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Aguardando aprovação do Pró-Reitor

Considerações finais:
O conjunto de atividades está pautado na tríade ensino, pesquisa e extensão, buscando a formação ampla 
dos discentes. As ações da educação tutorial perpassam por todas as atividades, com uma preocupação 
constante em aplicar as normas e legislações que regem o Programa, respeitando os princípios e a filosofia 
do PET. As atividades que possuem maior ênfase no ensino buscam, dentre outras coisas, o trabalho 
colaborativo e a melhoria do curso de graduação e a interação com a pós-graduação; aquelas que conferem 
maior ênfase à extensão visam atender não apenas os discentes do curso, mas toda a comunidade 
universitária e toda a sociedade alagoana; as atividades de pesquisa atentam para a formação ampla, com 
diversos professores envolvidos na orientação discente, além da trabalho conjunto via pesquisa coletiva. 
Por fim, as ações que dizem respeito a organização das atividades e gestão do PET conferem aos discentes 
o desenvolvimento da capacidade organizativa, autonomia e aprendizagem pela interação entre os seus 
membros.

Resultados gerais:
Do modo geral, espera-se que as atividades a serem desenvolvidas estimulem a responsabilidade coletiva e 
a capacidade de trabalho em grupo, suscitando discussões de temas científicos, sociais, políticos, éticos e 
culturais, contribuindo para uma formação crítica, ampla e cidadã entre todos os integrantes. Espera-se 
ainda estimular a vivência em diversas situações distintas, a autonomia e a capacidade de resolução de 
problemas. Por fim, as atividades propostas também contribuirão para a melhoria da produção textual, da 
prática do discurso, através de seminários diversos, e uma maior compreensão da realidade socioeconômica 
em que os alunos estão inseridos.
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Atividade - Boletim de Conjuntura do PET Economia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Boletim PETECO de Conjuntura é uma publicação mensal, online, do PET Economia da UFAL, que 
através do levantamento de dados em diversas instituições de pesquisa realiza análises setoriais sobre a 
economia alagoana. Esta atividade possibilita a toda a sociedade alagoana acompanhar a evolução e 
tendências de curto prazo da realidade econômica do estado.

Objetivos:
Produzir informações sobre a economia alagoana, utilizando linguagem clara e acessível a toda a 
sociedade; Ampliar o conhecimento dos alunos envolvidos, aperfeiçoando a produção textual.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será feito o levantamento mensal de dados em sites de instituições de pesquisa; elaboração de gráficos e 
tabelas; produção individual de texto sobre determinado tema utilizando análises comparativas; 
distribuição dos textos entre os membros do PET para análise quanto a clareza e objetividade e sugestão de 
melhorias; consolidação dos diversos textos e dados em um único documento; revisão final do Boletim; 
publicação na página do PET Economia. A cada 6 meses serão realizados rodízios dos temas para estimular 
a ampla formação dos petianos. O referido boletim será disponibilizado em formato online nas páginas das 
redes sociais do grupo, bem como no site. Além de ser encaminhado a emails de professores e profissionais 
cadastrados. A possibilidade de produção do Boletim impresso dependerá da verba de custeio.

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 mensal do Boletim de Conjuntura; publicização das atividades do PET Economia para toda a 
comunidade acadêmica e para a ociedade alagoana.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cumprimento dos prazos de divulgação de cada edição do Boletim; número de acessos na página do PET 
Economia.
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Atividade - Organização e participação em atividades do PET

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

Descrição/Justificativa:
O PET realiza um conjunto de atividades (CLAA, OxePET, Enepet, Enapet, InterPET, g12) que visa a 
integração dos distintos grupos existentes na UFAL, com discussões sobre a organização política do 
Programa, as ações locais, regionais e nacionais.

Objetivos:
Aprofundar o conhecimento sobre o Programa; compartilhar experiências; aperfeiçoar as práticas da 
educação tutorial; solidificar o PET institucionalmente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Com organização de reuniões e encontros para o compartilhamento de experiências e ações, bem como a 
busca de soluções para os problemas encontrados.

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:
Fortalecer o PET institucionalmente; contribuir para a melhoria dos cursos de graduação; ampliar a prática 
da educação tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Discussões internas durante as reuniões semanais, com repasse de feedback à organização da atividade.
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Atividade - Minicurso Excel

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 04/02/2019 13/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Microsoft Excel é um software importante para a elaboração de planilhas e gráficos, com versáteis 
ferramentas de cálculo embutidas, fundamentais para a realização de pesquisas, trabalhos de conclusão de 
curso e inserção no mercado de trabalho. Embora bastante acessível, muitos alunos do curso de Economia 
ainda subutilizam este programa, executando apenas as suas funções básicas. Em função disso, o PET 
Economia ofertará minicursos de Microsoft Excel para os discentes da Ufal, especialmente para os alunos 
do curso de Economia.

Objetivos:
Possibilitar aos discentes maior conhecimento sobre a utilização de uma software para criar planilhas 
eletrônicas, visando facilitar a elaboração de trabalhos e pesquisas na graduação, além do trabalho de 
conclusão de curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O curso será ofertado em dois momento distintos, dependendo da demanda. Os alunos do PET Economia 
ensinarão, através de aulas expositivas e com uso de recursos multimídias, as ferramentas básicas do 
programa. A atividade será realizada no laboratório de informática da FEAC, possibilitando utilizar os 
computadores para a realização de exercícios de fixação, visando reforçar o processo de aprendizagem.

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:
Disseminar conhecimentos que permitirão maiores habilidades acadêmicas e profissionais aos participantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Exercícios que demonstrem os conhecimentos aprendidos
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Atividade - Monitoria de Matemática

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

Descrição/Justificativa:
As disciplinas Matemática I e Matemática II são as que mais retém alunos no curso de Economia. Por isso, 
o PET Economia decidiu ofertar a Monitoria de Matemática, para fazer um acompanhamento sistemático 
dos conteúdos ministrados com os alunos que estão cursando a referida matéria. A atividade consiste em 
aulas semanais e "aulões" de revisão próximos às datas das provas.

Objetivos:
Diminuir a retenção e a evasão nos primeiros semestres do curso; Solidificar os conhecimentos na área; e 
Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico discente.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de aulas expositivas, "aulões" para tirar dúvidas na véspera das provas, resolução de listas de 
exercícios, juntamente com os alunos.

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:
Estimular o desenvolvimento constante da qualidade acadêmica do curso; reduzir os índices de retenção em 
Matemática; reduzir os índices de evasão do Curso; incentivar os alunos à cooperação mútua no estudo das 
disciplinas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Acompanhar o desempenho dos alunos a partir das listas de exercícios, avaliando os pontos que precisam 
ser abordados com maior atenção, além de verificar o nível de aprovação na disciplina, no final do período.
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Atividade - Reuniões Semanais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
140 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Reuniões semanais para discussão de assuntos referentes ao funcionamento e à execução das atividades do 
grupo, primando pelo trabalho em equipe e pela formação acadêmica ampla, incluindo debates sobre 
comportamentos éticos e cidadãos dos petianos.

Objetivos:
Acompanhar de forma sistemática a evolução das atividades planejadas pelo grupo e fazer os ajustes 
necessários ao cumprimento das metas e objetivos traçados no planejamento anual.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões semanais ocorrem em dia e horário definidos no início de cada semestre letivo e deverão ter a 
participação de todos os alunos petianos e tutor. O grupo é subdividio em cinco comissões para melhor 
realização das atividades, havendo rodízio entre os/as lunos/alunas do grupo. As comissões do PET 
Economia são: coordenação e infraestrutura, secretaria e marketing.

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:
Definir ações que possam resultar na melhoria da qualidade do curso de graduação e no estímulo à maior 
participação docente e discente nas atividades do PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Observação do cumprimento das atividades propostas, segundo os registros em atas.
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Atividade - PET Cidadania

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A discussão de temas éticos, políticos, culturais e educacionais, além daqueles relativos à saúde mental, são 
de extrema importância para formar cidadãos norteados por senso crítico e valores sociais. Portanto, a 
atividade consiste em reuniões bimestrais que busquem discutir temas relacionados a questões de 
diversidade, gênero, raça, preconceito, dentre outros.

Objetivos:
Estimular a formação ética e cidadã dos petianos e demais discentes do curso, como forma de incentivar 
uma educação cada vez mais inclusiva, que respeite as diferenças e promova uma sociedade mais 
democrática.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Bimestralmente, o grupo promoverá atividades que visem abordar os temas previamente escolhidos, 
através de reuniões, rodas de conversa, palestras e debates. Poderão ser convidados professores, 
profissionais, especialistas em cada área como forma de enriquecer a conversa e/ou partilhar relatos 
pessoais.

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:
Formar cidadãos mais sensíveis a diversas temáticas presentes na sociedade em que os cerca, bem como 
contribuir para a formação do senso crítico dos alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Análise coletiva e contínua da melhora dos valores sociais e éticos dos membros das reuniões, avaliando 
também suas ações diárias individualmente.

Ministério da Educação
Planejamento Anual 2019

CID OLIVAL FEITOSA 28/12/2018 10:37:05 - Página 7 de 20



Atividade - Revisitando a legislação do PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
A legislação que rege o Programa de Educação Tutorial (PET) é a base de estruturação do Programa, 
requerendo amplo e profundo conhecimento sobre a filosofia, os princípios e normas que o rege. Para isso, 
serão realizadas reuniões bimestrais para discutir todos os documentos que regulam o funcionamento do 
PET pelo MEC e na UFAL. A atividade possui extrema importância para que o grupo, sobretudo os novos 
integrantes, passem a conhecer a dinâmica dos grupos PET, sua forma de funcionamento, e as instâncias 
ligadas a ela.

Objetivos:
Conhecer todas os documentos que regem o PET, buscando maior representatividade do Programa; 
Exercitar a educação tutorial horizontal, crítica e participativa, visando a manutenção da educação pública 
de qualidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas reuniões bimestrais, onde contará com a presença de todos os integrantes do grupo PET. 
Nas reuniões, o grupo deve discutir sobre: a Lei 11.180/2005, Portarias nº 343/2013 e nº 976/2010 e 
Resoluções nº 36/2013 e nº 42/2013; Manual de Orientações Básicas; instruções normativas para a 
avaliação e o acompanhamento dos grupos PET da Ufal; instruções normativas para a seleção de tutor; 
resolução de normatização do PET na Ufal; Regimento do CLAA; Procedimento de Alavaliação e 
Acompanhamento; Procedimento para Recondução de Tutores e o Regimento do grupo de representantes 
discentes do PET-Ufal.

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:
Solidificação da educação tutorial, fortalecimento do Programa nas esferas local, regional e nacional.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através das discussões e manifestações de conhecimento das legislações pertinentes.
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Atividade - Mobiliza PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Diante das dificuldades enfrentadas pelas Instituições de Ensino Superior é de responsabilidade de cada 
grupo enaltecer a visibilidade do Programa e lutar por uma educação superior de qualidade a partir de 
ações locais, regionais e nacionais. Neste sentido, os 12 grupos PET da UFAL irão ampliar a comissão 
local do Mobiliza PET para pensar coletivamente ações que possam ser implementadas ao longo de 2019.

Objetivos:
Desenvolver ações conjuntas com os demais grupos PET da UFAL,visando ao fortalecimento do 
Programa; ampliar a divulgação das atividades do PET-Economia entre todos os discentes matriculados no 
curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será montado um plano de ações e estratégias para fomentar a visibilidade do programa. Haverá uma 
articulação em nível local, com reuniões mensais para alinhar e organizar as ideias e promover a realização 
das mesmas. A partir dos encontros regionais e nacionais, será possível promover atividades com maior 
impacto, além de haver um compartilhamento de ideias e promover uma unidade no PET a nível nacional, 
respeitando e atendendo às individualidades de cada grupo. No que diz respeito especificamente ao PET 
Economia, serão utilizados os grupos de WhatsApp das disciplinas em que os petianos estão matriculados 
para envio de materiais de divulgação criados pela comissão de marketing, além da criação de um canal no 
YouTube para divulgação de podcasts das atividades do PET.

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:
Fortalecimento institucional do Programa, intensificando as atividades coletivas entre os grupos PET da 
UFAL; maior participação discente no conjunto de atividades descritas no planejamento anual.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através da análise comparativa da evolução do número de participantes entre os planejamentos anuais 
2018 e 2019, das atividades que se repetirem; a partir de rodas de discussão a respeito dos assuntos 
debatidos.
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Atividade - Visitas Técnicas

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

Descrição/Justificativa:
A atividade visa a complementação da formação acadêmica dos petianos, com o desenvolvimento de 
atividades extraclasse, além de estimular práticas e estudos independentes, através do contato in loco entre 
o graduando e profissionais de diferentes áreas. Pretende-se estabelecer parcerias com empresas e 
instituições que possam receber os alunos do PET-Economia para conhecer suas instalações e 
funcionamento do mercado de trabalho em algumas áreas.

Objetivos:
Levar os acadêmicos a estabelecer relações entre o conteúdo teórico e a prática; exercitar as habilidades de 
análise, observação e crítica; interagir com os diferentes profissionais da área, com vistas a ampliar e 
aprofundar o conhecimento profissional.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Observação dos lugares a serem visitados, identificando a dinâmica e funcionamento da rotina da empresa, 
fazendo anotações e questionamentos acerca dos aspectos observados. Após as visitas serão produzidos 
relatórios sobre a visita, relacionando conteúdos vistos em sala de aula com o local observado.

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:
Possibilitar aos discentes a associação dos conhecimentos adquiridos nas atividades acadêmicas com a 
realidade prática das instituições e empresas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Produção de relatório técnico individual e debate interno sobre os aspectos observados.
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Atividade - Iniciação Científica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Desenvolvimento de pesquisas científicas individuais, sob orientação de diferentes professores, em linhas 
de pesquisas diversas, de modo a evitar a especialização precoce.

Objetivos:
Fomentar o espírito de pesquisador entre os petianos; viabilizar a produção de conhecimento; proporcionar 
ampla formação aos integrantes do Programa

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através da investigação criteriosa de determinado tema, observando o conhecimento científico e o rigor 
metodológico, sob orientação de docentes do curso de Economia.

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 conhecimento em diversas áreas da Economia; socialização dos resultados em seminários e 
congressos; produção textual.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através de reuniões com o orientador da pesquisa; elaboração de relatórios parciais e finais; apresentação 
dos resultados da pesquisa em seminários e congressos.
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Atividade - Ciclo de Palestras

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Discussões que visam explicitar distintas opiniões sobre um mesmo tema. Essa atividade é importante por 
estabelecer um diálogo e aproximação constantes, ao longo do ano, entre professores, alunos, 
pesquisadores, profissionais de diversas áreas e todo a sociedade alagoana.

Objetivos:
Criar um espaço contínuo de debates sobre diversos temas inter-relacionados à Economia; possibilitar um 
novo ambiente de aprendizagem para os alunos que não seja somente a sala de aula; expor pesquisas de 
professores, alunos e profissionais da área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão escolhidos entre os graduandos e o Pet temas que possam contribuir para alargar o conhecimento dos 
alunos de economia e estabelecer um diálogo interdisciplinar. A atividade ocorrerá a cada três meses, de 
maneira que não atrapalhe o calendário de aulas, e será aberto à toda a sociedade alagoana. O referido 
evento será divulgado em formato online nas páginas das redes sociais do PET Economia (Facebook, 
Instagram), bem como no site. Além de serem encaminhados convites aos emails de 
professores/professoras e profissionais cadastrados para tal recebimento.

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:
Estímulo à exposição de ideias divergentes; fortalecimento do espírito crítico dos alunos; estabelecimento 
de relações dos temas e teorias abordadas em sala de aula com o cotidiano das discussões no campo 
econômico; definições de temas para Monografias e TCCs.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através do número de participantes e da discussões internas do grupo após a realização do evento.
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Atividade - CinePet

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Exibição de filmes e ou documentários escolhidos coletivamente, relacionados de forma direta ou indireta 
com a Economia. Além disso, trata-se de uma atividade cultural extensiva a toda comunidade acadêmica da 
UFAL.

Objetivos:
Promover debates e discussões a partir da exibição de filmes clássicos e consagrados; promover a interação 
de alunos e professores; aprofundar o conhecimento em assuntos específicos usando a linguagem do 
cinema.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é realizada a cada semestre, podendo haver mais de uma exibição, com debate ao final da 
exibição do filme, promovido por algum convidado (professor do curso ou de outros cursos, discentes, 
profissionais diversos).

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:
Elevar a participação dos alunos nas atividades propostas pelo PET; socializar a produção cinematográfica 
especializada; contribuir para a reflexão crítica dos alunos; desenvolver metodologias de ensino-
aprendizagem para além da sala de aula.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Logo após a atividade, o debate inclui uma avaliação sumária daquela sessão, além da discussão entre os 
integrantes do grupo durante as reuniões semanais.
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Atividade - Minicurso Pré-Cálculo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 21/01/2019 22/11/2019

Descrição/Justificativa:
Consiste em aulas de revisão sobre determinados conteúdos do ensino médio que serão de suma 
importância para o processo de ensino-aprendizagem ao longo do curso, principalmente matemática, que 
apresenta um índice de reprovação bastante elevado.

Objetivos:
Identificar as principais fragilidades na formação dos alunos participantes; equalizar os conteúdos de 
matemática para os alunos ingressantes; diminuir a evasão e a retenção nos primeiros semestres do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Durante o início de cada semestre letivo serão ministradas aulas expositivas com aplicação de exercícios de 
Matemática do Ensino Médio. As aulas ocorrerão semanalmente, com 2 horas de duração, ministradas por 
diferentes alunos do Programa.

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:
Estimular o desenvolvimento constante da qualidade acadêmica do Curso de Ciências Econômicas; reduzir 
os índices de retenção da matriz de Formação Geral; reduzir os índices de evasão do Curso; incentivar os 
alunos à cooperação mútua no estudo das disciplinas

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por meio de feedback entre petianos e alunos, bem como da aplicação de questionários que visam 
identificar o nível de satisfação dos alunos com a atividade. Além disso, através do levantamento do 
número de aprovados nas disciplinas que estão diretamente vinculadas ao nivelamento.
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Atividade - Semana de recepção de novos alunos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 01/04/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Nas semanas iniciais de aulas os alunos ingressantes precisam de orientações básicas sobre o 
funcionamento da Universidade (estrutura do curso, biblioteca, auxílios oferecidos, etc.). Em função disso, 
o PET Economia juntamente com a Coordenação de Curso e a Direção da FEAC realizarão atividades de 
recepção de calouros, como palestras de boas-vindas, orientações pedagógicas, apresentações sobre o 
Programa de Educação Tutorial, os programas de Iniciação Científica, os projetos de extensão e demais 
atividades oferecidas pela UFAL.

Objetivos:
Apresentar uma visão geral do curso de Ciências Econômicas da UFAL; Promover uma maior integração 
entre os estudantes do curso; estimular uma maior inserção dos alunos ingressantes nas atividades de 
pesquisa e extensão; esclarecer a dinâmica de funcionamento da Universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através da realização de palestras, distribuição de folhetos informativos e atividade em sala de aula. 
Alguns alunos recém-formados no curso serão convidados para fazer um relato de sua experiência. Ambos 
darão depoimentos sobre a contribuição dada pelo curso para o aperfeiçoamento profissional. Os petianos e 
petianas também debaterão sobre o assunto, contando sobre as diferenças percebidas na graduação 
ocasionadas pelo ingresso no Programa, além de apresentá-lo com mais detalhes e relatar sobre a 
convivência na Universidade. Por fim, será realizado um lanche.

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:
Elevar o nível de informação entre os alunos ingressantes; diminuir o nível de desistência no primeiro 
período; contribuir para um ambiente acadêmico mais acolhedor.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através de consultas aos participantes e discussões entre tutor e petianos sobre aspectos positivos e 
negativos da atividade.
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Atividade - XVI Semana de Economia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 06/05/2019 31/10/2019

Descrição/Justificativa:
O PET Economia promove a XVI Semana do Economista em alusão ao dia do profissional da área. Como 
todos os anos, a Semana de Economia é realizada com palestras, debates, lançamentos de livros e 
apresentações de teses e trabalhos acadêmicos. O público alvo são os graduandos do Curso de Economia e 
demais membros da comunidade acadêmica que se interessem pelos temas abordados. São convidados 
pesquisadores e profissionais da economia que se destacam em suas respectivas áreas de atuação para 
ministrar palestras sobre os temas nos quais são especialistas.

Objetivos:
Promover a integração entre estudantes, professores e profissionais de outras áreas; estimular o pensamento 
crítico e reflexivo; dinamizar as atividades fora do ambiente da sala de aula; ampliar o espaço para 
divulgação de trabalhos e resultados de pesquisas; estreitar as relações institucionais entre atores 
importantes que contribuem para o desenvolvimento econômico estadual.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, serão realizadas reuniões para definição do tema; posteriormente, os integrantes do PET serão 
divididos em equipes de trabalho, normalmente, infraestrutura, patrocínio, divulgação; solicitação de 
apoios e patrocínios para o evento; ampla divulgação do evento em meios eletrônicos e impressos.

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:
Elevação da consciência e reflexão crítica; estreitamento das relações professor-estudante; divulgação dos 
trabalhos e resultados de pesquisas do corpo docente e discente; fortalecimento de parcerias entre a 
FEAC/UFAL com outras instituições do estado de Alagoas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Reunião de avaliação geral com o grupo para discutir falhas e obstáculos enfrentados; levantamento do 
número de participantes e definição de quais elementos deverão ser mantidos ou retirados em futuras 
edições.
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Atividade - PET nas empresas

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

Descrição/Justificativa:
O Programa de Educação Tutorial proporciona a seus integrantes, dinâmicas e atividades que em muito se 
assemelham com aquelas encontradas na maioria das empresas, proporcionando assim o desenvolvimento 
de características (como: trabalho em grupo, cumprimento de prazos, manipulação de softwares, entre 
outras) que auxiliarão os(as) mesmos(as) a melhor se adaptar a inserção no mercado de trabalho. A 
atividade é de suma importância para os(as) petianos(as) que não pretendem seguir carreira acadêmica, ao 
mesmo tempo divulga e valoriza o Programa entre empresas e instituições diversas.

Objetivos:
Ajudar na inserção de petianos(as) no mercado de trabalho; proporcionar ao programa um reconhecimento 
por parte das empresas; auxiliar os(as) petianos(as) a conhecer empresas em que poderão se inserir no 
futuro.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Utilizando espaço previamente acordado com as empresas a serem alvo de visita durante a realização da 
atividade Visita Técnica (atividade também proposta neste planejamento) quando elas forem realizadas em 
empresas privadas. A metodologia será expositiva, utilizando-se de apresentação de slides para o(a) 
funcionário(a) designado(a). A atividade terá duração estimada de 15 a 30 minutos com periodicidade 
anual.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Proporcionar aos discentes maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Maior prestígio do 
programa junto a empresas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Realização de pesquisa de satisfação através de e-mail.
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Atividade - Vitrine Econômica

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 21/01/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
Historicamente o curso de ciências econômicas é composto em sua grande maioria por homens, como foi 
constatado na Pesquisa coletiva "O curso de Economia da Ufal segundo os discentes, realizada em 2017. 
No entanto, os homens não são maioria apenas nas salas de aula ou no quadro de professores, os conteúdos 
abordados durante a graduação em sua maior parte também são de autoria masculina com nacionalidade no 
eixo EUA-Europa. Pensando nas características apresentadas, a atividade de pesquisa busca apresentar aos 
alunos da graduação, autores e autoras da ciência econômica de diferentes correntes do pensamento 
econômico a exemplo das escolas africana, asiática e latino-americana, como forma de incluir na 
comunidade acadêmica o interesse e o reconhecimento de diferentes teorias do pensamento econômico.

Objetivos:
Estimular o pensamento crítico e reflexivo dos(as) alunos(as), através da apresentação de diversos 
autores(as) e escolas da Ciência Econômica. Divulgar autores e autoras de diferentes gêneros, etnias, 
correntes de pensamento econômico na comunidade acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será feita bimestralmente através de publicações nas mídias digitais (redes sociais, site, 
plataforma de streaming) e intervenções, através de colagens, no bloco de aulas da graduação durante o 
período letivo, podendo ser realizadas rodas de conversas com professores convidados. Internamente, os 
petianos serão divididos em duplas para a realização da pesquisa.

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 conhecimento em diversas áreas da Economia para enriquecimento do curso; Formação crítica 
e inclusiva.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada através de enquetes e interações nas redes sociais.
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Atividade - Economia nas Escolas

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

Descrição/Justificativa:
Trata-se de uma atividade de divulgação do Curso de Economia, que busca esclarecer junto aos alunos do 
ensino médio o que é o curso de economia, em particular o curso da UFAL. Esta atividade surgiu da 
percepção de que muitos alunos ingressantes não tinham a verdadeira noção do curso de Economia. Com 
isso, o desconhecimento tem contribuído para um grande índice de evasão e de retenção no Curso.

Objetivos:
Estreitar as relações da Universidade com estudantes do ensino médio; apresentar o curso de economia, 
suas potencialidades e perspectivas profissionais; promover a interação dos bolsistas com alunos de ensino 
médio.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade geralmente é executada através de uma palestra inicial sobre um determinando tema 
envolvendo a área de economia; uma apresentação das características do curso de economia, sua estrutura 
acadêmica e possibilidades de engajamento nas atividades de pesquisa e extensão; a exibição de um vídeo 
versando sobre as potencialidades e perspectivas oferecidas pelo mercado de trabalho para aqueles 
formados em economia.

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:
Estimular entre os discentes do ensino médio interesse no curso de Economia; reduzir os níveis de evasão 
escolar; divulgar o curso de Economia em Alagoas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada através da análise da opinião e críticas dos estudantes do ensino médio participantes 
e suas respectivas coordenadoras pedagógica e verificando o número de alunos que assinalou economia 
como primeira opção de curso.
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Atividade - Minicurso Indicadores Econômicos e Sociais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 04/03/2019 20/12/2019

Descrição/Justificativa:
O minicurso visa fornecer aos estudantes de Economia orientações sobre as principais bases de dados 
existentes para a fundamentação de pesquisas, trabalhos de conclusão de curso e para a tomada de decisões 
econômicas. O curso destina-se, principalmente, aos alunos concluintes que apresentam grande dificuldade 
no levantamento de dados para a elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso.

Objetivos:
Apresentar os principais indicadores econômicos e sociais; capacitar os estudantes a utilizar essas bases de 
informações de maneira mais rápida e eficiente; estimular a análise crítica dos dados; auxiliar os 
graduandos na elaboração dos seus trabalhos de conclusão de curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão apresentadas as principais bases de dados utilizadas nas análises macroeconômicas, quais sejam, 
contas nacionais e regionais; agropecuária, indústria e serviços; emprego e renda; comércio exterior; 
população e migração; indicadores de preços. Os participantes precisam ter conhecimento básico em Excel 
e acesso à internet para coleta de dados e resolução de exercícios. O referido minicurso será ministrado 
pelos integrantes do grupo PET Economia.

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:
Facilitar e melhorar a qualidade das pesquisas e dos trabalhos acadêmicos; promover uma maior interação 
entre os alunos; possibilitar maior autonomia na busca de dados e informações econômicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Exercícios que demonstrem os conhecimentos aprendidos.
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