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Atividade - EPISTEMOLOGIAS NEGRAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/02/2016 02/12/2016

Descrição/Justificativa:
Formação interna voltada exclusivamente para os bolsistas do PET com o fito de discutir as contribuições 
de intelectuais e epistemologias negras nos respectivos campos de formação dos estudantes.

Objetivos:
Instruir os bolsistas acerca das contribuições de pesqusiadorxs e cientistas negrxs para seus respectivos 
campos. Discutir as possíveis contribuições de intelectuais negrxs para as áreas de formação dos petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Encontros mensais com pesquisadorxs e intelectuais negrxs para roda-de-conversa sobre suas trajetórias 
acadêmicas e formação específica voltada ao impacto do pensamento negro nos seus respectivos campos.

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:
Avaliação de como as gnoses negras impactam ou não suas áreas na universidade. Apropriação dos saberes 
negros trabalhados nas formações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - A SAÚDE DAS COMUNIDADES POPULARES: 
ENCONTROS MULTIDISCIPLINARES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/04/2016 29/04/2016

Descrição/Justificativa:
Esta ação visa a promoção de encontro(s) para pensar, a partir da área de sáude, questões centrais para o 
campo no que tange à prevenção, produção de saberes e à promoção de políticas púbicas no campo da 
saúde voltada às comunidades populares.

Objetivos:
Discutir com a comunidade acadêmica e extra-acadêmica questões ligadas à saude das comunidades 
populares. Reunir intelectuais e pesquisadorxs que pensam tópicos de sáude e políciticas públicas do 
campo para a população negra e as comunidades populares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Dois encontrxs abertos ao público: um dentro e outro fora da universidade para discutir tópicos de saúde de 
interesse às comunidades populares.

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:
Relatório geral escrito pelos bolsistas do PET dando conta das discussões e proposições adbindas do evento 
com vistas a organização dos próximos encontros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - DIREITO, HUMANIDADES E RELAÇÕES RACIAIS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/05/2016 27/05/2016

Descrição/Justificativa:
A atividade propõe um seminário com pesquisadorxs reconhecidxs dos campos do Direito e das 
Humanidades, a fim de discutir tópicos importantes para a formação dos bolsistas, bem como das 
comunidades populares assistidas pelo grupo.

Objetivos:
Contribuir para a formação dos bolsistas, a fim de que encontrem ou consolidem temas de pesquisa. 
Integrar as comunidades populares assistidas ao ciclo de discussões acadêmicas promovidos pelo PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada a partir de duas amplas rodas de conversa realizadas em dois turnos distintos de 
um mesmo dia, a fim de criar um amplo fórum de discussão sobre temas relevantes na interseccionalidade 
Direito, Humanidades e Relações Raciais.

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:
Relatório escrito pelos bolsistas acerca das contribuições, perspectivas e proposições legadas pelo evento, 
no intuito de também planejar os prximos encontros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - OUTUBRO ROSA E NEGRO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/10/2016 31/10/2016

Descrição/Justificativa:
Mês de atividades intensas (exposições, rodas-de-conversa, palestras, panfletagens)do PET Comunidades 
Populares voltadas ao entrecruzamento das questões de gênero e etnicorraciais.

Objetivos:
Promover uma ampla discussão com a comunidade universitária e extra-acadêmica acerca de temas 
contemporâneos relevantes que atravessam as questões etnicorraciais e de gênero como a Lei Maria da 
Penha, a saúde da mulher negra, feminicídio, dentre outros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em parceria com diversos colaboradorxs (Ministério Público da Bahia, Coletivo 
Ogums Toques Negros, editora Ogums Toques Negros, Sarau Enegrescência)durante todo o mês de 
outubro nos campi da UFBA e nas comunidades atendidas pelo PET, com o fim de funcionar como um 
vetor teórico-prático não só de formação, mas também de uma pequena intervenção no que tange a sérios 
problemas contemporâneos que vão do epistemicídio de gênero ao feminicídio.

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:
Painel com as ações realizadas no Outrubro Rosa e Negro com a respectiva avaliação do grupo acerca das 
contribuições teórico-práticas do evento e proposições para o próximo ano.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - AÇÕES INTEGRADAS DE PESQUISA: PESQUISA 
ORIENTADA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 07/01/2016 16/12/2016

Descrição/Justificativa:
Esta atividade consiste nas orientações individuais de pesquisa dos bolsistas do PET Comunidades 
Populares em parceria com outros docentes-orientadores, uma vez que o grupo tem natureza 
interdisciplinar.

Objetivos:
Estimular e orientar os bolsistas no desenvolvimento de pesquisas individuais e coletivas. Melhorar a 
proficiência dos bolsistas em relação aos letramentos acadêmicos. Incentivar a abordagem interdisciplinar 
na inveestigação científica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Encontros regulares com os bolsistas para acompanhar o andamento das pesquisas, bem como das 
orientações e co-orientações de outros docentes, além de instruí-los acerca de leituras e ajustes específicos 
em relação aos seus respectivos projetos. Produção por parte dos discentes d erelatórios regulares relativos 
a pesquisa para ser apresentado ao Tutor.

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:
Publicação de artigos e realização de evento no fim do ano letivo para socializaçãod os resultados das 
pesquisas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - AÇÕES INTEGRADAS DE PESQUISA: COMO 
ELABORAR UM ARTIGO ACADÊMICO?

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/04/2016 29/04/2016

Descrição/Justificativa:
Esta ação consiste em um mini-curso de 15hs, voltado prioritariamente para a formação acadêmica dos 
bolsistas do PET Comunidades Populares e do público universitário interessado em entender como se 
estrutura o artigo acadêmico, para que possa entender o seu funcionamento e usufruir das possibilidades 
desse gênrro acadêmico em suas prpaticas de pesquisa.

Objetivos:
Aumentar a proficiência nos letramentos acadêmicos dos bolsistas do PET Comunidades Populares. 
Auxiliar os bolsistas a compreenderem a estrutura e o processo de produção de artigos acadêmicos, para 
que possam escrevê-los a apresentá-los em eventos e também publicá-los.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada através de um mini-curso interativo com o professor de Metodologia da Pesquisa 
que tratará das questões centrais sobre a produção de artigos acadêmicos.

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:
Produção de artigo acadêmico. Participação em eventos científicos. Publicação de artigo acadêmico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - Traduzindo o Atlântico negro: black literacies in 
english language

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 15/03/2016 17/05/2016

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste em um curso de inglês de 60 hs com metodologia, conteúdo e aporte teórico apoiado 
nos black studies, ministrado em três módulos exclusivamente para os membros do Pet Comunidades 
Populares pelas professoras Dras Denise Carracosa (UFBA) e Tanya Saunders (Ohio State University).

Objetivos:
Desenvolver a proficiência na língua inglesa. Trabalhar alguns rudimentos de tradução.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em três módulos no decorrer do primeiro semestre de 2016.

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:
Melhoria na proficiência em língua inglesa por parte dos membros do PET Comunidades 
Populares,unicação oral e a leitura de textos acadêmicos em língua estrangeira.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - LETRAMENTOS DAS ÁGUAS: REDES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 22/03/2016 30/11/2016

Descrição/Justificativa:
A ação LETRAMENTOS DAS ÁGUAS a ser desenvolvida pelo PET/Comunidade junto a Escola das 
Águas, que é um centro educacional para pescadoras e pescadores de diversas regiões da Bahia, congrega 
três atividades integradas e o mini-curso \\\\\\\"Redes: Questões de raça, gênero, sexualidade e inclusão 
social\\\\\\\" (20hs) é uma destas ações. Este curso visa a discutir questões teóricas, bem como ligadas à 
contemporaneidade, com as quais os pescadores também deparam-se, que atravessam o combate ao 
exercício do sexismo, do racismo e do preconceito que vitimiza e produz ao mesmo tempo uma perversa 
rede panóptica da qual devemos nos desvencilhar para não ampliar a violência que incide sobre esta 
diferença.

Objetivos:
Desenvolver, tanto nos bolsistas quanto nos estudantes da Escola da Águas, a proficiência nos letramentos 
críticos. Desenvolver as competências dos bolsistas relacionadas ao ensino. Discutir como as agendas de 
reivindicação desses grupos minoritários podem ou não cruzar-se com as questões que a discussão sobre a 
diferença coloca na contemporaneidade para as comunidades com as quais trabalharemos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O mini-curso será planejado, apresentado e discutido no encontro prévio com os estudantes da Escola das 
Águas e depois na reunião semanal do PET, a fim de que os ajustes prévios sejam afeitos antes da execução 
das ações. As atividades ocorrerão as sextas e ou sábados na sede da Escola das Águas, localizada no bairro 
da Ribeira (Salvador/Bahia).

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:
Painel com entrecruzamento de prioridades da agenda política dos pescadores e pescadoras da Escola das 
Águas com as questões de raça, gênero e sexualidade colocadas pelos estudos contemporâneos acerca da 
diferença; Coletânea de pequenos artigos coletivos sobre os temas discutidos;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - LETRAMENTOS DAS ÁGUAS: PESCANDO 
PALAVRAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 13/06/2016 31/08/2016

Descrição/Justificativa:
A ação Letramentos das águas a ser desenvolvida pelo PET/Comunidade junto a Escola das Águas, que é 
um centro educacional para pescadoras e pescadores de diversas regiões da Bahia, congrega três atividades 
integradas e a Oficina de texto Pescando palavras é uma dessas ações. Pescando palavras Oficina de texto 
(20hs) Trabalho voltado a ampliação das habilidades de leitura e escrita dos pescadores e pescadoras, 
contextualizando a aprendizagem com as questões discutidas no mini-curso Redes: Questões de raça, 
gênero, sexualidade e inclusão social, bem como com a experiência prévia que eles trazem de sua vivência 
comunitária e de seu ofício.

Objetivos:
Desenvolver, tanto nos bolsistas quanto nos estudantes da Escola da Águas, a proficiência nos letramentos 
formais e informais. Desenvolver as competências dos bolsistas relacionadas ao ensino.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será planejada nos encontros semanais do PET e executada em encontros regulares com os 
pescadores e pescadoras, avaliando regularmente a pertinência das ações que vão sendo executadas. Os 
pescadores e pescadoras também participarão do planejamento das ações como forma de enfatizar a troca 
de saberes e relevância da formação para eles.

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:
Melhoria na proficiência de leitura e escrita formal e informal dos pescadores e pescadoras. Caderno com 
as produções dos pescadores.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.
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Atividade - LETRAMENTOS DAS ÁGUAS: MAR LITERÁRIO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 15/08/2016 14/10/2016

Descrição/Justificativa:
A ação Letramentos das águas a ser desenvolvida pelo PET/Comunidade junto a Escola das Águas, que é 
um centro educacional para pescadoras e pescadores de diversas regiões da Bahia, congrega três atividades 
integradas e a Oficina de criação literária Mar literário é uma dessas ações. Mar literário Oficina de criação 
literária (20hs)- A partir do princípio de que a escrita e, sobretudo a escrita literária, utiliza-se muitas vezes 
do lúdico, a idéia é que os pet-conexistas que promoverão esta atividade motivem os membros da 
comunidade que farão a oficina ao exercício da escrita criativa, a partir do uso de técnicas voltadas para a 
criação literária.

Objetivos:
Desenvolver a proficiência em leitura e escrita de textos literários, a fim de colaborar com a ampliação dos 
letramentos dos estudantes. Habilitar mediadores das comunidades de pescadores para que refaçam em 
outros espaços as atividades propostas, já que o objetivo é redimensionar a relação com a escrita.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Oficina será planejada, apresentada e discutida na reunião semanal do grupo, a fim de que os ajustes 
prévios sejam afeitos antes da execução das ações. Os pescadores e pescadoras também participarão do 
Planejameto e avaliação das ações. As atividades ocorrerão as sextas e ou sábados na sede da Escola das 
Águas, localizada no bairro da Ribeira (Salvador/Bahia).

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:
Construção de metodologias para o estímulo à escrita criativa. Caderno com as produções dos pescadores e 
pescadoras realizados nas Oficinas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade
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Atividade - SARAU DO COSME

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 21/03/2016 12/12/2016

Descrição/Justificativa:
Sarau literário realizado no final de linha do bairro soteropolitano de Cosme de Farias, em parceria com a 
comunidade local. Diversas atividades culturais, bem como mini-cursos de formação integram o Sarau do 
Cosme.

Objetivos:
Exercitar práticas de letramento com os bolsistas e a comunidade de Cosme de Farias que decorrem não 
apenas da leitura de textos verbais, mas também de outras semioses num ato co-participado com a 
comunidade que envolve oficinas, cursos e a realização do sarau em si, comandado pelos pet-conexistas 
com a presença de poetas residentes José Carlos Limeira, Guell Adun, Mel Adun - (escritores que são 
parceiros fixos do sarau e atuam em todos recitando poemas seus e de outros poetas), bem como de 
grafiteiros (Coveiro, Mano, Maninho, Bigu) e dois grupos de rap (Os agentes e O senhor da pá). O evento 
ainda conta com o aopoio de dois outros sauraus soteropolitanos: Sarau da Onça e Enegrescência.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Esta ação requer a cada edição um minucioso planejamento com visitas prévias à comunidade, a fim de 
firmar parcerias e arquitetar a infraestrutura para o evento. Na realização do sarau há sempre convidados e 
pessoas que aparecem e participam livremente, já que a atividade é aberta ao 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:
Realização de um sarau público na Comunidade de Cosme de Farias. Realização de mini-cursos de 
formação na comunidade, preparatórios para a ação pública.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os bolsistas serão avaliados processualmente, compreendendo o efetivo envolvimento em todas as etapas 
concernentes à realização o Sarau do Cosme.
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Atividade - SAP - SEMINÁRIOS AVANÇADOS DO PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 28/03/2016 28/09/2016

Descrição/Justificativa:
No decorrer do ano de 2016, os bolsistas irão escolher textos fundamentais dos campos dos estudos 
etnicorraciais e de gênero, dispostos no acervo bibliográfico do grupo, e irão apresentá-los quinzenalmente. 
Tanto o docente tutor quanto os professores colaboradores do PET auxiliarão os bolsistas no sentido de 
tirar previamente dúvidas sobre os referidos textos.

Objetivos:
Estimular a autonomia e o senso crítico dos estudantes, de modo que as discussões teóricas possam vir a 
ser incorporadas nos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes nos diversos contextos acadêmicos, bem 
como em suas pesquisas. É também objetivo desta atividade desenvolver competências (clareza, 
objetividade, articulação teórica, dentre outras) relacionadas a alguns gêneros acadêmicos orais como a 
comunicação e os seminários.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os bolsistas irão selecionar com pelo menos um mês de antecedência o(s) texto(s) que irão apresentar e 
organizarão previamente a exposição, utilizando-se de data show e/ou folders para sistematizar os 
Seminários Internos. Todos os bolsistas do PET participarão desta atividade que pode contar com a 
presença de convidados interessados na discussão.

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:
Formação complementar aos estudantes de diversos cursos que participam dos Seminários como 
convidados. Caderno de resenhas dos textos estudados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os bolsistas serão avaliados individualmente observando-se todo o processo, da preparação à execução, 
que envolve os Seminários. No contexto coletivo, os bolsistas que não estiverem responsáveis pela 
exposição, serão observados no que tange a leitura prévia dos textos e participação nos debates.
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Atividade - OTE- OGUMS TOQUES DO ESCRITOR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/03/2016 09/12/2016

Descrição/Justificativa:
Rodas de conversa e cursos de formação com importantes escritores e críticos do Brasil e do exterior 
ligados à literatura e à cultura negras.

Objetivos:
Formar público-leitor para a literatura negra. - Atender às demandas colocadas pelas lei 10.639/03 que 
institui como obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, complementando a 
formação dos bolsistas e público externo em relação ao tema.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em parceria com o Coletivo Literário Ogums Toques, constituído por escritores, críticos, jornalistas, 
educadores, leitores e outros agentes envolvidos com a literatira negra, as rodas de conversa com 
periodicidade média mensal serão realizadas no auditório do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) da 
UFBA ou em outro local divulgado previamente. A atividade é divulgada amplamente via facebook com a 
difusão antecipada também de conteúdo do e sobre o escritor ou escritora que fará parte da roda de 
conversa a fim de qualificar os debates. Escritores brasileiros de renome internacional como Ana Maria 
Gonçalves, Miriam Alves, Cuti, Ele Semog, José Carlos Limeira, bem como estrangeiros como o cubano 
Alberto Naranjo e a angolana Isabel Ferreira já participaram desta ação.

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:
Formação de público leitor para a literatura negro-brasileira e africanas de língua portuguesa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual, contemplando o envolvimento individual e coletivo com a preparação e 
execução da atividade.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2016

PENILDON SILVA FILHO 18/07/2017 15:18:23 - Página 14 de 14


