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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Identificação da Proposta 

Edital: PET 2010 – Edital nº 09 

Instituição: UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Código e-MEC: 4503 

IGC: 197 

Unidade Geral: UGP – Unidade Geral Padrão 

Unidade de Origem: UOP – Unidade de Origem Padrão  

Início Previsto: 01/12/2010 

Tutor: Alessandra Nasser Caiafa 

 

Dados da Pró-Reitoria de Graduação 

Nome do Órgão: Pró-Reitoria de Graduação 

Sigla: PROGRAD 

Nome da Pró-Reitora: Dinalva Melo do Nascimento 

Telefone: (75) 3621- 9214 

E-mail: prograd@ufrb.edu.br 

 

Dados da Pró-Reitoria de Extensão 

Nome do Órgão: Pró-Reitoria de Extensão 

Sigla: PROEXT 

Nome do Pró-Reitor: Aelson Silva de Almeida  

Telefone: (75) 3621- 4315 

E-mail: proext@ufrb.edu.br 

 

1.2. Cursos 

Escopo do Grupo PET que mais se identifica com a proposta: Interdisciplinar 

Cursos de graduação aos quais o grupo esta vinculado:  

Nome do Curso Conceito ENADE Código e-MEC 

Bacharelado em Biologia  100421 

Licenciatura em Biologia  115037 

Tecnológico em Agroecologia   122140 



Engenharia Florestal  86728 

Agronomia 1 13282 

Tecnológico em Gestão de Cooperativas  115027 

 

1.3. Caracterização da Proposta 

Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 

Temas: PET 

Lote: Lote B 

 

1.4. Descrição da Proposta 

 

Contexto e Articulação do Projeto Pedagógico Institucional: 

 A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) criada pela Lei nº 11.151 de 

29 de Julho de 2005, inicia suas atividades em 03 de Julho de 2006. Possui o modelo 

multicampi que tem como objetivo principal de sua criação,  interagir com o potencial sócio-

ambiental de cada espaço do Recôncavo Baiano. 

O Recôncavo Baiano está composto por 92 municípios agrupados em cinco regiões 

econômicas (administrativas) do Estado da Bahia: Região Litoral Norte, Região Litoral Sul, 

Região Metropolitana de Salvador, Região do Paraguaçu e Região do Recôncavo Sul. Trata-

se uma região denominada pelo governo do estado da Bahia de Território de Identidade, que é 

uma regionalização espacial baseada nas características sócio-econômicas, políticas, culturais 

e geo-ambientais. O Recôncavo Sul reúne 33 municípios, entre eles o que porta a sede da 

UFRB, Cruz das Almas, além de mais três campi nos municípios de Amargosa, Cachoeira e 

Santo Antônio de Jesus. Sob o ponto de vista ambiental a Região Recôncavo Sul tem como 

característica marcante a pluralidade de paisagens dotadas de belezas naturais. Em termos 

ecossistêmicos o Recôncavo Sul insere-se predominantemente no Domínio da Mata Atlântica, 

constituindo parte do Corredor Central da Mata Atlântica. O conceito senso amplo de 

Domínio da Mata Atlântica, engloba as formações florestais Ombrófilas Densas e Abertas, as 

florestas Estacionais Semideciduais e Deciduais, bem como os ecossistemas associados: 

Afloramentos Rochosos, Restingas e Manguezais. Todas estas fisionomias de vegetação 

encontram-se representadas em diferentes graus de conservação no Recôncavo Sul.  

A Mata Atlântica é o conjunto de ecossistemas mais ocupado e devastado do País. Em 

nossa região do Recôncavo Sul a situação dos remanescentes florestais é alarmante, em 

virtude da fragmentação e dos constantes desmatamentos. O uso tradicional do solo para a 



agropecuária agrava este quadro e constitui-se na principal causa da supressão da vegetação. 

É nesse cenário que se pretende conceber o PET Mata Atlântica: Conservação e 

Desenvolvimento, pois enxergamos na UFRB e principalmente em seus cursos de Biologia 

(Bacharelado e Licenciatura), Tecnológico em Agroecologia, Engenharia Florestal, 

Agronomia e Tecnológico em Gestão de Cooperativas a possibilidade concreta de 

transformação desta realidade, por meio de uma desafiadora e contínua dinamização das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, em parceria obrigatória entre a universidade e a 

comunidade regional.   

É mister destacar alguns importantes aspectos educacionais. Estima-se, no Estado da 

Bahia, que quase 37% dos professores da Rede Estadual e 80% dos professores da Rede 

Municipal, não apresentam formação mínima sugerida pela LDB 9.394/96. Embora seja 

imperativo considerar peculiaridades dos 417 municípios baianos (IDH, tamanho territorial e 

populacional, distanciamento ou isolamento dos pólos de formação de professores), bem 

como um refinamento analítico à luz de novas atualizações, urge a necessidade de 

enfrentamento dessa realidade. Ressalta-se que essa situação estadual mostra-se presente na 

realidade do Recôncavo Sul. 

Breve consulta ao SISTEMA PAR (MEC) - Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação, com especial enfoque nos municípios que compõem o Recôncavo Sul, é possível 

constatar que muitos municípios possuem uma realidade escolar predominantemente rural, 

sem laboratórios de ciências, deficiências de estrutura física e material disponível à educação, 

projeto político-pedagógico inexistente, entre outros. Portanto, é imperativo construir 

estratégias capazes de combater tal realidade.    

Neste sentindo a presente proposta articula-se ao Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da UFRB (qüinqüênio 2010-2014), principal instrumento de gestão da Instituição. 

Dentro do PDI encontram-se as diretrizes balizadoras do Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) - documento central que estabelece as políticas acadêmicas de acordo com a missão da 

UFRB. A proposta “PET-MATA ALÂNTICA: Conservação e Desenvolvimento” apresenta-

se em consonância com os documentos acima citados nos seguintes aspectos presentes no 

Projeto Pedagógico Institucional:  

1) Destina-se à formação de pessoas com competência técnica e política, humanizadas, 

éticas, críticas e comprometidas com a qualidade de vida dos cidadãos. Uma atitude 

reflexiva sobre o mundo e o contexto sócio-ambiental, que lhes permita assumir o 

papel de protagonistas em processos de transformação da sociedade; 



2) Enaltece o princípio da aprendizagem centrada no aprendiz, ou seja, na perspectiva da 

aprendizagem significativa e no ponto de vista sócio-ambiental, que defende o 

entrelaçamento entre aprendizagem e desenvolvimento humano; 

3) Estimula o espírito crítico-construtivo, mediante ações pedagógicas que contemplem a 

reflexão pela via da análise, interpretação e descoberta de novas formas de se tratar 

com questões teóricas e práticas e consequentemente, com a reconstrução de saberes e 

práticas pertinentes a uma dada realidade social, por meio da indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão universitária; 

4) Busca a formação de profissionais capacitados a realizarem estudos sistemáticos sobre 

temáticas que perpassam suas áreas de conhecimento, tendo em vista a promoção do 

desenvolvimento humano e do desenvolvimento sustentável, por meio de projetos 

(ações) interdisciplinares; 

5) Reafirma o propósito de estabelecer ações e programas que visam aprofundar sua 

relação com as comunidades locais para tornar-se o espaço de produção científica 

articulada aos interesses e as necessidades da Região do Recôncavo. 

Os aspectos acima elencados sintetizam aqueles pertinentes aos projetos político 

pedagógicos das formações de graduação da UFRB. Ao mesmo tempo, projetam a formação 

do perfil de PETIANO que se almeja  propor na presente proposta PET – Mata Atlântica: 

Conservação e Desenvolvimento. 

 

Palavras-Chave: Educação, Desenvolvimento Humano, Mata Atlântica, Recôncavo, 

Conservação. 

 

Informações Relevantes para a Avaliação da Proposta: 

Como é característico dos programas PET o bolsista continuará procurando seus 

estágios, mas nesta nova ótica ele terá um foco e poderá até propor ao seu orientador uma 

nova linha de trabalho. No primeiro ano do grupo os estudantes serão estimulados, (sem 

obrigatoriedade), a buscar três linhas básicas das ações de trabalho. 

 A 1ª linha será denominada: “CONHECENDO A BIODIVERSIDADE”. Uma grande 

barreira para a conservação é a lacuna de conhecimentos sobre estas regiões. Neste contexto 

os docentes dos cursos de Biologia (Bacharelado e Licenciatura) e Engenharia Florestal,  

serão os potenciais orientadores. Esta linha irá se apoiar no Grupo de Pesquisa Biodiversidade 

e Conservação do Recôncavo Baiano. Ressalta-se que, hoje, temos na instituição uma gama 



de profissionais que já focam suas pesquisas no conhecimento da biodiversidade e também na 

possibilidade de bioprospecção sustentável da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados.   

A 2ª linha será voltada às INTERAÇÕES HOMEM-NATUREZA. Como os habitantes 

da Mata Atlântica entendem este ecossistema? Há alguma forma de utilização? Nesta linha 

vemos os cursos de Tecnologia em Agroecologia, Tecnologia em Gestão de Cooperativas e 

Agronomia como possuidores das ferramentas para colaborar com a obtenção dessas 

respostas em conjunto com a comunidade.  O grande desafio posto é a necessidade de 

construir juntamente com a sociedade, soluções que atendam as demandas sociais da 

produção do conhecimento, integrando os saberes acadêmicos e tradicionais/populares, com a 

participação de todos os atores envolvidos no processo de pesquisa e ensino, promovendo o 

desenvolvimento humano, sócio-ambiental, cultural e econômico. O Núcleo de Tecnologia 

Social da UFRB, TECSOL, surgiu da necessidade de construir um espaço para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas que dêem suporte aos projetos em andamento nesta 

área. Atualmente, diversos docentes e discentes da UFRB estão envolvidos em atividades no 

campo da Tecnologia Social, com projetos aprovados junto a diferentes agências de fomento, 

inclusive em parceria com outras universidades públicas e privadas do estado da Bahia. O 

PET Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento na vertente social pode realizar um 

diagnóstico sócio-econômico da região, que ainda não existe, como um primeiro momento, 

visando identificar quais as potencialidades locais, quais instituições coletivas estão inseridas 

(associações e cooperativas), estimulando a organização de formas coletivas de produção, 

construindo de maneira coletiva possibilidades de novos negócios e a utilização da tecnologia 

social na solução de problemas identificados pela comunidade. Tanto a tecnologia social 

quanto a economia solidária objetivam a redução das desigualdades sociais e a repartição mais 

eqüitativa do poder político e econômico.  

A UFRB conta também com a Incubadora de Empreendimentos Econômicos 

Solidários INCUBA UFRB/UNITRABALHO, cuja atuação abrange os vinte municípios que 

estão inseridos no Território do Recôncavo. Atualmente, mais de dez cooperativas de 

diferentes áreas, como alimentação, artesanato, agricultura familiar e resíduos sólidos, 

mantêm vínculo com a Incubadora. Essa relação que poderá se estreitarar entre  PETIANOS e 

cooperados possibilita o fortalecimento da Instituição e o desenvolvimento do espírito 

empreendedor, além de oportunizar a possibilidade de pesquisa aplicada em diversas áreas. 

Vale destacar que a UFRB também faz parte do Conselho Territorial do Recôncavo. Diante 

do exposto vemos o PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento se apoiará tanto 

no TECSOL\UFRB, quanto na INCUBA UFRB/UNITRABALHO.  



Teríamos na 3ª linha a temática EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, apoiada 

pelo Grupo de Pesquisa: Educação, meio ambiente e desenvolvimento humano, certificado na 

Instituição proponente. Esta linha destina-se a investigar as possibilidades de uso da educação 

enquanto ponte de comunicação,  mobilização e transformação de padrões sociais. Os 

envolvidos irão atuar no ensino formal, reciclando os professores das escolas do Recôncavo 

Sul e oferecendo perspectivas de novas abordagens pedagógicas. Tais ações poderão interagir 

com projetos de pesquisa em educação da própria UFRB. 

O PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento ira contribuir com o 

fortalecimento da modalidade Educação Tutorial na UFRB. Hoje temos na nossa Instituição 

dois grupos PET: PET ZOOTECNIA, ainda jovem, porém muito promissor, entrando em seu 

segundo ano de funcionamento e o PET AGRONOMIA, com 22 anos de existência, sendo um 

dos grupos mais antigos e tradicionais do estado da Bahia. Os PETIANOS do grupo Mata 

Atlântica: Conservação e Desenvolvimento, deverão buscar a integração com os PETIANOS 

destes dois grupos para entenderem a filosofia do PET, e especialmente o significado de ser 

PETIANO em sua formação acadêmica e profissional. 

Por fim, a relevância da proposta para a Instituição está na possibilidade de 

complementação dos cursos de graduação da UFRB. Hoje o discente é estimulado a buscar a 

formação complementar e o PET irá oferecer ao longo de sua existência uma série de ações 

como seminários, cursos de curta duração sobre temas ainda deficientes nos Projetos 

Pedagógicos do Cursos de graduação da UFRB envolvidos direta e indiretamente no 

programa. Em uma das atividades previstas para o PET – Mata Atlântica: Conservação e 

Desenvolvimento, os PETIANOS tentarão diagnosticar as principais carências e gargalos de 

retenção nos cursos de formação de graduação identificados na proposta, de modo que se 

possa propor uma série de iniciativas como monitoria voluntária, grupos de estudo, como 

estratégia para minimizar a retenção nos componentes curriculares com maiores índices de 

reprovação.     

Até o momento foram salientados fatores relevantes da proposta do ponto de vista do 

ganho Institucional, dos discentes envolvidos e das comunidades envolvidas. 

Também devo tecer comentários sobre minhas habilidades enquanto tutora PET, bem como 

listar as ações que podem dar a dimensão da minha capacidade e os ganhos para minha 

formação profissional. É relevante também o fato de que além dos ganhos para os estudantes 

há enormes ganhos para a formação do docente da UFRB que se coloca na posição de tutor. 

Claro está que a Educação Tutorial forçará o docente a exercitar sua capacidade de aliar o 

conhecimento científico com os saberes cotidianos em um processo contínuo de aproximação 



e reaproximação. Pois com plenitude poderá ser exercida a máxima do professor que ensina, 

mas também aprende. 

   Sob minha coordenação, encontra-se em fase  final de concepção para posterior 

reconhecimento na Instituição, um Núcleo de Estudos sobre Mata Atlântica. Este núcleo terá 

ampla ação, mas com enfoque inicial nas questões voltadas para o conhecimento da 

Biodiversidade da Mata Atlântica no Recôncavo Baiano, unindo esforços de pesquisa em 

ecologia e taxonomia já em desenvolvimento pelos docentes da UFRB. Após o 1º ano de 

atividade o Núcleo de Estudo sobre a Mata Atlântica irá expandir suas fronteiras para o 

entendimento das populações humanas nativas destas áreas, pois não há conservação sem 

incorporação destas populações no manejo, por exemplo, das áreas protegidas.   

 Outro ponto relevante para minha qualificação como tutora de um Programa da 

natureza do PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento é que, desde 2008, venho 

buscando parceria com uma das organizações não governamentais de maior atuação no 

Recôncavo (Grupo Ambientalista da Bahia-GAMBÁ). O GAMBÁ, por meio de uma ação de 

minha parte, hoje tem com a UFRB duas modalidades de convênio: Cooperação Técnica e 

Estágios. Em especial o convênio de estágio objetiva dar uma formação diferenciada e de 

qualidade aos estudantes da UFRB. Também faço parte do Conselho Gestor do Projeto 

“Ações Ambientais Sustentáveis no Recôncavo Sul Baiano”, uma parceria entre o GAMBÁ e 

a Petrobrás Ambiental. Vale ressaltar que têm assento neste conselho gestor lideranças de 

associações rurais, religiosas e representantes das prefeituras dos municípios do entorno da 

Serra da Jibóia, importante remanescente de Mata Atlântica do Recôncavo Sul que vem 

sofrendo com um uso inadequado de suas potencialidades.     

 

1.4.1 Justificativa 

 O Programa de Educação Tutorial (PET) iniciou-se em 1979 e está vinculado à 

Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC) e conta com 400 grupos 

PET pelo Brasil. Este edital nº 09 de 2010 projeta nova fase na Educação Tutorial do Brasil, 

pois valoriza a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão e enfatiza a educação Tutorial. 

Assim, permite-se seu fortalecido pela interdisciplinaridade e pela possibilidade dos 

estudantes Petianos trazerem ao grupo PET o cabedal de conhecimento de diferentes cursos 

de graduação que agora podem compor um grupo PET único e interdisciplinar. 

 Por que um PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento? Defendemos a 

Mata Atlântica enquanto base geossistêmica do nosso Programa de Educação Tutorial, posto 

a inexistência atual de incompatibilidade entre conservação e desenvolvimento, numa visão 



ampla. Urge a necessidade de inserirmos ações transformadoras no contexto do Bioma Mata 

Atlântica, principalmente àquelas compatíveis com os pressupostos de conservação, ou seja, 

ações que permitam redesenhar um conceito de integridade de ecossistemas à luz de uma 

ecologia que discuta e compreenda o ser humano enquanto uma força modeladora da 

paisagem. Documento elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a 

Conservation Internacional, S.O.S. Mata Atlântica, Fundação Biodiversitas, Instituto de 

Pesquisas Ecológicas, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e 

SEMAD/Instituto Estadual de Florestas-MG, expõe as avaliações e ações prioritárias para a 

conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica, inclusive para o Recôncavo Baiano. 

Teríamos em nossa área duas ecorregiões prioritárias. Uma denominada “Recôncavo e Baía 

de Todos os Santos”, apontada como de alta importância biológica e a “Serra da Jibóia”, 

categorizada como insuficientemente conhecida, mas de provável importância biológica. Não 

é a primeira vez que a Serra da Jibóia, distante apenas 60 km da sede da UFRB é citada em 

artigos pelo desconhecimento de sua biodiversidade. Hoje um grande número de 

pesquisadores da UFRB  vem utilizando a Serra da Jibóia como local de realização de 

pesquisas: básicas e relacionadas com melhoramento genético de plantas e bioprospecção.  

A relação harmônica “Homem-Bioma” tem se intensificado a partir da década de 80 

quando as populações nativas foram incorporadas em ações de manejo de áreas protegidas. 

Há um entendimento que a limitação do uso tradicional dos recursos naturais pode resultar na 

desestruturação social dessas populações e na perda do conhecimento sobre os ecossistemas. 

Diversos autores destacam a importância do conhecimento nativo ou tradicional para a 

conservação da Biodiversidade. Porém a realidade é que as populações tradicionais estão 

desaparecendo mais rápido do que as florestas nas quais habitam.     

Neste cenário os bolsistas PETIANOS, de diferentes cursos, serão capazes de exercer 

a tríade ensino, pesquisa e extensão de forma plena e assim contribuir ao desenvolvimento 

sustentável de importantes remanescentes do Domínio da Mata Atlântica no Recôncavo Sul. 

Será uma obrigação do PET – MATA ATLÂNTICA: Conservação e Desenvolvimento, a 

articulação entre o saber científico e a complexa realidade do Recôncavo Sul. 

Em suma, nos referimos à idéia já defendida por Paulo Freire sobre a inserção do ser 

humano no mundo, que ao aceitarmos o fato de sermos seres inacabados nos colocamos em 

uma busca permanente pela “vocação do ser mais”. Nisso implica ao PET Mata Atlântica: 

Conservação e Desenvolvimento uma postura de inserção no recôncavo, adotando-se uma 

postura “intelectual transformadora”. Aqui, defendemos uma postura intelectual um tanto 

divergente da postura de um especialista, posto que a primeira evoca um olhar holístico, 



preocupado com a interação das diferentes partes e visões interdisciplinares que compõem o 

próprio grupo aqui proposto. Filosoficamente, esse intelectual transformador deve, não 

somente, representar uma das fontes de disseminação do conhecimento, mas ajudar a 

construir um conhecimento que tenha significados aos interesses locais.  

 Diante de todos os elementos acima elencados, é válido lembrar que a UFRB 

apresentou proposta ao Aviso Chamamento Público para os cursos de formação continuada no 

âmbito do Plano Nacional de Formação Continuada da Educação Básica, junto a outras 70 

IES de todo o país. É prudente e responsável informar que apenas duas propostas foram 

aprovadas em sua integralidade, (incluindo a proposta da UFRB), conforme consta no Diário 

Oficial da União, nº 79, de 28 de abril de 2010. O curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas certamente poderá representar uma importante contribuição transformadora de tal 

realidade. 

A proposta PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento busca reforçar a 

interdisciplinaridade enquanto estratégia de inserção da UFRB no contexto do Recôncavo Sul, 

tendo em vista a existência dos mais diversos problemas sócio-econômicos e ambientais. 

Portanto, justifica-se o envolvimento de seis diferentes cursos de graduação da UFRB.  

 O maior ganho acadêmico configura-se na perspectiva da aprendizagem significativa, 

uma vez que os PETIANOS e demais graduandos da UFRB terão oportunidade real de 

construir seu conhecimento a partir de situações de aprendizagem baseada em problemas e 

com significado sócio-cultural para os todos os envolvidos no PET – Mata Atlântica: 

Conservação e Desenvolvimento.    

     

1.4.2 Objetivos 

Objetivo Geral: 

 Contribuir para a formação de excelência dos PETIANOS a partir de um olhar 

interdisciplinar da Mata Atlântica e ecossistemas associados; porém não somente dos 

discentes envolvidos diretamente no Programa de Educação Tutorial, mas sim de todos os 

acadêmicos da UFRB, especialmente dos cursos Biologia (bacharelado e licenciatura), 

Engenharia Florestal, Agroecologia, Agronomia e Gestão de Cooperativas. Assim, privilegia-

se a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, buscando uma melhoria nos cursos 

de formação de graduação da UFRB, tornando nossos futuros egressos cidadãos éticos e 

conscientes de seu papel de agente transformador da sociedade.  

 

Objetivos Específicos:    



• Estimular a melhoria dos cursos de graduação, introduzindo inicialmente no grupo 

PET outros modelos de ensino-aprendizagem como, por exemplo, o método PBL 

(aprendizagem baseada em problemas) e assim modernizar o ensino de graduação na 

UFRB; 

• Estimular a utilização de novas tecnologias de informação e aprendizado como, por 

exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da UFRB; 

• Atuar de diversas formas para minimizar a retenção dos alunos em certos componentes 

curriculares, bem como a evasão dos cursos de graduação da UFRB; 

• Desenvolver nos bolsista do grupo e nos envolvidos de forma voluntária no programa 

a importância da indissociabilidade Ensino, Pesquisa e Extensão; 

• Formar profissionais éticos, críticos, atuantes e ambientalmente responsáveis, 

retornando para a sociedade o seu investimento no ensino público de qualidade; 

• Criar no petiano a cultura das ações coletivas, por meio de sua capacidade de trabalho 

em grupo; 

• Estimular nos bolsistas do grupo a sensibilidade para o desenvolvimento de ações 

solidárias, atuando de forma intelectual transformadora; 

 

O que retornará por fim, além da formação de profissionais altamente qualificados, uma 

vasta gama de conhecimentos sobre a Mata Atlântica, desde sua diversidade de organismos, 

culturas, até possibilidades de produção sustentável, ampliando ainda mais a inserção da 

UFRB no Recôncavo.   

 

2. Equipe Executora 

2.1. Membros da Equipe de Execução: 

Docentes da UFRB: 

Nome Regime – 

Contrato 

Instituição CH 

Total 

Funções 

Alessandra Nasser Caiafa Dedicação 

Exclusiva 

UFRB 20 

horas 

Tutor 

Renato de Almeida Dedicação 

Exclusiva 

UFRB 04 

horas 

Coordenador de 

Atividade 

Alessandra Bandeira 

Antunes de Azevedo 

Dedicação 

Exclusiva 

UFRB 04 

horas 

Coordenadora de 

Atividade 



Márcia Luciana Cazetta Dedicação 

Exclusiva 

UFRB 02 

horas 

Colaboradora 

Márlon Paluch Dedicação 

Exclusiva 

UFRB 02 

horas 

Colaborador 

 

 

Discentes da UFRB: 

A ser selecionado. 

 

Técnico-Administrativo da UFRB: 

Camila Maciel (Interlocutora da UFRB junto ao Programa de Educação Tutorial) 

 

Outros Membros externos da UFRB: 

Maria Theresa Sopena Stradmann, coordenadora Executiva do GAMBÁ 

 

 

Tutor 

Nome: Alessandra Nasser Caiafa 

RGA: 6.585.570 SSP/MG 

CPF: 998.567.276-34 

Email: ancaiafa@yahoo.com.br 

Categoria: Professor Adjunto 

Fone/Contato: (75) 9915-5537 

 

2.2. Cronograma de Atividades 

Optaremos, no primeiro ano de funcionamento do PET, por privilegiar atividades 

voltadas a estruturação e organização do Grupo, bem como atividades internas do grupo para 

que após sua capacitação e entendimento do Programa de Educação Tutorial, os PETIANOS 

estejam prontos para atuar junto a comunidade acadêmica da UFRB e além desta.    

   

 

 

 



ATIVIDADE INÍCIO DURAÇÃO RESPONSÁVEL 

1. Seleção dos Bolsistas Dezembro/2010 1 mês Alessandra Nasser 

Caiafa 

2. Estruturação do Grupo Janeiro /2010 2 meses Alessandra Nasser 

Caiafa 

PETIANOS 

selecionados 

3. Planejamento Anual das 

Atividades 

Março/2010 1 mês Alessandra Nasser 

Caiafa 

PETIANOS 

selecionados 

4. Seminário: Entendendo o PET Março/2010 1 dia Alessandra Nasser 

Caiafa 

5. Curso Relações Humanas: 

Aprendendo a Trabalhar em 

Grupo 

Março/2010 1 semana Alessandra Bandeira 

Antunes de Azevedo 

PETIANOS 

selecionados 

6.  Curso de Práticas Pedagógicas  Abril/2010 1 semana Renato de Almeida 

PETIANOS 

selecionados 

7. Diagnóstico da Retenção de 

Disciplinas CCAAB. Preparação 

para Monitoria Especial 

Voluntária PET   

Abril/2010 4 meses PETIANOS 

selecionados 

8. Dia da Mata Atlântica Maio/2010 1 dia PETIANOS 

selecionados 

9. Construção Site: De Olho na 

Mata Atlântica 

Maio/2010 8 meses  PETIANOS 

selecionados 

10. Monitoria Especial Voluntária 

PET 

Julho/2010 6 meses  PETIANOS 

selecionados 

11. Visita Técnica: Conhecendo a 

Mata Atlântica e seus habitantes 

Agosto/2010 1 semana Maria Theresa S. 

Stradmann 

PETIANOS 



selecionados 

12. O PET vai a Escola Agosto/2010 5 meses Renato de Almeida 

PETIANOS 

selecionados 

13. Banco de Dados da Mata 

Atlântica 

Agosto/2010 5 meses PETIANOS 

selecionados 

14. Seminário de Pesquisa Novembro/2010 1 semana Alessandra Nasser 

Caiafa 

15. Workshop Avaliação das 

Atividades 2010 e Preparação 

Atividades 2011 

Dezembro/2010 2 semanas Todos os Envolvidos 

no Programa 

 

Descrição das Atividades: 

 

Atividade 1: Seleção dos Bolsistas 

Descrição: Atividade principal no primeiro ano de funcionamento do grupo, pois TODAS as 

demais atividades são dependentes da escolha adequada dos bolsistas. Para esta seleção será 

confeccionado e publicado na página da UFRB o edital de seleção de bolsista. Neste edital 

constará os requisitos para a seleção dos bolsistas e documentos necessários para a inscrição. 

Nesta atividade todos os membros docentes envolvidos na equipe executora serão parceiros, 

bem como os tutores PET experientes de nossa Instituição.    

Benefícios: Fazer parte do Programa  de Educação Tutorial PET – MATA ATLÂNTICA: 

CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.  

Público Alvo: Acadêmicos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Biologia, 

Agroecologia, Engenharia Florestal, Agronomia e Gestão de Cooperativas. 

 

Atividade 2: Estruturação do Grupo 

Descrição: Após a seleção dos bolsistas iremos proceder a estrutura organizacional do Grupo, 

através da construção do Estatuto do PET – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento. 

Distribuição dos cargos de acordo com o organograma de funcionamento da nossa 

Coordenação. 

Benefícios: Os PETIANOS terão a oportunidade de aprender, desde a primeira atividade a se 

organizarem de forma eficiente e produtiva. 

Público Alvo: Os PETIANOS selecionados. 



 

Atividade 3: Planejamento Anual das Atividades 

Descrição: O mês de março será dedicado ao planejamento mais minucioso das atividades 

propostas do ponto de vista da estrutura necessária para cada atividade programada, bem 

como definição das datas e a escolha do PETIANO responsável.  

Benefícios: Aprender a se organizar e assumir as responsabilidades que serão impostas dentro 

do PET.   

Público Alvo: Os PETIANOS selecionados  

 

Atividade 4: Seminário Entendendo o PET 

Descrição: O objetivo desta atividade será buscar para o grupo, por meio de palestra de 

tutores PET e de PETIANOS experientes da Instituição o significado do Programa de 

Educação Tutorial terá em suas vidas acadêmicas e profissionais. 

Benefícios: Colocar o “novo” PETIANO a par de suas obrigações e vantagens diante de sua 

nova posição enquanto bolsista PET.     

Público Alvo: PETIANOS selecionados. 

 

Atividade 5: Curso Relações Humanas: Aprendendo a Trabalhar em Grupo 

Descrição: O objetivo desta atividade será capacitar os PETIANOS a entender o real 

significado no Trabalho em Grupo. Pois só com o entendimento do que venha ser trabalho 

coletivo o Pet – Mata Atlântica: Conservação e Desenvolvimento exercerá com maestria suas 

atividades.  

Benefícios: A capacitação do PETIANO nas suas atividades coletivas do dia a dia do grupo 

PET, bem como ao longo de sua vida profissional.   

Público Alvo: PETIANOS selecionados. 

 

Atividade 6: Curso: Práticas Pedagógicas 

Descrição: Este curso será voltado para a discussão das políticas públicas de educação, bem 

como trazer ao PETIANO, especialmente o bacharel, as ferramentas atuais que norteiam as 

práticas pedagógicas consonantes com uma educação focada no aprendiz. 

Benefícios: Capacitação dos PETIANOS para serem educadores de excelência.   

Público Alvo: PETIANOS selecionados. 

 



Atividade 7: Diagnóstico da Retenção de Disciplinas. Preparação para Monitoria 

Especial Voluntária PET 

Descrição: É sabido que as disciplinas tidas básicas dos cursos de formação de graduação de 

nossa instituição são as que apresentam os maiores índices de retenção da UFRB e isto causa 

a evasão de inúmeros estudantes logo nos semestres iniciais. Sendo assim, antes os 

PETIANOS atuarem como monitores o Grupo fará um diagnóstico das disciplinas com maior 

retenção e construirá um proposta de monitoria especial PET adequada as necessidades dos 

cursos de graduação da UFRB. Iremos aproveitar a oportunidade para verificar o aprendizado 

do curso de Práticas Pedagógicas, estimulando os alunos a  utilizarem a metodologia PBL – 

Aprendizagem Baseada em Problemas.   

Benefício: Será uma atividade que irá iniciar os PETIANOS no exercício da docência, por 

meio da investigação de um problema.  

Público Alvo: PETIANOS selecionados 

 

Atividade 8: Dia da Mata Atlântica 

Descrição: No dia 27 de maio se comemora o dia da Mata Atlântica, nada mais emblemático 

para iniciar os PETIANOS na organização de eventos do que esta data. Pretende-se neste 

evento apresentar a comunidade acadêmica da UFRB a Mata Atlântica, seus Ecossistemas 

Associados e seus populações nativas. Os PETIANOS irão buscar com os colaborados do 

Grupo temas de palestra ligados as 3 linhas básicas de ação do PET - Mata Atlântica: 

Conservação e Desenvolvimento. 

Benefício: Atividade de extensão que objetiva transmitir a comunidade acadêmica da UFRB 

as potencialidades da Mata Atlântica e seus Ecossistemas associados.   

Público Alvo: Toda Comunidade Acadêmica da UFRB.   

 

Atividade 9: Construção do Site: De Olho na Mata Atlântica 

Descrição: Optaremos por um formato não formal para o nosso site. Ao invés dele levar a 

denominação do Grupo ele levará nossa identidade. Para tal buscaremos a capacitação com a 

Assessoria de Comunicação da UFRB (ASCOM). Este site da internet será o meio de 

divulgação do nosso futuro jornal online que terá o mesmo nome.  

Benefícios: Para comunidade em geral, mais um veículo de comunicação de qualidade e para 

o PETIANOS o acesso as ferramentas de construção e manutenção de sites.  

Público Alvo: Toda a Rede Mundial de Computadores. 

 



Atividade 10: Monitoria Especial Voluntária PET 

Descrição: Oportunidade do PETIANO de ser solidário e contribuir para a formação de 

qualidade de seus pares e de colaborar com os professores na atividade docente. É uma 

atividade voltada para a melhoria dos cursos de graduação da UFRB uma vez que pode 

diminuir a retenção e melhorar o escore dos alunos. Vale destacar que de acordo com os 

resultados da atividade 7, poderemos optar por um modelo de monitoria não formal e até 

mesmo utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFRB como instrumento didático e 

como forma de ampliar o tempo de monitoria, uma vez que não é presencial e pode ser feito 

de qualquer lugar em qualquer horário. Servirá também para a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na atividade 6: Curso de Práticas Pedagógicas. 

Benefícios: Ampliação na vida acadêmica da Universidade e assim contribuir para integrar o 

grupo com a comunidade de discentes da UFRB.  

Público Alvo: Discentes dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Biologia, Tecnologia 

em Agroecologia, Engenharia Florestal, Agronomia e Tecnologia em Gestão de Cooperativas.    

 

Atividade 11: Visita Técnica: Conhecendo a Mata Atlântica e seus habitantes 

Descrição: Tem como objetivo possibilitar ao PETIANO a oportunidade de uma visita ao 

nosso “Pano de Fundo”, ou seja aos remanescentes de Mata Atlântica da Serra da Jibóia e 

suas comunidades tradicionais. Nesta atividade contaremos com o apoio do Grupo 

Ambientalista da Bahia que a oito anos desenvolve diversas atividades na Serra da Jibóia.  

Benefício: Aprendizado via o conhecimento das atividades do GAMBÁ e das comunidades 

tradicionais da região, além do reconhecimento in loco da rica Biodiversidade da Mata 

Atlântica.  

Público Alvo: PETIANOS selecionados e mais dois alunos indicados pela coordenação de 

cada curso envolvido no Programa.  

 

Atividade 12:  O PET vai a Escola 

Descrição: Atividade que envolverá exclusivamente PETIANOS do curso de licenciatura da 

UFRB, o que se faz de forma proposital pois existem poucas oportunidades de vivência aos 

licenciados do Campus de Cruz das Almas. Consistirá da visita a escolas, preferencialmente 

próximas a fragmentos de Mata Atlântica, onde, num primeiro momento buscaremos entender 

qual o olhar que os professores e as crianças lançam sobre a Mata Atlântica, ou seja, suas 

percepções sobre a paisagem na qual estão inseridos. 



Benefícios: Inserção dos Licenciados em atividades de pesquisa acadêmica e extencionista 

vinculadas a Educação. 

Público Alvo: PETIANOS selecionados da Licenciatura em Biologia e escolas das 

comunidades tradicionais da Mata Atlântica da região do Recôncavo Sul.  

 

Atividade 13:   Banco de Dados da Mata Atlântica 

Descrição: O objetivo principal desta atividade é fazer com que os PETIANOS tomem 

conhecimento de todo tipo de literatura científica ou de divulgação científica já produzida 

sobre a Mata Atlântica, especialmente voltadas as três linhas de ação do PET – Mata 

Atlântica: Conservação e Desenvolvimento. Para a construção deste banco de dados 

utilizaremos o programa Microsoft Access  e se necessário os bolsista receberão treinamento 

sobre esta ferramenta.  

Benefícios: Conhecimento do “Estado da Arte” da Mata Atlântica 

Público Alvo: PETIANOS selecionados. 

 

Atividade 14: Seminário de Pesquisa 

Descrição: A atividade consistirá de seminários ministrados por cada um dos PETIANOS 

sobre os projetos de pesquisa que os mesmos buscarão vinculação. No segundo ano esta 

atividade ocorrerá semestralmente e não ficará restrita aos temas de pesquisa podendo ser 

apresentados artigos científicos e atualizações sobre temas relevantes para a formação 

acadêmica de todos os discentes da UFRB.  

Benefícios: Oportunidade de discussão de temas que vem sendo tratados no âmbito da 

pesquisa dentro da UFRB, além de ser mais uma oportunidade de integração dos PETIANOS 

com a comunidade acadêmica da UFRB. 

Público Alvo: Toda comunidade Acadêmica da UFRB. 

 

Atividade 15: Workshop Avaliação das Atividades 2010 e Preparação Atividades 2011 

Descrição:  Tem como objetivo avaliar a execução e o impacto das atividades realizadas em 

2010 e planejarmos as atividades de 2011, baseadas nos “erros” e “acertos” do primeiro ano 

de funcionamento do Grupo. Neste momento ocorrerá a elaboração do relatório anual de 

atividades.  

Benefícios: Crescimento e Amadurecimento do Grupo 

Público Alvo: Tutora PET e PETIANOS selecionados.  

 



Além das atividades descritas acima o PETIANO será estimulado a participar de 

eventos científicos, além dos tradicionais encontros de PETIANOS como:  EBAPET, 

ENEPET e ENAPET. E no momento que tivermos conhecimento das habilidades e 

características dos bolsistas selecionados poderemos promover outras atividades que o grupo 

achar pertinente. Desde atividade líricas até atividades de cunho social solidário.  

Vale ressaltar que com exceção das atividades individuais de pesquisa dos bolsistas, 

todas as atividades planejadas irão considerar a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão e assumem 

um caráter coletivo, tendo em vista que serão organizadas pelo grupo com a supervisão da 

tutora.  

 

 

 

Cruz das Almas, 14 de Setembro de 2010 

 

 


