
Planejamento Anual - 2016

GRUPO: AGRONOMIA Curso específico PT UFSM 5821444

ELABORADO PELO(S) TUTOR(ES)
THOME LOVATO (01/03/2014) - Tutor(a) Atual

Informações do Planejamento

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na
formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e
avaliação individual e coletiva.

A proposta de atuação do tutor no Grupo PET Agronomia se baseia na observação das
potencialidades dos membros do Grupo, estimulando a máxima liberdade de inciativa e autogestão
em harmonia com a máxima responsabilidade diante dos compromissos assumidos. Diante de
situações inusitadas e/ou inesperadas o tutor propõe uma reflexão com base em situações similares
enfrentadas anteriormente e análise da eficácia das atitudes tomadas. Na definição das atividades e
seus objetivos o tutor observava as iniciativas dos membros do Grupo questionando a
exequibilidade e a capacidade de realização por parte do Grupo, também avaliando o seu
enquadramento dentro dos objetivos do PET. O acompanhamento e avaliação individual e coletiva
é feito com manifestações prévias à realização das atividades, durante as reuniões semanais, e
após as mesmas, no momento da avaliação das atividades. Muitos aspectos são tratados
individualmente com os bolsistas em função de particularidades individuais.

Resultados Gerais do planejamento.

Os resultados gerais foram muito positivos uma vez que a participação foi muito intensa, tanto
individualmente quanto em grupo, o que gerou um documento sólido e claro quanto aos
compromissos de cada membro do grupo e do grupo como um todos. A participação dos bolsistas
mais antigos propiciou aos mesmos compartilhar com o grupo as suas evoluções individuais e
amadurecimento na percepção de novas possibilidades e potencialidades. Os membros mais
recentes no grupo, que ainda não tinham experiência com planejamento de atividades, foram se
manifestando num processo crescente de inserção e realismo, conquistando respeitabilidade e
tratamento equânime pelos mais antigos.



Atividade - DISCUSSÃO TEMÁTICA

Data Início da atividade 01/03/2016 Data Fim da atividade 14/12/2016

Descrição/Justificativa
A Discussão Temática será realizada pelos Petianos do grupo uma vez ao mês e visa melhorar a
argumentação, formação do senso crítico, além de debatermos assuntos de diferentes áreas
ampliando assim o conhecimento geral e um melhor entendimento dos temas.

Objetivos
Objetiva para os integrantes do grupo PET desenvolver técnicas argumentativas, na formação de
opinião e para auxiliar no entendimento e no aceite de opiniões diferentes das suas próprias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade será realizada na segunda semana de cada mês, com um tema sugerido por dois
integrantes do grupo, onde estes enviarão por e-mail um tema e cada integrante terá que buscar
informações as quais achar mais relevantes e trazer para discussão com o grupo. Esta discussão se
estenderá por aproximadas 1 hora.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos
resultados, publicações, etc.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A metodologia de avaliação será do grupo durante a realização da discussão temática.



Atividade - CHIMARRÃO CIENTIFICO

Data Início da atividade 02/01/2016 Data Fim da atividade 29/12/2016

Descrição/Justificativa
Atividade busca a transmissão dos conhecimentos adquiridos pelos integrantes do grupo em seus
respectivos laboratórios de trabalho, apresentando suas pesquisas de forma explicativa e
expositiva, através da língua inglesa.

Objetivos
Buscar e ampliar o conhecimento do grupo e individual, tanto na prática de outro idioma quanto
nas atualizações quanto algumas das pesquisas realizadas pelo PETianos na Universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Durante todo o ano os integrantes do grupo PET realizarão atividades em diferentes laboratórios
de práticas e pesquisas dentro da Universidade em áreas do curso. A experiência de cada um será
apresentada ao grupo através da língua estrangeira: inglês e os assuntos serão debatidos em
determinada data, reservada para esta atividade. A atividade será conduzida de forma descontraída
com uma roda de chimarrão.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se promover e/ou complementar o conhecimento tratado em sala de aula. Debater e criar
uma visão crítica e avaliativa dos assuntos. Apresentar resultados e dados adquiridos pelas
pesquisas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Esta será através dos debates oriundos das apresentações e da avaliação interna do grupo.



Atividade - PESQUISA EM ENGENHARIA
RURAL E SOLOS

Data Início da atividade 03/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
As pesquisas na área de solos concentram-se na microbiota do solo onde são desenvolvidas
pesquisas para avaliar as diferentes taxas de decomposição da matéria orgânica em nutrientes
essenciais para o crescimento dos vegetais. Estudos na área química do solo avaliam a fertilidade
do solo e suas particularidades conforme o uso do solo na agricultura. São realizadas pesquisas na
identificação molecular dos organismos do solo estudando a sua relação com o controle de
nematoides que podem ser prejudiciais ao crescimento das culturas. No Departamento de
Engenharia Rural serão feitas análises de desempenho de tratores agrícolas, emissão de poluentes
e rendimento operacional, e também são desenvolvidas pesquisas para avaliar a necessidade
hídrica das principais culturas agrícolas.

Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um forte desenvolvimento de suas competências técnicas e cientificas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas de pesquisa
existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de pesquisa.

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

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.
Integrar os petianos a grupos de pesquisa distintos trocando experiências em diferentes setores do
curso de agronomia para melhor formação do estudante.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita por meio da apresentação de cada petiano para o grupo do projeto de
pesquisa em que atua, com posterior discussão no grupo de pesquisa.



Atividade - MINICURSOS

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

Descrição/Justificativa
São ofertados a toda comunidade acadêmica e aos integrantes do grupo PET, minicursos que
abordam diversos assuntos que acrescentem e ampliem as habilidades profissional de um
engenheiro agrônomo como, por exemplo, Regulagem de Colhedora, Programas Estatísticos,
Regulagem de pulverizadores, Excel, etc.

Objetivos
Objetiva promover o treinamento dos bolsistas PET- Agronomia em relação a organização de um
curso a comunidade acadêmica e promover atividades de ensino, visando melhorar a formação dos
estudantes do curso de agronomia da UFSM.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Para a realização do minicurso serão realizadas pesquisas para a organização do mesmo,
divulgação e execução deste voltado para os acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM.
Através da constatação dos integrantes do grupo sobre assuntos pertinentes, serão abordados temas
para os minicursos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Aprofundamento de temas tratados em disciplinas do Projeto Pedagógico, aproximação de
docentes de profissionais do meio externo e vice-versa. Promover atividades de ensino visando
uma melhor formação dos acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Distribuição de questionários aos ouvintes do minicurso, com sugestões para outros eventos, além
de avaliação deste em reunião do grupo PET.



Atividade - UFSM VAI À ESCOLA

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 21/12/2016

Descrição/Justificativa
Esta atividade de extensão é realizada pelo Grupo PET Agronomia há 15 anos, onde os integrantes
do grupo se deslocam para escolas de ensino médio com o intuito de divulgar a Universidade
Federal de Santa Maria, bem como as vantagens do ensino público oferecido na instituição. As
escolas atingidas com essa atividade são preferencialmente as que estão localizadas em regiões
mais distantes no estado, em que informações sobre a UFSM são muitas vezes desconhecidas. Na
oportunidade, além da apresentação de toda a estrutura e Cursos que a Universidade dispõe,
também são evidenciados os benefícios que a Instituição oferece aos acadêmicos, como moradia
estudantil e bolsa de estudos, entre outros.

Objetivos
Oportunizar aos membros do grupo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades
comunicativas e de posição frente a diferentes realidades, além de divulgar a Universidade e
instigar os estudantes a ingressarem no ensino público superior. A atividade visa também a
captação das expectativas que os estudantes de ensino básico têm em relação à universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Neste ano a região contemplada será a região de Sarandi, localizada no norte do estado do Rio
Grande do Sul, a atividade será realizada em dois dias, antes do encerramento das inscrições para
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a finalidade de possibilitar que os estudantes já
se inscrevam neste ano.

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

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.
O real conhecimento do funcionamento e as potencialidades da universidade para a comunidade
em geral, buscando atrair os jovens a participar dos processos seletivos e ingressar em um curso
do ensino superior.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Esta atividade será avaliada tanto pelo público alvo, através de questionários que serão aplicados



aos estudantes e também pelo próprio grupo em reunião, enfatizando os pontos positivos e os
pontos a serem melhorados.



Atividade - PUBLICAÇÃO DE TEXTOS EM
JORNAIS

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
A Publicação de textos em jornais é uma atividade de extensão que consistirá na redação
quinzenal de textos pelos petianos para os jornais de diversas regiões do estado do Rio Grande do
Sul, sendo textos que abranjam assuntos diversificados e corriqueiros dos produtores e as
diferentes atividades agrícolas que caracterizam cada região. Objetivando levar a informação aos
leitores sobre alternativas de manejos mais sustentáveis, curiosidades e novidades tecnológicas
que possam auxiliar os agricultores na condução de suas propriedades. Para os petianos a
atividade aprimora a escrita e transmite o conhecimento técnico obtido em sala de aula e em
leituras complementares, dando uma visão geral sobre os diversos temas que o curso de
Agronomia engloba.

Objetivos
Informar os leitores, aumentar o conhecimento tanto de petianos, quanto de produtores, incentivar
uma agricultura sustentável e aprimorar a escrita e o aprendizado técnico de cada petiano.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão redigidos quinzenalmente textos pelos petianos para os jornais: Jornal Integração Regional
de Restinga Seca - RS e Jornal Ibiá de Montenegro – RS, visando uma rotação de redações entre
os petianos, possibilitando o mesmo número de publicações por ano. Como os jornais abrangem o
interior dos municípios citados e suas respectivas regiões, os temas são destinados aos agricultores

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
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Difundir técnicas e conhecimentos adquiridos na Universidade aos agricultores. Auxiliar os
produtores a buscar um aumento de produtividade visando o manejo sustentável e o bem comum,
resultando assim em melhores condições de vida para o agricultor, bem como incentivar a
permanência deste no campo.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Através da aceitação do público alvo, e também dos jornais de destino dos textos.



Atividade - PALESTRAS AOS PRODUTORES
DE PORONGO

Data Início da atividade 01/09/2016 Data Fim da atividade 20/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade consistirá em palestras aos produtores de porongo do Distrito de Arroio do Só,
localizado no interior de Santa Maria - RS, referentes ao manejo da cultura, as principais pragas e
o seu controle. A noite de palestras será organizada pelos petianos juntamente com produtores do
Distrito que ajudarão na divulgação do evento. A iniciativa dessa atividade vem diante da
necessidade de levar mais informação e possíveis soluções á problemas encontrados no cultivo do
porongo pelos produtores da região.

Objetivos
Possibilitar um melhor manejo da cultura e das pragas da mesma e oportunizar maior contato dos
integrantes do PET- Agronomia com a realidade encontrada durante o dia-a-dia dos produtores.
Buscar melhorias para a vida dos envolvidos através da troca de conhecimento prático-teórico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão realizadas palestras com material visual, abrangendo temas desde o manejo da cultura até as
principais pragas e respectivos controles. A noite de palestras também contará com a participação
do público presente sanando dúvidas e trocando experiências. O evento será realizado no Distrito
de Arroio do Só, interior do município de Santa Maria - RS, no segundo semestre do ano corrente.

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
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que, com o auxílio das palestras, os produtores do local tenham maiores condições de
adotar um manejo da cultura otimizado, buscando maior produtividade com menores custos e
evitando perdas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Esta atividade será avaliada em reunião pelos membros do grupo PET Agronomia e também, ao
final da noite de palestras, os produtores preencherão um questionário avaliando o evento.



Atividade - CIRCULAÇÃO

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
A cidade de Santa Maria, devido a sua importância na região, possui uma grande estrutura de
saúde, incluindo grandes hospitais de abrangência regional e que são tratados como hospitais de
referência em alguns dos serviços prestados. Esses centros de saúde recebem emergências,
realizam cirurgias, tratam pessoas com câncer, entre diversos outros, e, desse modo, necessitam de
um banco de sangue capaz de atender a todos esses casos. Além de sangue, os pacientes
necessitam de plaquetas e também, em alguns casos, de doação de medula. O Circulação consiste
em um projeto dos grupos PETs da Universidade Federal de Santa Maria para buscar a
consciência da doação de sangue, plaquetas e medula óssea da comunidade de Santa Maria.

Objetivos
Promover a multidisciplinaridade, desenvolver a pró-atividade, criar discussões sobre problemas
sociais, fomentar a interdisciplinaridade entre os grupos PET, cursos e universidades de Santa
Maria, entre outros. Por fim arrecadar doações de sangue, plaquetas e medula óssea da
comunidade de Santa Maria.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Este projeto será realizado com a participação de alguns grupos do Programa de Educação
Tutorial da Universidade Federal de Santa Maria em parceria com o Hemocentro Regional de
Santa Maria. Consiste desta maneira, de uma ação que acontecerá em frente ao Restaurante
Universitário em um dia letivo do semestre, onde será disponibilizada uma Unidade Móvel pelo
Hemocentro Regional de Santa Maria e o voluntário deverá realizar seu cadastro. Após, passará
por uma triagem na qual será ou não apto a doar seu sangue e assim, realizar a ação. Após a
doação de sangue, o voluntário receberá um lanche e um suco e será orientado a repousar por
alguns minutos para evitar seu enfraquecimento e possível desmaio. Para esse repouso, estarão
disponíveis cadeiras com descansa braço para melhor confortá-lo.

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
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Envolver a comunidade acadêmica nas ações de doação de sangue, plaquetas e/ou medula óssea,
fomentar sua importância, conscientizar o público para que este ato torne-se efetivo e contínuo,
bem como a arrecadação de bolsas para atender aos que necessitam.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A atividade será avaliada em reunião da comissão organizadora do evento.



Atividade - DESCUBRA UFSM

Data Início da atividade 01/09/2016 Data Fim da atividade 30/09/2016

Descrição/Justificativa
O nome Descubra UFSM foi proposto no ano de 2014, para o evento que anteriormente
chamava-se PROFITECS. A atividade contará com espaços multidisciplinares de todos os cursos
da UFSM com uma interação da comunidade universitária com a comunidade externa, em especial
com alunos provenientes de diferentes sistemas de ensino público e privado, inclusive com
espaços para exposição de serviços especializados, de empreendimentos agregadores de
conhecimentos advindos da ciência, tecnologia e inovação, e que são de interesse acadêmico e
comunitário. O grupo participará apresentando aos visitantes as diversas áreas de atuação do
Engenheiro Agrônomo, assim como as disciplinas e temas abordados durante a graduação.

Objetivos
Divulgar o Curso da Agronomia da UFSM para os visitantes, com o objetivo de esclarecer vários
aspectos relativos ao curso e incentivar os que têm interesse a optarem pela área, além de
promover a interação dos petianos com o público que prestigiará o evento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
No estande do Curso da Agronomia serão expostos materiais que foram desenvolvidos como
ferramenta didática nos departamento e/ou pelos alunos durante a graduação. Os materiais são
representativos da grade curricular, para que despertem o interesse dos participantes para o curso.
Além disso, serão expostos banners e cartazes mostrando a ampla faixa de atuação do(a)
Engenheiro(a) Agrônomo(a) e serão distribuídos folders com informações relevantes sobre o curso
e as áreas que o(a) Engenheiro(a) Agrônomo(a) pode atuar.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Contribuir para a divulgação da Universidade para a comunidade, incentivando o ingresso em um
ensino público de qualidade, além de transmitir várias informações sobre o Curso da Agronomia,
bem como a área de atuação de um Engenheiro(a) Agrônomo (a). Outro aspecto importante é a
aproximação da comunidade acadêmica com a comunidade.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Através da aceitação do público alvo, e também pela coordenação do curso de Agronomia
juntamente com o grupo PET.



Atividade - VIAGEM DE ESTUDOS

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
Tendo em vista que em nossas graduações permanecemos a maior parte dentro da sala de aula, as
viagens de estudo são muito importantes. Realizar visitas a outros locais nos proporcionará a
oportunidade de obter informações novas, observar realidades diferentes e consequentemente
somar isso ao nosso conhecimento.

Objetivos
Objetiva buscar conhecimento em diversas áreas do curso e/ou conhecer ou ampliar conhecimento
sobre sistemas de cultivo. Além disto, é uma oportunidade de entrarmos em contato e firmar
parcerias com outras entidades e profissionais e ver a aplicação de certos temas abordados na
graduação em práticas de campo. Por fim, estas viagens são espaços de integração entre o grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Decide-se por um destino de viagem que contemple uma área de conhecimento específica de
interesse do grupo, os lugares a serem visitados podem ser agroindústrias, museus, parques
ambientais e entidades agrícolas, sendo que além da parte técnico/científica realiza-se atividades
culturais.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Propiciar momentos mais fortes de integração entre o grupo PET e assim, fazer com que as
atividades tenham um rendimento maior, despertando maior conhecimento e confiança entre os
membros do grupo. Despertar de reflexões relacionadas a interação do mercado de trabalho e IES.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita em reunião com os integrantes do grupo para discussão e avaliação da
atividade quanto a importância e validade.



Atividade - O BATATA

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 23/12/2016

Descrição/Justificativa
O Batata é um informativo do grupo PET-Agronomia, composto por quatro páginas, escrito em
conjunto pelos membros do grupo, os quais escrevem pequenas matérias de interesse dos alunos e
comunidade do Centro de Ciências Rurais da UFSM.

Objetivos
Objetiva que os membros do grupo possam aperfeiçoar a própria escrita, estimular o
conhecimento de todos através das correções feitas nos textos e informar o público alvo com
assuntos atuais e relevantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Os artigos são escritos, formatados, editados e publicados pelos integrantes do grupo
PET-Agronomia. Serão elaboradas duas edições do jornal no corrente ano e distribuídas
gratuitamente no Centro de Ciências Rurais da UFSM.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Informar e trazer temas relevantes para os alunos de graduação, além de divulgar as atividades do
grupo e eventos futuros importantes à comunidade acadêmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita em reunião com os integrantes do grupo e posterior discussão da atividade,
através do levantamento de informações pela conversa com os estudantes que realizaram contato
com o material.



Atividade - SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO EM
GRANDES CULTURAS: MILHO

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
Atividade pela qual objetiva-se discutir e difundir por meio de palestras, com profissionais
renomados, os conhecimentos, técnicas e estratégias sobre a produção de milho. Assim,
proporcionando aos estudantes do curso de Agronomia da UFSM e à comunidade informações
atualizadas sobre a cultura abordando temas como Fitossanidade, manejo, melhoramento genético
e outros.

Objetivos
Informar e atualizar técnicos da extensão rural pública e privada, produtores interessados e
acadêmicos sobre a cultura em destaque através de um conjunto de palestras e debates.
Proporcionar aos estudantes de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria acesso à
informações geradas em outras instituições sejam elas públicas ou privadas, despertando o
interesse dos alunos pela cultura, que é amplamente difundida na região.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A cada edição do simpósio uma cultura é escolhida e são abordados diversos temas sobre a
mesma, como fertilidade, manejo de doenças, colheita, entre outros. Na sexta edição do evento foi
escolhida a cultura do milho e então são escolhidos profissionais em diferentes áreas de atuação
dentro da cultura, para ministrar palestras à comunidade interessada. A realização é durante o
turno da noite para que este possua maior adesão por estudantes uma vez que as aulas do curso de
Agronomia na presente Instituição são realizadas durante o dia.

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
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
São esperados melhorias para o Curso, para a Educação e para a sociedade assim como meios para
a socialização dos resultados do evento e publicações pelos integrantes do grupo PET. Também
espera-se contribuição na formação intelectual dos acadêmicos do curso de Agronomia da UFSM
e de outras instituições, bem como de técnicos do setor e produtores rurais dos diversos níveis,
através da difusão de conhecimento dos palestrantes em diversas áreas de atuação e de diferentes
regiões produtoras do Brasil.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Para a análise e avaliação da atividade será usufruído de um questionário distribuído aos
participantes do simpósio no final do evento buscando sugestões para melhoria do evento nas
próximas edições, bem como avaliação em quesitos básicos como organização, pontualidade,
importância do evento para os participantes entre outros. A atividade será avaliada em reunião
pelos integrantes do grupo PET Agronomia quanto aos pontos positivos e negativos do evento,
ressaltando a contribuição do evento no crescimento profissional de cada membro do grupo.
Pretende-se com o Evento propiciar contato com profissionais de diversas áreas agregando
experiência para os membros, assim como estimular a resiliência dos membros frente a situações
de difícil solução.



Atividade - SEMINÁRIOS

Data Início da atividade 01/03/2016 Data Fim da atividade 16/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade consiste na apresentação de seminários de aproximadamente 30 minutos pelos
bolsistas PET para o grupo e demais interessados. Os seminários cumprem com uma das
atividades propostas pelo programa, que prepara os membros do grupo para apresentações de
seminários em sala de aula e em situações fora da Universidade, melhorando de forma visível a
capacidade de expressão oral e o controle do nervosismo e da ansiedade diante de novas situações.
Com essa atividade, aprimora-se o conhecimento e discussão de temas que provavelmente não
seriam conhecidos pelos bolsistas diante da especificidade dos assuntos.

Objetivos
Desenvolver a capacidade de preparar e apresentar uma apresentação de determinado assunto para
um público novo. Permitir que o apresentador aprimore seus conhecimentos sobre algum assunto
de seu interesse e que os demais bolsistas, bem como toda a comunidade acadêmica, tenham
acesso a novas informações.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade consiste na apresentação de um seminário por cada petiano no ano de 2016, de
duração de aproximadamente 30 minutos com posterior espaço para debates e questionamentos. A
atividade é divulgada via redes sociais, como Facebook, assim como informações no mural de
recados do grupo PET e demais locais destinados a esse tipo de informações. As apresentações
seguirão as normas oficiais para seminários de acordo com o padrão estabelecido, seguindo-se
uma discussão do assunto coordenada pelos próprios bolsistas, com participação ativa de todos os
membros.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização
dos resultados e publicações de diversas áreas do conhecimento que o curso de Agronomia
engloba.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A atividade será avaliada pelo grupo através de quesitos preestabelecidos considerando a
apresentação (individual) e recursos, abrangência do tema, conhecimento e a preparação do
apresentador.



Atividade - CURSO DE APRESENTAÇÃO ORAL
DE TRABALHOS ACADÊMICOS (CAOTA)

Data Início da atividade 07/03/2016 Data Fim da atividade 22/04/2016

Descrição/Justificativa
O Curso de apresentação oral de trabalhos acadêmicos, conhecido como CAOTA, é um trabalho
desenvolvido pelos petianos que visa melhorar a apresentação de trabalhos acadêmicos pelos
participantes, o que auxilia na preparação pessoal para necessidades futuras. São abordados temas
que tratam aspectos relacionados à organização da apresentação, bem como da postura frente ao
público nas diversas situações em que um acadêmico é submetido durante a graduação. Com isso,
há um preparo dos petianos, os quais se organizam para ministrar o curso e um aprendizado por
parte de quem assiste as palestras.

Objetivos
Objetiva desenvolver técnicas para apresentação de trabalhos orais, pôsteres e entrevistas a serem
repassadas ao público. Para os integrantes do grupo PET, o curso visa desenvolver a capacidade
de planejar, preparar e apresentar o conteúdo na forma de aula seguindo a metodologia proposta
pelo curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O curso será ministrado pelos integrantes do grupo, tendo aproximadamente 25 vagas abertas para
a comunidade acadêmica, com carga horária de 20 horas, divididas em 4 dias para facilitar a
participação dos acadêmicos. No final do curso os participantes deverão fazer uma apresentação
de algum tema escolhido por eles, onde serão avaliados mediante sugestões dos integrantes do
grupo PET.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhorias para o Curso, para a Educação, para a desenvoltura profissional de cada participante
através do conhecimento e experiências expostos. Informar e trazer temas relevantes para os
participantes referentes a maneiras corretas de apresentação, além de divulgar o grupo à
comunidade em geral.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Esta atividade será avaliada pelos integrantes do grupo PET via apresentação oral feita pelos
participantes, enfatizando os pontos positivos e os pontos a serem melhorados.



Atividade - CURSO DOS NOVOS

Data Início da atividade 18/02/2016 Data Fim da atividade 03/03/2016

Descrição/Justificativa
Tendo em vista que posterior a seleção os novos integrantes os mesmos não estão familiarizados
com as atividades do grupo, o Curso dos Novos é uma atividade proposta pelo PET-Agronomia a
fim de apresentar o PET, sua organização e suas atividades. Este curso é realizado por integrantes
do grupo, o que faz com que esses também se organizem anteriormente e preparem-se para falar
em público.

Objetivos
Tem como objetivo facilitar a adaptação e familiarizar os novos membros do grupo com as
atividades realizadas, compreendendo de maneira imediata a metodologia utilizada no dia-a-dia.
Além disto, é um espaço para integrar os novos petianos entre si e ainda, faz com que os antigos
membros, responsáveis por esse curso se organizem e preparem-se antecipadamente, auxiliando na
auto-organização e na questão de apresentar em público.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
O curso será ministrado por integrantes do grupo para os novos integrantes do PET, com carga
horária de 4 horas, realizada em uma apresentação. No final do curso os participantes fazem sua
avaliação e falam de suas perspectivas no grupo. Marque quais objetivos do PET (portaria nº 976)
estão mais vinculados a esta atividade.

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
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação

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.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita em reunião com os integrantes do grupo para discussão e avaliação da
atividade.



Atividade - MONDAY ENGLISH

Data Início da atividade 07/03/2016 Data Fim da atividade 16/12/2016

Descrição/Justificativa
Tendo em vista a necessidade e a exigência de aprender um novo idioma, o “Monday English” foi
criado com o intuito de os membros do grupo PET praticarem a língua inglesa, procurando
ampliar o vocabulário e desenvolver a correta pronuncia e enunciação do idioma, estabelecendo
uma atividade que estimula a prática.

Objetivos
Objetiva primordialmente aprimorar o conhecimento e o domínio dos integrantes pelo idioma
inglês, buscando desenvolver aspectos como interpretação, escrita, leitura, compreensão e
pronúncia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
A atividade ocorrerá em toda segunda feira, dia no qual os membros do grupo apenas poderão
comunicar-se pela língua inglesa, não sendo permitido utilizar palavras em português, ou outro
idioma para expressarem-se. Na sala de encontro do grupo é anexado um cartaz na porta
relembrando da ocorrência da atividade naquele dia.

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
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se com essa atividade que os integrantes do grupo PET desenvolvam e pratiquem o inglês
como segunda língua, e que tal atividade sirva como meio de interagir e obter maior conhecimento
a respeito do idioma.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita em reunião com os integrantes do grupo para discussão e avaliação da
atividade.



Atividade - SELEÇÃO MASSAL

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade visa à realização de uma área experimental a campo com a cultura do porongo, onde
serão utilizadas sementes recolhidas em produtores de porongo em Arroio do Só, Santa Maria, RS.
Após a semeadura será feito o acompanhamento de todo o ciclo vegetativo e reprodutivo das
plantas. Será avaliado o vigor das plantas, estatura, doenças, crescimento e principalmente a forma
do fruto. Conforme o formato do fruto as plantas serão selecionadas.

Objetivos
Suprir a demanda de pesquisas com a espécie da família das cucurbitáceas, selecionando as
plantas e conduzindo-as através da descendência gênica ao formato desejado de fruto para a
produção de porongo na região.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão visitados produtores da região de Arroio do Só, Santa Maria, RS que possuem vínculo com
o PET-Agronomia e realizada a colheita de frutos de porongo com representatividade nos aspectos
desejados (casca, formato, tamanho). Destes frutos serão retiradas as sementes e estas serão
agrupadas em diferentes lotes de acordo com cada produtor. Os lotes serão encaminhados ao
Laboratório de Análises de Sementes da UFSM, onde serão realizados os testes de germinação. As
sementes serão tratadas e postas para germinar, após isso serão transplantadas a área experimental
e esta será manejada durante o seu ciclo. No aparecimento dos frutos, selecionaremos as plantas
que apresentem o porongo no formato desejado e guardando estas sementes pra utilização na
posteriori. As demais plantas serão eliminadas.

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
- 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

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 selecionar dentre as plantas geradas através das sementes colhidas nos produtores
aquelas que obtenham os melhores frutos, com o formato desejado pelo produtor e consumidor, a
fim de auxiliar o produtor a ter uma produção de qualidade e com menos descartes. Apresentar
dados concretos da cultura do porongo para a sociedade acadêmica e científica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Através de resultados obtidos, assim como a aceitação dos resultados pelo público alvo e a
sociedade científica.



Atividade - PESQUISA UFSM VAI À ESCOLA

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade visa, através de questionários, conhecer os fatores substanciais que impedem estes
jovens de continuar a estudar depois de completarem o ensino médio, seguindo assim, para o
ensino superior. Ao que concerne na aplicação de questionários que serão aplicados no decorrer do
desenvolvimento da atividade UFSM vai á escola. De maneira que, após a aplicação do
questionário, este deve ser analisado e utilizado como uma ferramenta para verificar o nível de
conhecimento dos ouvintes, posteriormente, a apresentação de palestras administradas por
integrantes do grupo PET Agronomia.

Objetivos
Elucidar a causa pela qual os estudantes de ensino médio não prosseguem sua carreira estudantil,
relacionando estas à falta de informação do público alvo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Posteriormente ao fechamento das palestras ministradas pelos petianos, os alunos do ensino médio
responderão a um questionário, o qual será constituído por, aproximadamente, 20 questões. Este
questionário será aplicado aos alunos pertencentes ao segundo e terceiro ano do ensino médio.
Estas perguntas buscam averiguar o grau de conhecimento dos alunos ao tratar-se de ensino
superior, as maneiras de ingresso, seus direitos e deveres estudantis. Além disso, este
questionamento também procurará entender as predominantes adversidades que os estudantes têm
para ingressar na universidade. Em seguida da aplicação do questionário citado acima, será
realizada a tabulação dos dados coletados e estes serão apresentados.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação
- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na
graduação
- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Orientar e comunicar os alunos do ensino médio sobre as possíveis maneiras de ingresso ao ensino
superior, sanando assim, suas incertezas e receios nessa transição. Além disto, espera-se criar uma
perspectiva otimista sobre o ensino superior na vida destes jovens.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Por meio dos resultados obtidos com a aplicação do questionário, assim como, o recebimento
destes pelo público alvo e a sociedade acadêmica.



Atividade - PESQUISA SOBRE A EVOLUÇÃO
DOS PARTICIPANTES DO CAOTA

Data Início da atividade 01/01/2016 Data Fim da atividade 01/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade tem o intuito de analisar como os integrantes percebem-se antes de iniciar o Curso de
Apresentação Oral de Trabalhos Acadêmicos (CAOTA) e como se sentirão ao final do mesmo. Ou
seja, autoconsciência das mudanças do início para o final do CAOTA se haverá diferenças no
processo evolutivo de construção dos conhecimentos, desempenho de suas habilidades e
competências em relação às atividades propostas.

Objetivos
A atividade tem por objetivo acompanhar o processo evolutivo dos acadêmicos integrantes do
curso, e assim, melhorar seu desenvolvimento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Aplicar-se-á um questionário inicial aos integrantes do curso para que preencham os quesitos
solicitados, como por exemplo, o que esperam ao finalizar o curso, o que poderá fazer para
desempenhar bem suas habilidades e competências, que mecanismos poderão auxiliá-lo a superar
seus limites. Ao final, um novo questionário será disponibilizado em prol de que os alunos
descrevam como foram seus desempenhos, superações, e o que concluíram de si mesmos.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

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 a conscientização pessoal de cada participantes sobre suas limitações e como estas
podem ser melhoradas, visa-se também avaliação para posterior melhorias que possam ser
realizadas com as apresentação e dinâmicas do Curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Por meio dos resultados obtidos com a aplicação do questionário, assim como, o desempenho dos
participantes do curso e seus apresentadores.



Atividade - PESQUISA SOBRE O CURRÍCULO
DO CURSO DE AGRONOMIA (PPC)

Data Início da atividade 17/02/2016 Data Fim da atividade 21/12/2016

Descrição/Justificativa
A atividade visa levantar informações e repassá-las para o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
para que possam contribuir para a construção de uma nova proposta pedagógica para o Curso de
Agronomia, levando em consideração as sugestões dos acadêmicos a partir do 5º semestre da
graduação devido a estar ocorrendo a Reformulação do Currículo do Curso de Agronomia.

Objetivos
Objetiva-se realizar um levantamento de dados em relação à organização e distribuição das
disciplinas entre os semestres do curso, áreas que possuem deficiências em relação ao processo de
ensino-aprendizagem, sugestões de modificações, etc.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
No início de cada semestre (na semana de reajustes) será entregue junto à sala da Coordenação do
Curso de Agronomia um questionário a cada acadêmico que ali se fará presente. Sendo que o
questionário é estruturado, com alternativas de preenchimento, tornando-o dinâmico e prático.
Após será realizada a tabulação destas informações, sendo repassadas ao Colegiado do Curso para
eventuais e possíveis modificações conforme necessário e conveniente.

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade.
- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação
- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica,
tecnológica e acadêmica
- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país
- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela
função social da educação superior
- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação

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.
Visa conhecer o ponto de vista dos acadêmicos da Agronomia da UFSM perante ao Curso, para
melhora-lo e adequa-lo as necessidades que são encontrados pelos profissionais em seus campos
de atuação. Com a melhoria da grade curricular para os próximos estudantes do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
Por meio dos resultados obtidos com a aplicação do questionário, assim como, a utilização dos
mesmos para a melhoria da grade curricular do nosso curso, destacando a opinião dos graduando
para tais fins.



Atividade - PESQUISA EM DEFESA
FITOSSANITÁRIA E FITOTECNIA

Data Início da atividade 02/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
Os integrantes do grupo realizarão pesquisas individuais no Departamento de Defesa Fitossanitária
nos setores de Fitopatologia, Entomologia e Herbologia, e no Departamento de Fitotecnia nos
setores de Agroclimatologia e Sementes. Será buscado principalmente desenvolver práticas de
manejo de culturas como: arroz, feijão, soja, milho, mandioca, cana-de-açúcar entre outras que
possibilitem a sustentabilidade dos sistemas de produção da região.

Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um melhor desenvolvimento de suas competências agronômicas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos membros do grupo PET acesso aos projetos, problematizações de pesquisas, execução de
técnicas de pesquisa existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas
metodologias de pesquisa.

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
- 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

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.
Integrar os petianos a grupos de pesquisa distintos trocando experiências em diferentes setores do
curso de agronomia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita por meio da apresentação de cada PETiano para o grupo do projeto de
pesquisa em que atua e discussão no grupo de pesquisa.



Atividade - PESQUISA EM EXTENSÃO RURAL

Data Início da atividade 02/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
As pesquisas no Departamento de Extensão Rural abordarão temas referentes ao êxodo rural, bem
como seus impactos à sociedade; conflitos no campo e produção orgânica de alimentos, entre
outros.

Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um melhor desenvolvimento de suas competências técnico-cientificas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas de pesquisa
existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de pesquisa.

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

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.
Colaboração para o aumento da produtividade em pesquisas no nível de graduação. Também
melhorias na forma de prestar assistência e transmitir as novas tecnologias aos produtores.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita por meio da apresentação de cada petiano para o grupo do projeto de
pesquisa em que atua. Discussão no grupo de pesquisa.



Atividade - PESQUISA NO DEPARTAMENTO
DE BIOLOGIA

Data Início da atividade 02/01/2016 Data Fim da atividade 31/12/2016

Descrição/Justificativa
As pesquisas desenvolvidas no departamento de biologia consistem na identificação de novas
espécies de plantas e animais presentes no ambiente local, além disso são realizadas classificações
taxonômicas das espécies. Também é realizado o estudo individual das espécies para identificação
de características agronômicas especificas.

Objetivos
Inserção dos membros do Grupo PET Agronomia nos diferentes Grupos de Pesquisa atuantes nos
Programas de Pós-Graduação e Departamentos do Centro de Ciências Rurais. Com esta atitude
espera-se um melhor desenvolvimento das competências técnico/cientificas do estudante petiano.

Como a atividade será realizada? (Metodologia)
Serão contatados os Pesquisadores Líderes dos Grupos de Pesquisa solicitando a avaliação e
concessão de espaços de orientação pelos pesquisadores, mestrandos e doutorandos, propiciando
aos estudantes petianos acesso aos projetos, problematizações de pesquisa, execução de técnicas
de pesquisa existentes e auxílio na elaboração e calibração/testagem de novas metodologias de
pesquisa.

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

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 o desenvolvimento, espera-se integrar os petianos a grupos de pesquisa distintos trocando
experiências em diferentes setores do curso de agronomia para melhor formação do estudante.
Colaboração para o aumento da produtividade em pesquisas no nível de graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.
A avaliação será feita por meio da apresentação de cada petiano para o grupo do seu projeto de
pesquisa em que atua, com posterior discussão pelo grupo PET da pesquisa realizada para
fortalecer a difusão de conhecimentos.


