
Relatório 2020

 PET/Conexões  de  Saberes  da  UNILA,  intitulado  “Literatura  e  Cultura  como
espaços da integração da Universidade no projeto latino-americano”.

1. Programa de Educação Tutorial

O PET é um programa do MEC desenvolvido por grupos de discentes, bolsistas
e não bolsistas, sob a tutoria de um docente, organizado academicamente a partir
de formações em nível de graduação, por curso ou de forma interdisciplinar, nas
Instituições  de  Ensino  Superior  do  Brasil,  orientados  pelo  princípio  da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Uma vez criado em cada Instituição, o grupo do PET mantém suas atividades de
ensino,  pesquisa  e  extensão  de  forma  contínua,  planejadas  anualmente.  Seus
membros, porém, possuem um tempo máximo de vinculação: o tutor no período
máximo de seis anos e o bolsista pode permanecer até a conclusão de seu curso de
graduação. Cada grupo pode ter, no máximo, 12 bolsistas e 6 não-bolsistas.

Os discentes do PET devem dedicar 20 horas semanais às atividades do grupo
e o docente tutor 10 horas. O discente bolsista recebe, mensalmente, uma bolsa no
valor de R$ 400,00 e o tutor uma bolsa que varia conforme sua titulação. As bolsas
são pagas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

1.1 O PET na UNILA

A UNILA abriga, atualmente, o Grupo do PET/Conexões de Saberes “Literatura e
Cultura como espaços da integração da Universidade no projeto latino-americano”.
Este Grupo foi criado em 2010 quando aprovada a proposta da docente tutora Diana
Araújo Pereira, em processo de seleção do MEC, a nível nacional, regido pelo Edital
09/2010, sendo contemplada no Lote G – grupo por Instituição Federal de Ensino
Superior (IFES) que envolva exclusivamente estudantes de graduação oriundos de
comunidades  populares  urbanas.  A  partir  disso,  institucionalmente,  foram sendo
selecionados, por meio de processos de seleção, discentes que se vincularam ao
Grupo.

A partir do final de 2013, por meio de processo de seleção de tutor, a docente
Francieli Rebelatto assumiu a tutoria do Grupo, direcionando o tema de atuação do
Grupo  para  “Trânsitos  culturais  fronteiriços:  território,  memória,  e  poéticas
audiovisuais”. Desde então, o Grupo conta com 12 discentes bolsistas. Em 2018,
novo processo de seleção de tutor atribuiu a docente Heloisa Marques Gimenez o
encargo de tutora do Grupo, que elegeu, para o trabalho com o Grupo, a temática:
“Da América Latina à Tríplice Fronteira: estudos e práticas interdisciplinares”.

Na UNILA, inicialmente, a gestão do Programa esteve sob a responsabilidade da
Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e desde 2013, atendendo à normativas do MEC,
está  na  Pró-reitoria  de  Graduação  (PROGRAD),  –  sob  a  responsabilidade  do



Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno (DAAA), desde 2015 – que designou
um interlocutor  do PET para apoiar  administrativamente o grupo e representá-lo
institucionalmente junto à SESu e que acumula a função de presidente do Comitê
Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do PET na UNILA.

À  PROGRAD,  além  de  atuar  na  gestão  do  PET  na  UNILA  e  de  apoio  ao
Programa,  cabe  aprovar  o  Planejamento  Anual  das  atividades  do  grupo,  em
conformidade com o projeto pedagógico institucional e as formações em nível de
graduação,  acompanhar  sua  realização  e,  ainda,  aprovar  o  Relatório  Anual  de
atividades desenvolvidas e a Prestação de Contas de cada ano, com parecer do
CLAA.

1.2 PET/UNILA em 2020

Tutora: Heloísa Marques Gimenez – SIAPE:  1952009;  Unidade:  INSTITUTO
LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA

Interlocutor: Airton  Leitzke  –  Técnico  em Assuntos  Educacionais  –  SIAPE:
3041818; Unidade: Divisão de Apoio à Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com
Deficiência – DAAIPcD/PROGRAD.

No ano de 2020 as atividades foram alteradas em relação ao que havia sido
planejado, devido às limitações impostas pelo cenário da pandemia de COVID-19.

As atividades inicialmente planejadas foram as seguintes:

- "Conectando o coletivo: Estudos Dirigidos e Compartilhamento de Experiências
do Grupo PET Conexões de Saberes da Unila";
- Revista PET Unila;
- Conectando Saberes e Práticas;
- Mediação de leitura e escrevivência no território da infância e da juventude;
- PET Saúde Mental;
- Cine PET;

Conforme  mencionado,  diante  da  impossibilidade  de  realização,  de  maneira
integral, de cada uma das atividades planejadas, o grupo PET UNILA transformou
cada uma dessas atividades em estudo e planejamento, nos temas de cada uma
delas.  Assim,  houve  reuniões  assíduas  em grupo,  reuniões  individuais  de  cada
discente com a professora tutora e também entre os discentes em grupos menores.
Dessa forma, todas as horas foram cumpridas de forma remota.

1.2.1 Discentes bolsistas

Conforme regras do MEC, cada discente selecionado como bolsista do PET tem
o  direito  de  permanecer  nessa  condição  até  a  integralização  de  seu  curso  de
graduação, desde que cumpra as exigências impostas para isso. Por isso, conforme



os  discentes  se  formam,  descumpram  alguma  exigência  ou  queiram  sair  da
condição  de  bolsista,  torna-se  necessária  a  nomeação  de  um  novo  bolsista
aprovado  em processo  seletivo  que  esteja  válido.  Isso  faz  com que  haja  certa
rotatividade de discentes no grupo de bolsistas, de forma que cada um deles tem
ingresso e também desligamento em data específica. Devido a dois desligamentos
de discentes bolsistas no final do ano de 2019, e da recusa de alguns discentes
aprovados em processo seletivo, o ano de 2020 teve início com apenas 11 dos 12
bolsistas a que o grupo tem direito. Ou seja, somente uma das duas vagas abertas
foi  preenchida.  Devido  ao término  da  validade do processo seletivo  que estava
vigente, não foi possível, ao longo do ano de 2020, completar o grupo PET UNILA
com os 12 bolsistas aos quais tem direito junto ao MEC. Além disso, no mês de
Março, outra discente solicitou desligamento e, a partir de Abril, o grupo PET/UNILA
ficou composto por 10 discentes bolsistas.

De modo resumido e esquemático, o número de bolsistas em cada período de
2020 foram os seguintes:

Janeiro/2020:

11 bolsistas.

Fevereiro/2020:

11 bolsistas.

Março/2020:

11 bolsistas.

Abril a Dezembro/2020:

10 bolsistas.

Por  fim,  reitera-se  a  informação  de  que,  mesmo  o  grupo  PET
Conexões de Saberes da UNILA ter sua gerência pela PROGRAD, todas as
bolsas  dos  discentes  e  também a  bolsa  da  professora  tutora  são  pagas
diretamente a eles pelo FNDE/MEC.


