comunidade acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Ufal 
e comunidades circunvizinhas, foi pensada na forma de promoção de eventos artísticos de modo a difundir 
e dar espaço para a cultura local nos seus mais diversos meios de expressões artísticas, promovendo 
momentos de relaxamento e descontração durante os semestres letivos.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada nos espaços da Universidade Federal de Alagoas. O Grupo irá convidar artistas 
da comunidade acadêmica ou mesmo externa a ela para a realização de eventos acadêmicos voltados à arte. 
Além disso, é intenção promover a participação de estudantes de escolas públicas da região, oferecendo 
também programações culturais direcionadas para esse 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:
Promover e potencializar a presença de todos os tipos de arte produzidos, tanto para a comunidade 
acadêmica quanto estudantes da rede pública de ensino, buscando fomentar o senso crítico e político, bem 
como a valorização da cultura local.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada evento, será realizado um balanço do mesmo durante a reunião semanal. O balanço levará 
em conta ainda o número de participantes, o interesse da comunidade acadêmica sobre o evento, sua 
opinião sobre a relevância e serão discutidas sugestões para aprimoramento e possibilidades de melhoria da 
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atividade.
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