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Considerações finais:
Pautada por um processo dialógico intercultural, o grupo (tutor e estudantes) PET - Comunidades
Indígenas construiu um planejamento pautado pela indissociabilidade de ensino/pesquisa/extensão e
orientado pela exigência de estratégias de desenvolvimento das atividades sugeridas pelo MEC.
Assim orientado para 2021 o grupo detalhou as atividades que serão desenvolvidas visando a uma
formação acadêmica cidadã e intercultural para a produção autoral individual e coletiva. Em meio à
pandemia de COVID-19 e à implementação do Semestre Letivo Suplementar e do Semestre Regular
de 2021.1, ambos completamente remotos e on line, deve ser mencionada a dificuldade de inclusão
digital do grupo, já que não foram garantidos os meios para que os/as estudantes indígenas
pudessem participar efetivamente dessas atividades. Havendo ainda incerteza sobre quando as
atividades presenciais serão retomadas, esse planejamento busca combinar atividades presenciais e
remotas. Através de estratégias metodológicas colaborativas, busca-se a definição de
responsabilidades individuais e coletivas, a identificação de providências e materiais necessários
para o alcance dos objetivos. O grupo organiza-se, orienta-se e faz a mediação de todas as fases do
desenvolvimento das atividades e, no percurso, promove avaliações processuais e propositivas
durante encontros programados e através de auto avaliação.

Resultados gerais:
Dentre os resultados esperados, mesmo sem saber se todas as atividades deverão ou não ser
remotas em 2021, pretende-se que o processo participativo possibilite diálogos propositivos e
argumentativos na escolha, na definição e desenvolvimento das atividades, na busca do alcance dos
objetivos e metas estabelecidos. Além disto, espera-se que o trabalho desenvolvido através das
relações interacionais e intergrupais, entre o PET, a comunidade acadêmica e as comunidades das
diversas etnias, possibilite a ampliação de conhecimentos sobre a realidade sócio-histórica dos povos
indígenas, seus saberes, práticas culturais e políticas públicas construídas através de diálogos
interculturais, muitas vezes conflitivos e insuficiente diante do déficit histórico. Por fim, que
proporcione aos participantes uma formação acadêmica sensível e colaborativa para as possíveis
transformações sociais e ao reconhecimento e respeito da diversidade.



Atividade - Ação psicossocial junto ao PET Comunidades
Indígenas da UFBA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 15/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
Tendo em vista a atual situação de pandemia do SARS-CoV-2, a questão da saúde mental e da
atenção psicossocial tem sido importante para os membros do grupo. Diante dos problemas que a
pandemia, o processo de quarentena e distanciamento social, os agravos trazidos pelo COVID-19, os
processos de luto, a imposição de mudanças abruptas de deslocamento e convivência, todos estes
fatores, para citar alguns, tem impactado diretamente a saúde mental dos povos indígenas em geral
e dos/as estudantes indígenas em específico. No caso dos povos indígenas existem agravantes
maiores do que aqueles da população em geral, considerando o estado de negligência e violências
imprimidas pelo atual governo brasileiro contra tais populações. Face a esse quadro, foi iniciada em
setembro de 2020 a Ação psicossocial junto ao grupo em colaboração com o psicólogo e especialista
em Saúde Indígena, Leonardo Mendes.

Objetivos:
¿ Desenvolvimento de práticas e autocuidado para prevenção a doenças; ¿ Formação de grupos
terapêuticos: escuta, compartilhamento e intervenção sobre processos de sofrimento psicossocial; ¿
Formação de grupos de práticas corporais e de autocuidado; Objetivos do PET (portaria nº01/2006)
estão mais vinculados a esta atividade. I - ampliar a relação entre a universidade e os moradores de
espaços populares, assim como com suas instituições; II - criar estruturas institucionais e
pedagógicas adequadas à permanência de estudantes de origem popular na universidade e à
democratização do acesso ao ensino superior; IV - implantar ações e projetos de assistência integral
aos grupos sociais em situação mais crítica de vulnerabilidade social, em particular crianças e
jovens;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade está sendo desenvolvida através das modalidades síncronas e assíncronas através de
recursos on line. As primeiras referem-se aquelas de comunicação simultânea, diferente das
segundas, cuja comunicação pode acontecer em momentos distintos. Trata-se de uma proposta
inicial em torno da atenção diferenciada e do autocuidado em saúde mental e saúde indígena através
de grupos de práticas corporais, e grupos terapêuticos.

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:
Como resultados, espera-se a consolidação de grupos terapêuticos e de práticas corporais que
possibilitem aos/as estudantes maior autoconhecimento, práticas de autocuidado e prevenção em
saúde mental, bem como o bem estar e saúde do grupo. Há o potencial de ampliação da atividade
para o coletivo de estudantes indígenas da UFBA, também fortemente impactado psicossocialmente
pela pandemia de Covid-19.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento da participação nas atividades e avaliação conjunta das melhorias quanto ao bem
estar individual/coletivo do grupo e do aprendizado e prática do autocuidado em saúde mental.
Trata-se de um processo de co-responsabilização que se dá por meio de diálogos coletivos sobre as
possíveis dificuldades. Acompanhamento e avaliação das atividades e práticas propostas pelos
grupos se dá semanalmente havendo a orientação de acompanhamento individual pelo Psiu-UFBA e



SMURB-UFBA de casos que manifestem maior complexidade. Serão utilizados também recursos de
Educação à Distância do Moodle para viabilizar as atividades de modo assíncrono e avaliar a
participação e engajamento dos membros.

Atividade - Observatório de Políticas Públicas e Direitos
Indígenas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
240 18/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
O Observatório de Políticas Públicas e Direitos Indígenas (OPPDI) busca abranger os diversos temas
de interesse dos participantes, já que os (as) membros (as) cursam graduações em áreas diversas e
encontram-se em momentos diferentes de seus processos formativos. A dinâmica de observatório,
em que cada estudante participará de um grupo e irá desenvolver coletivamente um projeto de
pesquisa em torno do monitoramento e análise de direitos, políticas públicas, violações de direitos e
ações políticas de movimentos sociais. As pesquisa coletivas fomentam a dinâmica cooperativa e a
reflexão crítica global do grupo. Palestras para instituições educacionais e políticas, publicações,
mediação em mesas do Abril Indígena, dentre outros, poderão ser formas de extensão e ensino que
se somem àquelas já postas em prática pelo grupo PET. A orientação dos projetos individuais será
feita por meio do acompanhamento individual, de grupos temáticos e das oficinas do OPPDI.

Objetivos:
Proporcionar uma formação em pesquisa a partir do diálogo entre os saberes universitários e
contextos socioculturais indígenas, por meio do desenvolvimento de pesquisas, através de diálogo
crítico-compreensivo pautado por conhecimentos prévios do grupo, referenciais teóricos e
metodologias orientadas pelos temas de estudos e produção autoral e coletiva a ser desenvolvida
pelos participantes, e proporcionar através dos minicursos prática de formação, qualificação técnica,
e tecnológica. Objetivos do PET (portaria nº01/2006) estão mais vinculados a esta atividade. I -
ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, assim como com suas
instituições; II - criar estruturas institucionais e pedagógicas adequadas à permanência de
estudantes de origem popular na universidade e à democratização do acesso ao ensino superior; III -
aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como pesquisadores e
extensionistas, visando sua intervenção qualificada em diferentes espaços sociais, em particular, na
universidade e em comunidades populares; IV - implantar ações e projetos de assistência integral
aos grupos sociais em situação mais crítica de vulnerabilidade social, em particular crianças e
jovens; V - coletar, sistematizar e analisar dados e informações sobre a estrutura universitária e as
condições de acesso e permanência dos estudantes universitários de origem popular nos cursos de
graduação; e VI - estimular a formação de novas lideranças capazes de articular competência
acadêmica com compromisso social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A partir da orientação e desenvolvimento acompanhado e discutido por todo o grupo dos projetos de
pesquisa, os estudantes intensificarão sua qualificação através de um grupo de estudos quinzenal e
de oficinas para capacitação técnica e aprimoramento em instrumentos de comunicação, escrita,
pesquisa e criação. Além da participação no grupo de estudos temáticos Observatório de Direitos
Indígenas e Observatório de Saúde Indígena (mensais), os (as) estudantes serão acompanhados (as)
por meio de relatórios periódicos do grupo (semestrais) sobre suas atividades de pesquisa, ensino e
extensão relacionadas às dinâmicas do grupo. Será fundamental que a dinâmica de observatório
possibilite um levantamento, monitoramento e análise competentes de direitos, políticas públicas e
lutas indígenas que possibilite a participação ativa dos estudantes do PET de modo a potencializar as



possibilidades políticas e transformativas de suas atuações. Devido à pandemia de COVI-19 e a
suspensão das atividades presenciais na UFBA por tempo indeterminado, as atividades do OPPDI
serão remotas, sendo retomada a dinâmica presencial assim que a UFB retomar suas atividades
normais.

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:
Como resultado esperado, a atividade pretende que os estudantes do PET desenvolvam processos
críticos e reflexivos que permitam o diálogo entre os saberes e habilidades acadêmicas e os
contextos sociopolíticos indígenas de referência para suas atuações profissionais e políticas futuras.
O OPPDI permitirá também a análise das conjunturas atuais no que diz respeito à efetivação ou
violação de políticas públicas e direitos voltados aos povos indígenas. Por fim, a atividade permitirá
que os estudantes possam participar de eventos acadêmicos, a partir da elaboração da sua produção
autoral, que pressupõe pesquisa e autonomia reflexiva para esta produção. A cada ano, poderão ser
mapeados os eventos em que os estudantes queiram participar. Com os minicursos espera-se
proporcionar para a equipe de petianos/as subsídios para formação, qualificação técnica, e
tecnológica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para efeito de avaliação, será considerada a elaboração do projeto de pesquisa individual, a
elaboração de relatórios semestrais e a participação nas oficinas do OPPDI. A produção de textos, a
criação de currículos Lattes, a elaboração de comunicações para eventos acadêmicos permitirá
também a avaliação dos (as) estudantes.

Atividade - OFICINAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA
COMUNIDADES INDÍGENAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 15/02/2021 01/12/2021

Descrição/Justificativa:
As oficinas de educação em saúde serão realizadas como uma atividade de extensão. A preparação
da oficina será resultado do trabalho do grupo temático de saúde do OPPDI. Através dessa atividade
busca-se também promover a interação e diálogo entre as comunidades indígenas e a universidade,
proporcionando vivências através da interação dos acadêmicos de saúde com a realidade e
especificidades das diferentes comunidades indígenas. Torna-se fundamental para a atividade as
trocas entre os saberes tradicionais e os científicos adquiridos na academia.

Objetivos:
A extensão tem como objetivos a importância do retorno para as comunidades indígenas, promover
ações e práticas integrativas voltadas a prevenção e educação em saúde. Incentivo a novas
pesquisas e projetos voltados para a temática saúde indígena, formação de novos multiplicadores,
promovendo além da extensão a realização de orientações de saúde, vídeos, cartilhas, lives e cafés
científicos. 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; ¿ Introduzir novas práticas



pedagógicas na graduação. Objetivos do PET (portaria nº01/2006) estão mais vinculados a esta
atividade. I - ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, assim
como com suas instituições; II - criar estruturas institucionais e pedagógicas adequadas à
permanência de estudantes de origem popular na universidade e à democratização do acesso ao
ensino superior; III - aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como
pesquisadores e extensionistas, visando sua intervenção qualificada em diferentes espaços sociais,
em particular, na universidade e em comunidades populares; IV - implantar ações e projetos de
assistência integral aos grupos sociais em situação mais crítica de vulnerabilidade social, em
particular crianças e jovens; V - coletar, sistematizar e analisar dados e informações sobre a
estrutura universitária e as condições de acesso e permanência dos estudantes universitários de
origem popular nos cursos de graduação; e VI - estimular a formação de novas lideranças capazes de
articular competência acadêmica com compromisso social.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia para a realização da atividade tomará como referência o formato de oficina. Através
de atividades didáticas e interativas, serão trabalhados temas como: Saúde do trabalhador, Saúde do
homem, Saúde da mulher, doenças crônicas, Saúde mental, Saúde Bucal. Serão pensadas dinâmicas
e materiais didáticos e parcerias possíveis para cada temática.

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:
Como resultados espera-se gerar melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios
para a socialização dos resultados, publicações, etc. Espera-se proporcionar o diálogo e trocas entre
os/as estudantes do PET Comunidades Indígenas através de uma atividade de extensão que articule
aprendizados em saúde de interesse para a comunidade indígena. As discussões prévias, a
preparação de materiais didáticos, de dinâmicas e estratégias de facilitação, bem como a própria
organização e o trabalho são produtos e resultados que agregarão muito ao processo formativo
dos/as estudantes. Os materiais resultantes da oficina, enquanto encontro de saberes, possibilitarão
também a elaboração de textos a serem veiculados nas redes sociais do PET Comunidades Indígenas
e eventos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento dos registros de acordo com a realização das atividades no grupo, em um
processo de co-responsabilidade e com diálogos coletivos sobre as possíveis dificuldades.
Acompanhamento e avaliação dos conteúdos propostos pelos estudantes para serem veiculados nas
redes sociais do PET Comunidades Indígenas.

Atividade - SELEÇÃO NOVO (A) TUTOR (A) PET
COMUNIDADES INDÍGENAS UFBA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/04/2021 30/05/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade é voltada para o processo seletivo de novo/a tutor/a deste grupo PET, através de
edital específico, devido à manifestação de interesse em saída do atual tutor.

Objetivos:
Selecionar um (a) tutor (a) para atuação junto ao PET Conexões de Saberes/Comunidades Indígenas.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por meio de divulgação ampla de edital da PROGRAD/UFBA e do processo
seletivo composto por : 1) avaliação do currículo lattes (peso 3), 2) avaliação da carta de intenção e
da proposta de planejamento das atividades do Grupo PET Comunidades Indígenas para o ano de
2021 (peso 3), 3) avaliação do/a candidato/a na entrevista (peso 4).

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:
Como resultado, espera-se selecionar um (a) tutor (a) com o perfil adequado para atuação junto ao
PET Conexões de Saberes/Comunidades Indígenas após ampla divulgação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O processo de seleção será estabelecido com base em edital da PROGRAD/UFBA. Como metodologia
de avaliação da seleção serão feiras reuniões de grupo para a análise e entendimento coletivo do
processo e resultado final.

Atividade - Participação e realização de atividades
pertinentes aos interesses dos estudantes do PET Conexões
de saberes/Comunidades Indígenas, na UFBA e em espaços
externos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 01/03/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
A participação e realização de atividades pertinentes aos interesses dos (as) estudantes do PET -
Comunidades Indígenas vem sendo uma prática continuada, registrada em todos os planejamentos.
A pandemia de COVID-19, o isolamento social e a suspensão das atividades presenciais em 2021
fazem com que haja ainda incerteza quanto à participação presencial em eventos. A participação em
eventos on line depende também de ser viabilizada melhor estrutura de acesso à internet aos
estudantes indígenas. Em 2021, coloca-se como fundamental a participação dos (as) estudantes na
construção e realização do ENAPET, EBAPET, ENEPET e do INTERPET, entre outras atividades
acadêmicas como: ¿ INTERPET, EBAPET: Participação dos/as estudantes nos encontros nacionais,
regionais e locais do Programa de Educação Tutorial; ¿ Congresso da UFBA: Os/as estudantes do
PET Comunidades Indígenas submeterão trabalhos para serem apresentados no congresso da UFBA,
cuja data em 2021 ainda está por ser confirmada; ¿ Acampamento Terra Livre (ATL): os/as
estudantes participarão das atividades on line promovidas pelo movimento indígena nacional, e
presencialmente caso haja a possibilidade; ¿ Encontro dos PET Indígenas: dando continuidade ao
evento que foi organizado pelo PET C. Indígenas da UFBA, será realizado o segundo encontro
nacional de PETs Indígenas on line, sendo fundamental a participação dos/as petianos/as;

Objetivos:
Estimular a participação e a realização de atividades pertinentes aos interesses dos estudantes do
PET- Comunidades Indígenas e que dialoguem com os temas investigados e debatidos, com as
atividades propostas pelo PET Comunidades Indígenas, com os contextos sociais dos estudantes e
com ações de afirmação indígena na universidade. Objetivos do PET (portaria nº976) 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; ¿ 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):
Reuniões online e/ou presenciais de planejamento e de avaliação das atividades desenvolvidas, assim
como envolvimento das equipes interdisciplinares na produção e realização dos eventos e, em alguns
casos, como palestrantes, mediadores de debates e expositores em eventos externos e internos.
Serão também utilizados recursos de Ensino à Distância para a construção e elaboração das
atividades de modo assíncrono.

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:
Ter possibilitado a participação e conhecimento de outras atividades de pesquisa e extensão, assim
como difusão da produção de conhecimentos da equipe do PET junto com outros grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A participação dos estudantes nas atividades será avaliada através de relatórios de participação e
debates com todo o grupo sobre os eventos.

Atividade - Preparação do Livro do PET Comunidades
Indígenas UFBA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/03/2021 01/11/2021

Descrição/Justificativa:
Por meio de oficinas de orientação de produção escrita, transcrição de lives e podcasts e reescrita de
relatórios de pesquisa como artigos, será realiza a preparação de livro sobre os 10 anos do PET
Comunidades Indígenas na UFBA. O livro será composto através da identificação de temas
geradores e técnicas de pesquisas e produção autoral de textos individuais ou coletivos com a equipe
e parceiros (as) do PET Comunidades Indígenas, para apresentação em espaços acadêmicos, da
UFBA e de outras universidades, e em outros espaços, com possíveis publicações. O livro consolida
uma etapa importante no trabalho de letramento acadêmico que vem sendo desenvolvido com o
grupo nos últimos anos. Será muito importante a colaboração dos/as egressos/as do PET C.
Indígenas para o fortalecimento da proposta.

Objetivos:
Proporcionar um processo de consolidação de práticas de letramento acadêmico, registro de
memórias do grupo, divulgação das pesquisas e disponibilização de dados e informações relevantes
a pesquisas futuras por meio da preparação e publicação de livro coletivo. Através de diálogo crítico-
compreensivo pautado por conhecimentos prévios do grupo, referenciais teóricos e metodologias
orientadas pelos temas de estudos, será trabalhada a produção autoral a ser desenvolvida pelos
participantes, visando a proporcionar a qualificação técnica, a escrita analítica, a consolidação do
letramento acadêmico e a participação em processo editorial. 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; ¿ Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para estimular os estudantes ao exercício da pesquisa e da produção de textos acadêmicos, serão
divididas as tarefas de edição, produção, escrita de textos, pesquisa de acervos e preparação de
materiais como fotos e entrevistas para a composição da publicação. Serão realizadas reuniões e
oficinas para reflexão coletiva sobre as experiências na universidade e pesquisa sobre a história do
grupo PET. A pesquisa e a produção textual serão realizadas individual ou coletivamente,
considerando as afinidades das suas áreas de formação e promovendo a valorização da autoria.
Haverá a separação do trabalho de acordo com as atividades de escrita, revisão, contato com
autores/as, proposta a editora, preparação de materiais visuais, etc. Nas oficinas de produção
textual serão identificados os tipos de textos acadêmicos, estrutura e coerência textual. Serão feitos
convites aos egressos do PET C. Indígenas para que contribuam com textos e documentação sobre a
história do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Como resultado esperado, a atividade pretende que os estudantes do PET possam participar de
eventos acadêmicos, a partir da elaboração da sua produção autoral, que pressupõe pesquisa e
autonomia reflexiva para esta produção, a divulgação das pesquisas e atividades do grupo, o registro
da memória do grupo e a consolidação do trabalho com letramento acadêmico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para efeito de avaliação, será considerada a participação em reuniões, oficinas, os relatórios das
pesquisas individuais, as transcrições de palestras, lives e podcasts, como também reescrita de
textos preparados para a participação em eventos como seminários, congressos e outros eventos
acadêmicos.

Atividade - Formação coletiva comum em Direitos Indígenas
e Políticas públicas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
72 28/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
A formação coletiva visa ao aprofundamento em temas, metodologias e técnicas relevantes para o
bom desenvolvimento das pesquisas individuais e para a proposição de eventos-ação do Observatório
de Políticas Públicas e Direitos Indígenas ¿ atividade transversal do PET C. Indígenas. Como em
2020, a partir da leitura de autores/as indígenas serão trabalhados temas como Direitos Indígenas,
Saúde Indígena, Artes Indígenas (Dança, Música e Artes Plásticas), Educação e Línguas Indígenas,
História do Movimento Indígena no Brasil. Em 2021, a formação envolverá a elaboração e realização
de um curso de extensão voltado aos estudantes indígenas da UFBA. Além do curso, será realizada
uma formação em associativismo e marco regulatório de entidades sem fins lucrativos. Devido à
continuidade da suspensão das atividades acadêmicas presenciais ainda por prazo indeterminado,
tais atividades serão realizadas de forma on-line e presenciais assim que houver fim do isolamento
social.

Objetivos:
Constituindo-se como um PET da modalidade Conexões de Saberes, o PET Comunidades indígenas



tem por desafio reunir estudantes de diferentes cursos de graduação das mais diversas áreas do
saber como Direito, Fisioterapia, BI de Saúde, Licenciatura em Ciências Naturais, Geografia,
Psicologia, Secretariado Executivo, Gênero e Diversidade, dentre outros. Ao longo de 2018, surgiu o
interesse dos/as alunos/as em compartilharem leituras e debaterem temas comuns à inserção e
afirmação indígena na universidade, letramento acadêmico, direitos e políticas públicas indígenas.
Assim, as oficinas, acompanhamento comum e o curso de extensão propiciam espaços pertinentes à
formação comum visa ao aprofundamento coletivo dos/as estudantes/as para a participação e
atuação autônoma, democrática e crítica na vida universitária e da sociedade mais abrangente.
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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada através de reuniões online e/ou presenciais periódicas a serem conduzidas
pelo tutor com os/as petianos/as, da integração dos/as estudantes na equipe de organização e
realização do curso de extenso para estudantes indígenas da UFBA e de reuniões dos grupos
temáticos do Observatório de Políticas Públicas e Direitos Indígenas (OPPDI) voltadas à discussão de
textos pertinentes e que forneçam base de fundamentação às atividades do OPPDI. A formação em
associativismo e marcos regulatórios das entidades se fins lucrativos contará com a colaboração da
especialista Jurema Payaya.

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 resultados, a constituição de uma base formativa comum para que os/as estudantes
do PET possam propor atividades de ensino, pesquisa e extensão em sintonia tanto com as
orientações específicas de seus cursos de origem, quanto de sua experiência comum como indígenas
na universidade pública. Pretende-se também consolidar entendimento sobre o marco regulatório
das entidades sem fins lucrativos, visando à formação futura de entidade que agregue pesquisadores
indígenas. Os componentes específicos sobre letramento acadêmico e métodos e técnicas de
pesquisa contribuirão também, de modo mais amplo, para a melhoria do desempenho e participação
dos/as estudantes na vida acadêmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação da atividade pelo grupo terá como base a frequência, realização das
atividades, controle de frequência, estudos dirigidos e grupos de exposição. Os resultados da
formação comum poderão também ser acompanhados através da realização de projetos de pesquisa
individuais, atividades do OPPDI, bem como das atividades de extensão fundamentadas pelos
debates e estudos da formação comum.

Atividade - Manutenção e gestão de site do PET e redes
sociais (facebook, instagram)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 18/02/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
A manutenção do site do PET C. Indígenas da UFBA trata-se de uma atividade fundamental para a



articulação dos programas da universidade e para a visibilização de suas atividades. Em parceria
com o Serviço de Tecnologia da Informação da UFBA, foi criada uma plataforma comum para
abrigar os sites de cada um dos PETs. O PET C. Indígenas encontra-se em processo de produção de
conteúdos (textos, notícias, vídeos) para o site e também para as redes sociais do grupo. Serão
realizadas entrevistas (podcast) com interlocutores/as de interesse a partir das temáticas
trabalhadas pelo Observatório de Políticas Públicas e Direitos Indígenas que contribuirão para a
formação comum dos estudantes. Ao longo de 2021, o/as estudantes irão divulgar atividades,
notícias, resultados de pesquisa e textos sobre temas pertinentes à afirmação indígena na UFBA.

Objetivos:
Manutenção e gestão de conteúdos dos espaços virtuais de comunicação, visando disponibilizar a
produção resultante das atividades do PET Comunidades Indígenas desenvolvidas nos âmbitos do
ensino, pesquisa e extensão. . Contribuir para exercício pedagógico de cidadania digital do grupo
participante e de difusão de informação. . Fortalecimento do letramento acadêmico do grupo através
da produção de textos e conteúdos para o site e redes sociais; . Realização de entrevistas (podcast)
com interlocutores/as de interesse dos/as estudantes a partir das temáticas trabalhadas pelo
Observatório de Políticas Públicas e Direitos Indígenas visando ao fortalecimento formação comum
dos/as estudantes. 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; . Introduzir novas
práticas pedagógicas na graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Esta atividade será desenvolvida a partir da elaboração de cronograma, divisão de tarefas,
preparação e avaliação de textos e demais conteúdos para divulgação. O processo coloca-se como
um importante exercício pedagógico de cidadania digital. Em 2021, pretende-se também trabalhar
parte dos conteúdos de letramento acadêmico para serem apresentados a partir do site do PET C.
Indígenas. Será elaborado um cronograma para as postagens e gestão das redes sociais. Devido à
pandemia, isolamento social, suspensão de atividades presenciais na UFBA e falta de equipamentos
e acesso à internet permanente dos membros, entende-se que a intensificação da atividade será
possível apenas com a retomada das atividades presenciais. Ao longo do semestre regular remoto
2021.1, procurar-se-á atualizar mensalmente os conteúdos do site e redes sociais.

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:
Contribuir para exercício pedagógico de cidadania digital do grupo participante e de difusão de
informação. Espera-se contribuir com uma formação específica para conhecimentos, práticas,
habilidades e competências para uso de meios digitais para difusão de informações nas redes
digitais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhamento dos registros de acordo com a realização das atividades no grupo, em um
processo de co-responsabilidade e com diálogos coletivos sobre as possíveis dificuldades.
Acompanhamento e avaliação dos conteúdos propostos pelos estudantes para serem veiculados ao
site e plataformas digitais do PET Comunidades Indígenas. Serão utilizados também recursos de
Educação à Distância do Moodle para viabilizar as atividades de modo assíncrono e avaliar a
participação e engajamento dos membros.



Atividade - ABRIL INDÍGENA NA UFBA 2021

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
360 01/03/2021 30/10/2021

Descrição/Justificativa:
O Abril Indígena tem se destacado na difusão das culturas e problemáticas dos povos indígenas no
Brasil, ao promover reflexões, relatos e diálogos entre a produção acadêmica, artes e comunidades
indígenas, identificando possíveis interlocuções e interlocutores. Com alcance cada vez maior, sua
programação envolve resultados de produção autoral dos diversos intelectuais indígenas e artistas,
do pensamento político de lideranças dos movimentos indígenas. A elaboração da programação e
produção do evento conta com uma rede colaborativa articulada pela equipe PET com a PROAE,
PROEXT, Núcleo de estudantes indígenas ¿ NEI-UFBA. Devido à pandemia e suspensão das
atividades presenciais na UFBA no primeiro semestre de 2021, as atividades serão realizadas de
forma on line. Caso sejam retomadas as atividades presenciais no segundo semestre, serão
realizadas atividades do Abril Indígena presencialmente.

Objetivos:
Desenvolver um evento que possa dar maior visibilidade e trazer mais informações sobre a questão
indígena dentro e fora da universidade. Promover o protagonismo dos estudantes indígenas dos/as
petianos/as e de participantes externos que compõem o corpo estudantil e que já passaram pela
UFBA e por outras universidades, além de lideranças de diferentes etnias que fazem parte dos
movimentos indígenas. Objetivos do PET (portaria nº01/2006) estão mais vinculados a esta
atividade. I - ampliar a relação entre a universidade e os moradores de espaços populares, assim
como com suas instituições; II - criar estruturas institucionais e pedagógicas adequadas à
permanência de estudantes de origem popular na universidade e à democratização do acesso ao
ensino superior; III - aprofundar a formação dos jovens universitários de origem popular como
pesquisadores e extensionistas, visando sua intervenção qualificada em diferentes espaços sociais,
em particular, na universidade e em comunidades populares; IV - implantar ações e projetos de
assistência integral aos grupos sociais em situação mais crítica de vulnerabilidade social, em
particular crianças e jovens; V - coletar, sistematizar e analisar dados e informações sobre a
estrutura universitária e as condições de acesso e permanência dos estudantes universitários de
origem popular nos cursos de graduação; e VI - estimular a formação de novas lideranças capazes de
articular competência acadêmica com compromisso social. 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; ¿ 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):
No mês de março de 2021, terão início os encontros do PET Comunidades Indígenas para construção
do projeto do Abril e articulação com os possíveis parceiros. Serão realizadas as seguintes atividades
de forma on line e nas aldeias: ¿ Rodas de conversa/ compartilhamento (mini cursos, palestras):
promover discussões com lideranças e jovens sobre temas trabalhados na universidade (direitos
indígenas e saúde indígena) visando trocas e aprendizados comuns; o Elaboração de um material de
comunicação e conteúdo (cartilha) comum para fazer a divulgação e realização de rodas. Em aldeias
em que há apenas um/a membro do PET, procuraremos parceiros para ajudarem na atividade; ¿



Lives: Serão realizadas lives sobre os seguintes temas: Direito, Educação, Saúde, Saraus Culturais e
outros que serão propostos. ¿ Sessões de cinema: Projeção e discussão de filmes relacionados à
questão indígena sobre os seguintes temas: Direito, Educação, Saúde e Cultura;

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 Abril Indígena contribua com a aprendizagem coletiva, assim como possibilite uma
maior visibilidade das questões indígenas nos espaços interno e externos da universidade, através da
participação efetiva dos estudantes indígenas. Além disto, todo registro escrito e audiovisual do
evento será socializado por meio digital.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em todas as fases, são realizadas reuniões virtuais com a participação de toda a equipe PET, onde se
discutirá o andamento, alcance e dificuldades para realização de cada atividade sob a
responsabilidade de um/a petiano/a, assim como sobre a participação efetiva de cada membro da
equipe PET. Serão utilizados recursos de Educação à Distância para garantir a participação
assíncrona de todos os membros, já que há dificuldade no acesso à internet e a equipamentos.
Paralelamente, algumas avaliações são realizadas junto com a PROAE e colaboradores. Este
processo avaliativo com a participação dos parceiros também acontece após a realização do evento.

Atividade - Seleção de bolsistas para PET Comunidades
Indígenas (seleção de novos bolsistas)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 01/03/2021 30/04/2021

Descrição/Justificativa:
Esta atividade é voltada para o processo seletivo de novos participantes deste grupo PET, através de
edital específico.

Objetivos:
Renovar e ampliar o número de estudantes indígenas no PET, através de processo seletivo de novos
participantes do grupo por meio de edital específico. Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais
vinculados a esta atividade. - 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):
Após a elaboração e divulgação do Edital, considerando os critérios pertinentes, o processo seletivo
dos novos/as estudantes será realizado por uma equipe composta pela tutora, petianos e docentes da
UFBA.

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. Ter contribuído para inclusão de novos estudantes indígenas no
Programa de Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



Acompanhar a participação dos estudantes no processo de seleção.

Atividade - Acompanhamento e orientação acadêmica de
cada estudante, em seu percurso curricular

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 15/01/2021 15/12/2021

Descrição/Justificativa:
As ações afirmativas, assim como a imersão dos estudantes na comunidade universitária demandam
uma série de atividades de envolvimento dos estudantes nas práticas acadêmicas, a partir de uma
escuta sensível de suas demandas em sua trajetória de formação. Nesta perspectiva, essa atividade
se volta para o acompanhamento de cada estudante do PET em seu percurso curricular e de
convivência com os diversos outros no espaço universitário, com atendimento individual, e em
alguns momentos coletivos, de forma continuada, ao longo do ano letivo. Dando continuidade à
atividade já em curso em 2020, cada estudante vem desenvolvendo um projeto individual de
pesquisa. A situação de pandemia, a suspensão das atividades presenciais na UFBA e dificuldades
com equipamentos, acesso à internet e a ambientes apropriados de estudo fizeram com que as
estratégias de pesquisa fossem redefinidas. Partindo de interesses específicos de cada estudante a
partir de seus cursos de graduação, os projetos têm buscado temas de investigação que visam a
articular os aprendizados universitários às temáticas pertinentes aos contextos e direitos sociais
indígenas. O desenvolvimento dos projetos individuais se dá através da participação em grupos
temáticos de pesquisa que propõe sessões de debate coletivo para o Observatório de Políticas
Públicas e Direitos Indígenas (OPPDI). Para a tutoria e orientação dos grupos temáticos do
observatório, as reuniões têm contado com a participação da prof. dra. Milena Maria Cordeiro de
Almeida (ISC-UFBA). Ao longo de 2020, alguns membros concluíram suas pesquisas e elaborarão
seus relatórios finais. Muitos membros retomarão as atividades de coleta, sistematizadas de dados e
elaboração de relatórios de pesquisa tão logo termine o isolamento social. Enquanto perdurar o
isolamento, será dada ênfase à atividade de pesquisa bibliográfica e elaboração de fichamentos.
Devido às dificuldades no acesso à internet e a equipamentos, as atividades de acompanhamento
estão se dando de forma semanal e coletiva. As sessões de acompanhamento individual mensais,
reuniões com os grupos temáticos quinzenais e oficinas do OPPDI (formação comum) serão
retomadas assim que terminar o período de isolamento social, e garantirão o desenvolvimento dos
projetos e o aprofundamento dos estudantes em temáticas pertinentes a suas comunidades, bem
como a suas áreas de formação acadêmica.

Objetivos:
Acompanhar e orientar os estudantes em seus percursos curriculares a partir das demandas
acadêmicas, identificando as dificuldades e alternativas de superação. Paralelo a isso, identificar os
seus interesses de pesquisa, assim como contribuir no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso ou Relatório de Estágio. Por fim, possibilitar uma vivência de pesquisa e de interação entre o
universo acadêmico e os contextos indígenas de origem dos estudantes. Um objetivo não menos
importante será o trabalho com o letramento acadêmico, trabalhado a partir de atividades de Ensino
à Distância pela plataforma Moodle. O letramento acadêmico é entendido a partir das práticas
sociais e universitárias dos (as) petianos (as) que envolvem o uso da escrita. Os (as) estudantes
indígenas que chegam à universidade estão inseridos em diferentes práticas discursivas que os
envolvem como leitores (as) e produtores de textos. É comum que surjam dificuldades quando esses
(as) alunos (as) passam a situar-se em formas de interação discursiva e de uso da escrita
universitários e distintos daqueles de suas comunidades escolares de origem e de suas aldeias.
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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No desenvolvimento desta atividade será priorizado o diálogo compreensivo entre o tutor e os
estudantes orientados (as). Desta forma, semestralmente trataremos da análise curricular e
identificação das demandas dos estudantes em todo o percurso em sua unidade de ensino. Além do
acompanhamento do desempenho e envolvimento dos (as) estudantes com seus cursos, a atividade é
realizada através da orientação de elaboração e execução de projetos de pesquisa, pelos debates
coletivos nos grupos temáticos e pelas oficinas conjuntas do OPPDI. Por conta da continuidade de
suspensão das atividades presenciais acadêmicas devido à pandemia de COVID-19, as atividades
serão realizadas de modo assíncrono, pelo Moodle, e síncrono através de encontros semanais pelo
Google Meet. No caso de estudantes sem internet, o acompanhamento será feito pelo telefone. Tão
logo haja o retorno às atividades presenciais da UFBA, serão retomadas as reuniões presenciais e as
sessões de acompanhamento individual.

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:
Como resultados, espera-se melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para
a socialização dos resultados, publicações, etc. Espera-se que cada participante compreenda que
somos ¿eternos aprendizes¿ diante das questões humanas, da formação para a cidadania e na busca
de novas formas de aprendizagens através dos diálogos interpessoais e tomando as fontes orais e
escritas como referências para a crítica compreensiva das realidades socioculturais e ambientais.
Como produtos, espera-se que cada um dos estudantes elabore e execute um projeto de pesquisa e
relatórios analíticos de pesquisa, bem como seja capaz de estabelecer os diálogos entre os
aprendizados acadêmicos de seus cursos de origem e os contextos indígenas de suas comunidades.
O trabalho com o letramento acadêmico, no âmbito do PET Comunidades Indígenas, visa a
proporcionar aos (às) petianos (as) processos de apropriação dos usos da escrita acadêmica para que
possam participar de forma autônoma e crítica da vida universitária e da sociedade em geral. Além
disso, visa-se à formação através do engajamento pela pesquisa e observação crítica e coletiva de
políticas públicas e direitos sociais voltados aos povos indígenas por meio do OPPDI.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação a partir do diagnóstico e acompanhamento da situação curricular de cada estudante, das
orientações e oficinas específicas (formação comum) realizadas a partir de suas demandas. Além
disso, haverá a avaliação processual, através do acompanhamento do envolvimento e da
responsabilidade, individual e coletiva, na busca da superação das dificuldades identificadas. Por
fim, será feita uma avaliação dos projetos individuais e do desenvolvimento da pesquisa através de
relatórios parciais semestrais e de um relatório final anual.


