MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Esta impressão não tem validade antes de ser enviada para o SIGPROJ
Submeta a proposta e imprima novamente este documento.
FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGPROJ
EDITAL PET 2010 - Edital n° 09

PROCESSO N°:
SIGPROJ N°:

1. Introdução
1.1 Identificação da Proposta
Edital:

PET 2010 - Edital n° 09

Instituição:

Unipampa - Universidade Federal do Pampa

Código e-MEC:

5322

IGC:

1

Unidade Geral:

UGP - Unidade Geral Padrão

Unidade de Origem:

UOP - Unidade de Origem Padrão

Início Previsto:

01/11/2010

Tutor:

Cleiton Stigger Perleberg / Docente

Dados da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação ou Órgão Equivalente
Nome do Órgão:

Pró Reitoria de Graduação

Sigla:

PROGRAD

Nome do(a) Pró-Reitor(a):

Lúcia Vinadé

Telefone:

5532326075

E-mail:

luciavinade@unipampa.edu.br

Dados da Pró-Reitoria de Extensão ou Órgão Equivalente
Nome do Órgão:

Pró Reitoria de Extensão

Sigla:

PROEXT

Nome do(a) Pró-Reitor(a):

Ulrika Arns

Telefone:

5534115174
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E-mail:

ulrikaarns@unipampa.edu.br

1.2 Cursos
Escopo de Grupo PET que mais se identifica com a proposta
Interdisciplinar
Cursos de graduação aos quais o grupo está vinculado
Nome do Curso

Conceito ENADE

Código e-MEC

da Proposta

0

122052

da Proposta

0

104356

1.3 Caracterização da Proposta
Área de Conhecimento:

Ciências Agrárias » Agronomia » Fitotecnia » Fisiologia de Plantas
Cultivadas

Lote:

Lote B: até 30 (trinta) novos grupos destinados às IFES com menos
de 5 (cinco) grupos PET
PET

Temas:
1.4 Descrição da Proposta

Resumo da Proposta:
A proposta de criação de um Grupo PET no Campus Dom Pedrito, elaborada a partir de uma visão multi e
interdisciplinar, visa constituir um grupo de alunos dos cursos do Agronegócio e Zootecnia, do tutor e de
uma equipe de colaboradores composta por docentes e técnicos, com perfil profissional voltados ao ensino
à pesquisa e extensão, para proporcionar aos alunos participantes, bolsistas ou voluntários, a
possibilidade de ampliar sua formação acadêmica e consciência cidadã.
Como missão, o estímulo à aprendizagem ativa, através da vivência, reflexões e discussões,
desenvolvendo no acadêmico a habilidade de resolução de problemas e pensamento crítico tornando os
estudantes independentes em relação à aprendizagem.
Com ações de ensino, pesquisa e extensão, articuladas e de igual magnitude, busca-se uma formação
global, do aluno bolsista, dos demais alunos do curso, do corpo técnico e docente, resultando numa
qualificação do processo ensino-aprendizagem.

Contexto e Articulação do Projeto Pedagógico Institucional:
Esta proposta de criação do PET Agronegócio contempla o Projeto Pedagógico Institucional que identifica
a Unipampa como responsável em contribuir com o desenvolvimento da região em que se edifica. A Lei
11.640 que cria a UNIPAMPA fixa em seu artigo segundo: “A UNIPAMPA terá por objetivos ministrar
ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão
universitária, ...” , e estas também são as metas do grupo.
O perfil de docente definido no PDI “... um educador com elevada titulação, possuidor de uma formação
acadêmica sólida e qualificada, dimensionada no conhecimento específico e nos estudos interdisciplinares
da profissionalidade requerida, comprometido com a integração do ensino, da pesquisa e da extensão,
inserido na região do pampa, em sua diversidade cultural, atuando como potencializador das relações
socioeconômicas e do desenvolvimento sustentável” o tutor deste grupo busca atingir este perfil com a
implementação do PET neste Campus.
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Este grupo estará inserido no Campus Dom Pedrito identificando-o com o Agronegócio, aglutinando ações
na área da Fitotecnia que engloba todos os processos produtivos vegetais e seus desdobramentos,
fornecendo suporte às ações pertinentes aos cursos de Zootecnia e ao Curso Superior de Tecnologia em
Agronegócio, isolada e conjuntamente, dentro de suas especificidades.

Palavras-Chave:
Excelência acadêmica, consciência social, interdisciplinar, ensino-aprendizagem.

Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:
A presente proposta apóia-se na perspectiva do desenvolvimento sustentável, levando em conta a
viabilidade das ações econômicas, com justiça social e prudência quanto à questão ambiental. Esta
perspectiva contribuirá para o enfrentamento dos desafios, com vistas à promoção do desenvolvimento
educacional.
As ações do PET superam a noção de Universidade como espaço meramente reprodutivo do saber
acumulado pela humanidade, e de educando como receptor passivo desse saber. O grupo pretende
identificar os desafios, revisar o “tradicional” e ter a coragem de “fazer o novo”.
A ação dar-se-á com trabalho colaborativo, fundamentado numa proposição teórico-metodológica capaz
de responder aos desafios, tendo presente uma concepção contemporânea sobre o conhecimento, como
se dá sua construção e como se renovam as capacidades cognitivas dos envolvidos no processo
ensino-aprendizagem.
A permanente avaliação dos componentes curriculares, traduzida nos projetos de ensino, nas propostas
de extensão e nos temas de pesquisa, será um facilitador do constante aprimoramento em busca da
excelência acadêmica.

1.4.1 Justificativa
A obtenção de cursos, docentes e egressos com reconhecida excelência acadêmica, depende de uma
sólida formação científica e profissional, da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Com a implantação do Programa de Ensino Tutorial (PET) na UNIPAMPA, em 2009, iniciou-se o projeto de
desenvolver atividades acadêmicas de excelência, contribuir para elevar a qualidade da formação dos
alunos, estimular o espírito crítico, promover a ética e a cidadania.
Observando as metas da Política de Ensino verificamos que a meta número um traz a seguinte redação:
“aumentar para dois o número de cursos contemplados com o Programa de Educação Tutorial –
PET/MEC/SESu, até 2013”. O Campus Dom Pedrito, apresenta esta proposta com a finalidade de unir-se
ao grupo já existente, consolidando a vocação do Campus ao Agronegócio
O PET ajudaria na formação de profissionais dotados de elevados padrões científicos, técnicos, éticos e
com responsabilidade social, capazes de uma atuação no sentido da transformação da realidade nacional,
possuidores de uma visão interdisciplinar e com experiência real na tríade universitária: pesquisa, ensino e
extensão.

1.4.2 Objetivos
Geral:
Desenvolver atividades ligadas à melhoria da qualidade de ensino dos cursos com a participação de
alunos de diferentes semestres, buscar identificar suas potencialidades e limitações, estimulando a
interação crítica do grupo com o projeto pedagógico dos cursos; desenvolvendo uma cultura de avaliação.
Específicos:
- promover ações de qualidade, consolidando o programa como ação de desenvolvimento da qualidade do
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ensino superior.
- promover a formação ampla com igual ênfase no ensino, pesquisa e extensão;
- possibilitar a realização de atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica,
integrando-a com a futura atividade profissional;
- envolver os bolsistas em tarefas que propiciem o desenvolvimento de novas práticas e experiências
pedagógicas;
- atuação dos bolsistas como multiplicadores, entre os demais alunos;
- estimular valores que reforcem a cidadania e a consciência social dos participantes.

1.5 Anexos
Nome

Tipo
Cópia do Diploma de Doutor

diploma_doutorado__f

ou, excepcionalmente, de
mestre
Declaração do Tutor

declaracao_nao_possu

indicando que não possui
qualquer outro tipo de bolsa
Declaração da Instituição

regime_de_trabalho_t

indicando o Regime de
Trabalho do Tutor
Curriculum Lattes do

cv_8023610900077728.

coordenador

2. Equipe de Execução
2.1 Membros da Equipe de Execução
Docentes da Unipampa
Nome

Regime - Contrato

Instituição

CH Total

Funções
Coordenador,

Cleiton Stigger Perleberg

Dedicação exclusiva

Unipampa

386 hrs

Gestor,
Tutor

Etiane Caldeira Skrebsky

Dedicação exclusiva

Unipampa

108 hrs

Colaborador(a)

Larissa Picada Brum

Dedicação exclusiva

Unipampa

48 hrs

Colaborador(a)

Nádia Fátima dos Santos Bucco

Dedicação exclusiva

Unipampa

40 hrs

Colaborador(a)

Paulo Rodinei Soares Lopes

Dedicação exclusiva

Unipampa

36 hrs

Colaborador(a)

Tanice Andreatta

Dedicação exclusiva

Unipampa

54 hrs

Colaborador(a)

Tisa Echevarria Leite

Dedicação exclusiva

Unipampa

80 hrs

Colaborador(a)

Discentes da Unipampa
Não existem Discentes na sua atividade
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Técnico-administrativo da Unipampa
Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a Unipampa
Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Cleiton Stigger Perleberg
RGA:
CPF: 62055925091
Email: cleitonperleberg@unipampa.edu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 5332438700 / 5399834535

Tutor:
Nome: Cleiton Stigger Perleberg
RGA:
CPF: 62055925091
Email: cleitonperleberg@unipampa.edu.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 5332438700 / 5399834535

2.2 Cronograma de Atividades
Atividade:

Cultura e Cidadania: Com o intuito de valorizar uma formação mais ampla o
grupo PET através da cultura, mostra de filmes e vídeos, objetiva fomentar a
cidadania, mostrando o ser humano como agente transformador.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Nov/2010
Duração:
6 Horas/Mês
Nádia Fátima dos Santos Bucco (C.H. 2 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Tanice Andreatta (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
Discussões de temas escolhidos no decorrer do ano, buscando questões atuais
que possam propiciar um conhecimento mais abrangente e crítico.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Nov/2010
Duração:
6 Horas/Mês
Etiane Caldeira Skrebsky (C.H. 2 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Larissa Picada Brum (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
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12 Meses

12 Meses

Língua estrangeira: Cada integrante do Grupo PET deverá efetivar um estudo de
língua estrangeira, prioritariamente o inglês. O grupo realizará uma atividade
coletiva (leitura de textos técnicos) periodicamente, envolvendo a língua
estrangeira visando um aperfeiçoamento da mesma.
Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Nov/2010
Duração:
8 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 4 horas/Mês)
Etiane Caldeira Skrebsky (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
O grupo PET trabalhará na organização de cursos voltados para a graduação,
por exemplo:
Estatística Experimental. Os alunos serão envolvidos nas
atividades de organização, divulgação, logística, preparação do material
necessário à dinâmica do curso.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Fev/2011
Duração:
4 Horas/Mês
Tanice Andreatta (C.H. 2 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
Orientação Psicopedagógica, com auxílio da coordenação acadêmica o grupo
realizará reuniões onde serão discutidas a participação dos estudantes nas
atividades extracurriculares.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Nov/2010
Duração:
4 Horas/Mês
Tisa Echevarria Leite (C.H. 2 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
Palestras: O grupo realizará quatro(04) palestras no decorrer do ano letivo. Os
temas serão escolhidos durante a elaboração do planejamento, integrando o
grupo com os demais alunos de graduação.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Fev/2011
Duração:
12 Horas/Mês
Paulo Rodinei Soares Lopes (C.H. 4 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 4 horas/Mês)
Tisa Echevarria Leite (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade:

Ensino:
Produção textual: os integrantes terão o compromisso de elaborar uma texto e
entregá-lo a cada 30 dias para outro integrante corrigir. Posteriormente os textos
serão entregues ao tutor para uma correção final. Com isso, o aluno desenvolve
suas habilidades na escrita e de senso crítico.
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12 Meses

4 Meses

12 Meses

4 Meses

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Nov/2010
Duração:
4 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Nádia Fátima dos Santos Bucco (C.H. 1 hora/Mês)
Tisa Echevarria Leite (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade:

Ensino:
Seminários: Cada integrante deverá apresentar três (3) seminários anualmente,
com duração média de 20 a 30 minutos por exemplo: 1º Seminário: Estágio de
férias; 2º Seminário: Projeto de Pesquisa o qual está envolvido; 3 Seminário:
tema livre.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Nov/2010
Duração:
4 Horas/Mês
Etiane Caldeira Skrebsky (C.H. 1 hora/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Tanice Andreatta (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade:

Extensão:
Estágio extracurricular: Cada integrante do grupo deve realizar, nas férias, um
estágio em empresas, cooperativas, universidades, orgãos de pesquisa ou de
extensão.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Dez/2010
Duração:
6 Horas/Mês
Larissa Picada Brum (C.H. 4 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Extensão:
Experiência Profissional: diferentes profissionais convidados fazem um relato de
suas vidas acadêmicas e profissionais para o Grupo.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Fev/2011
Duração:
5 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Larissa Picada Brum (C.H. 2 horas/Mês)
Tanice Andreatta (C.H. 1 hora/Mês)

Atividade:

Mostra de Trabalhos Científicos: O grupo organizará Mostra de Trabalhos
Científicos, na qual os membros da comunidade acadêmica irão expor seus
trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, integrando alunos de graduação e de
pós-graduação.

Início:
Carga Horária:

Mai/2011
10 Horas/Mês

Duração:
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12 Meses

12 Meses

3 Meses

6 Meses

2 Meses

Responsável:
Membros Vinculados:

Paulo Rodinei Soares Lopes (C.H. 4 horas/Mês)
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Tanice Andreatta (C.H. 2 horas/Mês)
Tisa Echevarria Leite (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Pesquisas Individuais: Os integrantes do grupo PET desenvolverão projetos de
iniciação cientifica concomitantemente com as outras atividades pertinentes ao
desenvolvimento do grupo.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membros Vinculados:

Nov/2010
Duração:
16 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 12 horas/Mês)
Etiane Caldeira Skrebsky (C.H. 2 horas/Mês)
Tisa Echevarria Leite (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Recepção dos Calouros: O grupo PET realizará uma atividade de recepção aos
calouros, apresentando o programa, realizando palestras, com diferentes temas,
ministradas pelos próprios bolsistas e/ou convidados e convidando-os a
participarem das reuniões, buscando integrar os novos acadêmicos e demonstrar
as oportunidades que estes têm no curso.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Fev/2011
Duração:
4 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 2 horas/Mês)
Nádia Fátima dos Santos Bucco (C.H. 2 horas/Mês)

Atividade:

Visitas Técnicas: Essa é uma atividade que visa complementar a formação
acadêmica dos alunos, integrando teoria de sala de aula com a prática da vida
profissional.

Início:
Carga Horária:
Responsável:
Membro Vinculado:

Mar/2011
Duração:
6 Horas/Mês
Cleiton Stigger Perleberg (C.H. 4 horas/Mês)
Paulo Rodinei Soares Lopes (C.H. 2 horas/Mês)

12 Meses

2 Meses

6 Meses

, 29/08/2010
Local

Cleiton Stigger Perleberg
Coordenador(a)/Tutor(a)
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