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1.    IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Goiás 

1.2. Grupo: PET BIOLOGIA – ICB/UFG 

1.3. Home Page do Grupo: http://www.icb.ufg.br/petbio 

1.4. Data da Criação do Grupo: 07/12/2010 

1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos): 

1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Ciências Biológicas 

1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( X ) Licenciatura e Bacharelado 

1.8. Nome do Tutor: Profª. Drª Renata Mazaro e Costa 

1.9. E-Mail do Tutor:mazaro@gmail.com 

1.10. Titulação e área:Doutora em Fisiologia 

1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 06/12/2010 

1.12. Interlocutor do PET na IES: Profª Drª Ellen Synthia Fernandes de Oliveira 

1.13.  E-Mail do Interlocutor: ellen.synthia@gmail.com 

1.14. Pró-Reitor de Graduação: Profª Drª Sandramara Matias Chaves 

1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: assessoria@prograd.ufg.br 

 

 

 



O grupo PET-Biologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG foi criado em 

2010, tendo o início das atividades em 2011, ano no qual realizou várias atividades, 

inclusas no projeto original e atividades extra-projetos. Todas essas foram significativas 

para o grupo, o que forneceu o estímulo necessário para buscarmos a continuidade das 

mesmas no ano de 2012.  

Assim, o plano de atividades para 2012 inclui a continuidade das atividades 

realizadas no ano de 2011 e novas atividades dentro do projeto original do grupo PET. 

Dentre elas participação junto aos projetos de Controle da Dengue nos campus da UFG, 

do controle do comportamento dos macacos no campus da UFG, Primavera da Paz, entre 

outros.  

Ressaltamos que todas as novas atividades surgiram decorrentes das demandas 

encontradas no curso de graduação de Ciências Biológicas, assim como da necessidade de 

aumentarmos a visibilidade do programa PET dentro do ICB, pois a maioria dos alunos 

não conhecem o programa. As atividades também estão associadas a parceiros relevantes 

em cada área, sendo o PET-Bio um instrumento de apoio e realização das atividades em 

casos como o combate a Dengue e no projeto de comportamento dos macacos, assim 

como na Primavera da Paz. 

 Nesse plano estão presentes 23 atividades, sendo algumas contínuas no decorrer 

do ano de 2012 (exemplos: as reuniões semanais e as pesquisas com a graduação) e 

outras pontuais. Destacamos as atividades sociais de integração, pois o grupo PET-Bio por 

ter a característica de possuir alunos de duas modalidades diferentes e períodos (diurno e 

noturno) apresenta um perfil eclético e esses encontros serão frequentes neste ano 

visando a integração do grupo. 

 

6. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
�  Elaborar e promover o processo seletivo para os alunos bolsistas – Dezembro de 2010. 

�  Estabelecer o cronograma anual de atividades e as metas iniciais a serem alcançadas – 
janeiro de 2011. 
�  Desenvolvimento da website sobre as linhas de pesquisa e boletins informativos – Fevereiro 
até dezembro de 2011. 

�  Iniciar o levantamento dentro do ICB para definir as linhas de pesquisas – março de 2011. 

�  Curso de LIBRAS – abril a agosto de 2011. 

�  Curso de Mangá – junho de 2011. 

�  Aulas no cursinho pré-vestibular – agosto a dezembro de 2011. 

�  Promover o curso para construção e gerenciamento de website – agosto a dezembro de 
2011. 

�  Promover um ciclo inicial de discussões para fortalecer o perfil PET junto aos bolsistas – 
agosto a dezembro de 2011. 

�  Reuniões semanais para discussão sobre o grupo, sobre a graduação em Ciências Biológicas 
e para avaliações internas do grupo. – janeiro de 2011 até dezembro de 2011. 

 

 



 

 



1. Gerar espaço de discussão acerca da importância da criação, transferência e socialização do conhecimento em 

Ciências Biológicas dentro do ICB; 

2. Ampliar e fortalecer a participação da UFG na formação de profissionais biólogos. 

3. Promover intercâmbio de experiências com a comunidade discente e docente, visando o desenvolvimento de uma 

visão holística sobre aprendizado, ensino, pesquisa e extensão em Ciências Biológicas. 

4. Estimular a identificação de problemas ou necessidades na área biológica presentes dentro da sociedade na qual está 

inserido o grupo PET e mobilizar esforços, imediatos e de longo prazo, para solucioná-los ou reduzi-los, participando, 

assim, do contexto social, político e cultural. 

5. Promover ações que visem discutir e desenvolver projetos sobre Inclusão Educacional. 

6. Promover discussões sobre o perfil do grupo PET, buscando valorizar o biólogo enquanto pesquisador, profissional 

liberal e professor. 

7. Resgatar o conhecimento popular sobre a biologia do cerrado por meio de atividades do grupo pautadas na busca e 

arquivamento de informações populares de indivíduos pertencentes às comunidades vizinhas que possuam destaque 

em algum campo da Biologia. 

8. Valorizar e divulgar as pesquisas desenvolvidas no ICB, nas áreas do bacharelado e licenciatura, com o intuito de 

apresentar os estudos que estão sendo realizados, promovendo uma maior integração das informações científicas e na 

construção do conhecimento científico. 

 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

1. EVENTO: Semana do ICB 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 
(petianos) 

Data início Data 
Término 

• Ministrar um 
minicurso ou 
uma Palestra 

• Ver com os organizadores 
do evento um espaço no 
evento para o PET 

• Definir um tema (ex. 
Algas continentais, etc...) 
para o minicurso ou para 
palestra.  

• Definir quem irá 
ministrar a palestra ou o 
minicurso. 

• Se esse palestrante vai 
ser de fora (outro estado, 
cidade, universidade, 
etc...) ou da UFG. 

 

• A execução de 
minicurso/palestra 

• Todas as vagas no 
minicurso sejam 
preenchidas  

Monaliza Lopes dos 
Santo ,  
Rhanyere Pereira 
Marinho  
Ana Carolina F. Lopes 

Agosto Data da 
semana do 
ICB 

OBS.: Esperar a confirmação da data do evento com a comissão organizadora. 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

2. EVENTO: Semana do Biólogo – Dia do Biólogo 03 de setembro 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 
Esperado(s) 

Equipe Executora 
(petianos) 

Data início Data Término 

• Organizar um 
evento para 
marcar o dia do 
biólogo na vida 
acadêmica dos 
futuros biólogos 
e também para 
os biólogos já 
formados. 

• Conscientizar a 
comunidade 
acadêmica tanto 
da biologia como 
de outros cursos 
da importância e 
do valor da 
profissão biólogo 
na comunidade 

• Confecção de Faixas 

• Confecção de um Quis 
interativo  

• Palestras sobre 
possíveis áreas 
profissionais que um 
biólogo pode atuar 

• Palestra com a 
trajetória da biologia 
(sua história, o 
presente e o seu 
futuro) 

• Entrega de certificados 

• A participação da 
comunidade 
acadêmica 
principalmente do 
curso de Ciências 
Biológicas 

• Uma melhor 
compreensão do 
objetivo do curso 
de Ciências 
Biológicas  

• O evento seja uma 
marco dentro da 
Universidade 
Federal de Goiás 

Monaliza Lopes dos 
Santo ,  
Rhanyere Pereira 
Marinho  
Ana Carolina F. 
Lopes 

Maio/2012 08/setembro/2012 

OBS.: Buscaremos parceria com CRBio 4ª região e com a diretoria do ICB, juntamente com a coordenação do Curso, PROGRAD e PROEC 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

3. EVENTO: Encontro de Biossegurança  

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 
Esperado(s) 

Equipe Executora 
Petianos 

Data início Data Término 

• Organizar um evento 
que demostre como o 
conhecimento sobre 
as normas de 
biossegurança são 
importantes para o 
bom funcionamento 
dentro dos 
laboratórios do ICB 
ou em qualquer 
outro local de 
trabalho 

• Fortalecer a disciplina 
Biossegurança dentro 
da grade curricular do 
curso.   

• Palestra sobre o assunto 

• Minicursos para demostrar 
na prática as normas de 
segurança e o que fazer em 
caso de acidentes  

• Apresentações culturais  

• Convite a palestrantes para 
minicursos e palestras 

• Conseguir patrocinadores 

• Coffee Break  

• Emissão de Certificados 

• Gravação das palestras com 
devido termo de 
consentimento para futura 
publicação. 
 

• Disseminar as 
práticas de 
biossegurança  

• Muitos 
participantes 

• Produção de 
material 
bibliográfico 

Monaliza Lopes dos 
Santo ,  
Rhanyere Pereira 
Marinho  
Ana Carolina F. 
Lopes 

Março/ 2012 Início de 
junho/2012 

OBS.: Buscaremos parceria com CRBio 4ª região e com a diretoria do ICB, juntamente com a coordenação do Curso, PROGRAD e PROEC, professores da 

disciplina de Biossegurança, membros da CIPA e dos conselhos locais de biossegurança do ICB. 

 

 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

4. EVENTO: Curso de Metodologia Científica 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 
(petianos) 

Data início Data 
Término 

• Aprimorar as 
habilidades na 
produção de 
material 
científico ao 
mesmo tempo 
em que ocorre 
a discussão 
sobre a ciência 
e o método 
que é utilizado. 

• Curso de Metodologia 
Científica 

• Leitura e discussão de 
artigos 

• Elaboração e execução de 
projetos de pesquisa 

• Redigir artigos científicos 

• Avaliar e corrigir os erros 
encontrados nos artigos 
redigidos 

• Realizar oficinas de 
redação científica 

• Publicar um artigo 
científico em uma 
revista indexada 

• Entender os diversos 
aspectos da 
Metodologia Científica 

• Propor mudanças no 
método 

André Luiz Leal Medeiros 
 

Outubro 
2011 

Dezembro 
2012 

OBS.: Buscaremos  parceria com palestrantes externos ao curso de graduação da UFG. 



 

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

5. EVENTO: Estudo de caso no bairro Itatiaia 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 
(petianos) 

Data início Data 
Término 

• Verificar as 
mudanças 
ambientais que 
ocorreram na 
paisagem ao longo 
do tempo no setor 

• Estabelecer a 
relação entre os 
benefícios e 
malefícios da ação 
antrópica 

• Retornar esses 
resultados para a 
sociedade 
 

• Entrevista com os 
moradores 

• Pesquisar sobre imagens 
antigas e comparar com 
as informações 
biológicas atuais 

• Levantar as principais 
obras realizadas no setor 
com o auxílio da 
prefeitura que envolvam 
o meio ambiente. 

• Analisar o mapa e 
distribuir as ruas do 
setor entre os petianos 

• Filmar todo processo 

• Termo de consentimento 
de imagem e áudio que 
permita a imagem em 
vídeos 

• Fazer um documentário 

• Perceber as mudanças ao 
longo do tempo em 
ambientes urbanos 

• Sensibilizar os moradores 
para as mudanças que 
ocorreram 

• Produzir um 
documentário 

Todo o grupo Agosto 2012 Junho 2013 

OBS.: Buscaremos parceria junto ao LabTime do ICB/UFG 

 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

6. EVENTO: Site 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

(petianos) 

Data início Data 

Término 

• Divulgar o 

nome e as 

atividades 

do PET-BIO. 

O site contará com os links: 

• “Quem somos nós” com o 

perfil de cada integrante do 

grupo, 

• “Histórico” com o histórico do 

surgimento do grupo,  

• “O que é PET?” com uma 

breve e simples explanação 

sobre o PET, 

• “Artigos” com resenhas feitas 

pelos integrantes do grupo 

sobre artigos científicos, 

•  “Links relacionados” com 

links de sites interessantes. 

• Uma página que seja 

frequentemente 

acessada pela 

comunidade cientifica e 

estudantes. Divulgando 

assim o PET-BIO. 

Bruno Pereira de 

Carvalho 

Outubro de 

2011 

Dezembro 

de 2012 (sob 

a execução 

do Bruno) 

depois 

continua 

com outro 

petiano 

OBS.: 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

7. EVENTO: Seleção de voluntários  

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

(petianos) 

Data início Data 

Término 

• Selecionar 

voluntários para 

compor o grupo 

PET-BIO. 

• Divulgar em meios 

eletrônicos e impressos. 

• Entrevistar os candidatos e 

aplicar questionários. 

• Resultados da seleção 

serão advindos de 

processo seletivo, de 

acordo com as normas 

para compor o grupo PET-

BIO. 

• Voluntários aptos e que 

tenham 

comprometimento para as 

atividades do grupo. 

Rhanyere Pereira 

Marinho 

(confecção do 

edital) 

Todo grupo 

Março de 

2012 

Dezembro 

de 2012 

OBS.: 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

8. EVENTO: Levantamento de Graduação – Visão Discente 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

(petianos) 

Data início Data 

Término 

• Finalizar o projeto 

buscando a 

solução com a 

instituição 

competente de 

acordo com os 

resultados 

obtidos. 

• Reuniões com a 

coordenação do curso de 

Ciências biológicas e 

verificação do 

comprometimento 

destes para com o curso. 

• Melhor qualidade e 

satisfação do aluno, tanto 

para a instituição de 

ensino (UFG) quanto para 

os professores, mercado 

de trabalho, realização de 

objetivo pessoal, etc. 

Rhanyere Pereira 

Marinho 

Julho de 

2011 

Junho de 

2013 

OBS.: 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

9. EVENTO: Reuniões Semanais 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os objetivos/Atividade Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

(petianos) 

Data  

início 

Data 

Término 

• Discutir 

possíveis 

problemas 

encontrados 

pelos integrantes 

do grupo 

durante a 

realização das 

atividades; 

• Planejar as 

atividades do 

grupo durante o 

ano e cuidar para 

que elas ocorram 

normalmente 

• Integrar o 

grup 

• Promover a participação de todos os 

integrantes; 

• Resolver todos os conflitos encontrados 

dentro do grupo; 

• Organizar um cronograma para realizar  as 

atividades durante o ano; 

• Reuniões duas vezes por semana, com a 

presença da tutora em uma delas; 

• Escolha de um novo líder a cada dois ou 

três meses; 

• Discussão do que será necessário para 

realizar as atividades, quais estão sendo as 

dificuldades encontradas para realizá-las, 

distribuição das tarefas a cumprir por meio de 

escolha de cada um ou por escolha da tutora ou 

do líder. 

• Realização de todas as 

atividades propostas no 

cronograma; 

• Solução de possíveis 

conflitos e problemas 

encontrados durante a 

realização das atividades; 

• Promover a habilidade 

de liderar e solucionar 

problemas e conflitos dentro 

de um grupo. 

• Todos os 

petianos 

Janeir

o de 

2012 

Dezembr

o 2012 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

10. EVENTO: Encontros Sociais de Integração do Grupo 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

(petianos) 

Data início Data 

Término 

• Integrar o grupo; 

• Diminuir o 

conflito entre os 

integrantes; 

• Descontração; 

• Partilha de novas 

experiências 

vivenciadas pelos 

integrantes 

 

• Fazer dinâmicas que 

promovam a integração, 

o diálogo e o 

relaxamento dos 

integrantes do grupo; 

• Promover a 

descontração dos 

petianos, por meio de 

passeios, churrascos, 

piqueniques, almoços ou 

jantares, lanches, etc; 

• Realização de momentos 

de relaxamento com 

músicas calmas e 

envolventes. 

• A união e comunhão 

entre os integrantes; 

• Descontração e 

relaxamento  

• Comprometimento dos 

integrantes uns com os 

outros a partir da 

convivência extra-

grupo. 

• Todos os 

petianos 

Março 2012 Dezembro 

2012 

OBS.: 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

11. EVENTO: Projeto dos Macacos 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s)    Equipe Executora 

(petianos) 

Data 

Início 

Data 

Término 

 

• Conscientizar as 

pessoas sobre como se 

comportar em relação 

aos macacos do 

Campus II. 

• Exposição de panfletos pelo 

Campus. 

 

• Melhora na qualidade 

de vida dos macacos. 

• Melhorar a interação 

social entre macacos e 

frequentadores do 

campus II da UFG 

Alexandre Mesak 

Ferreira 

Fevereiro 

2012 

Dezembro 

2012 

OBS: As reuniões serão realizadas no 1º semestre, nas segundas e quintas-feiras no horário de almoço, com a presença da profa. Marilda Swartz, 

coordenadora do projeto do Macacos na UFG.  

 

 

 

 

 

 



 

 PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

12. EVENTO: Semana do Calouro 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 

Esperado(s)    

Equipe Executora 

(petianos) 

Data Início Data 

Término 

 

• Informar os calouros 

sobre o que o PET 

representa, os 

objetivos do grupo, 

relatar as experiências 

vividas pelo atual 

grupo e incentivar  a 

participação dos 

calouros no PET. 

• Apresentação de Palestra 

com duração de 30min. 

• Motivar o interesse 

dos calouros a 

participarem do PET. 

Alexandre Mesak 

Ferreira  

Lanuce Moreira 

Menezes 

André Medeiros 

Fevereiro 

de 2012 

29/02/2012 

 

 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 
13.EVENTO: Primavera da Paz e Projeto de Drogas de Abuso 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 

Esperado(s) 

Equipe Executora 

(petiano) 

Data início Data 

Término 

• O principal objetivo da 

atividade é a 

conscientização de 

jovens e adolescentes 

a cerca dos problemas 

causados pelo uso de 

drogas, por meio da 

montagem de um 

documentário que será 

exibido no auditório do 

ICB. 

• Estimular a cultura da 

Paz no câmpus 

samambaia 

• Os petianos farão 

entrevistas com jovens 

usuários de drogas, em 

situação de risco e em 

recuperação (dentro de 

clinicas), além de ex-

viciados, para coletar 

informações sobre o risco 

do uso de drogas, processo 

de recuperação, etc.  

• Exibição do 

documentário 

para a 

comunidade  

Carolina Mesquita 

Oliveira 

CRR UFG  

Maio  de 

2012 

Dezembro 

de 2012 

OBS.: Pedir apoio para as faculdades FACOMB e FAV, além do professor Gilson Barreto do LabTime e da organização Amor Exigente promotora da 

Primavera da Paz. 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 
 

14.EVENTO: ENAPET 2012 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora 

Petianos 

Data início Data 

Término 

• Apresentação de 

trabalhos, 

conhecer e 

integrar com 

novos grupos PET 

do Brasil 

• Produção de trabalhos, 

artigos, planejamento da 

viagem (ônibus, hotel ou 

alojamento), inscrição 

dos petianos no evento. 

• Integrar com outros 

PET  além de 

apresentar trabalhos 

de todo o grupo 

Todos os petianos e 

tutora  

março de 

2012 

Julho de 

2012 

OBS.: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

15.EVENTO: Projeto DST 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora Data início Data 

Término 

• Conscientização 

dos alunos do 

CEPAE ou de outra 

escola da rede 

pública sobre as 

DST 

• Palestras e atividades 

lúdicas com os alunos  

• Conscientização dos 

alunos,  

• produção de artigo 

científico e painel para 

apresentação em 

eventos   

Carolina Mesquita 

Oliveira 

Profa. Glaucia Cavasin 

Maio  de 

2012 

Dezembro 

de 2012 

 



 
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES PET-BIOLOGIA 2012 

16.EVENTO: Projeto Dengue – juntamente com GIAD 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora Data início Data 

Término 

• Divulgar para a 

comunidade 

acadêmica em 

torno do 

campus II da 

UFG a doença e 

assuntos 

ligados à 

mesma. 

• Reuniões com 

integrantes do GIAD e do 

PET-BIO; 

• Produção e distribuição 

de panfletos, folders e 

cartazes sobre a Dengue; 

• Disponibilizarão  

palestras para 

comunidade acadêmica e 

em torno; 

• Participação da equipe 

organizadora em eventos 

de tradição do ICB; tais 

como; semana do ICB, 

dia do Biólogo, entre 

outros. 

• Maior sensibilização do 

público alvo; 

• Diminuição do índice 

de casos de dengue; 

• Mais interesse por 

outros, pelo projeto; 

• Que o município 

reconheça o projeto. 

Ana Carolina F. Lopes 

Monaliza Lopes dos 
Santos  
Rhanyere Pereira 
Marinho  

Lanuce Moreira de 
Menezes 
 

Março 2012 Novembro 

2012 

OBS.: 
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17.EVENTO: Arraiá do ICB 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora Data início Data 

Término 

• Divulgar o 

trabalho do grupo 

PET-BIO e torná-lo 

conhecido na UFG. 

• Divulgação da barraca 

do PET por meio de 

panfletos; 

• Organização da 

decoração da barraca; 

• Produção/Compra das 

mercadorias a serem 

vendidas; 

• Escala de horários para 

o trabalho durante o 

evento. 

• Conhecimento do grupo 

pelos acadêmicos do ICB; 

• Experiência na 

organização de eventos. 

Ana Carolina F. Lopes Maio 2012 Junho 2012 
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18.EVENTO: Levantamento das disciplinas e reprovações 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe 

Executora 

Data 

início 

Data 

Término 

• Levantar dados 

das disciplinas que 

mais reprovam; 

• Identificar os 

motivos de 

variados índices 

de reprovações; 

• Trabalhar com os 

acadêmicos do 

Curso de Ciências 

Biológicas uma 

maior dedicação e 

interesse nos 

estudos. 

• Realização do levantamento dos 

dados de disciplinas e 

professores que mais reprovam; 

• Identificação das justificativas 

para índices de reprovações; 

• Despertar maior interesse por 

parte dos alunos, por meio de 

documentários e músicas 

produzidas e desenvolvidas 

pelos próprios petianos; 

•  Identificação das dificuldades 

conceituais dos alunos e 

articulação de monitores para 

estas dificuldades. 

• Apresentação de trabalhos 

desenvolvidos; 

• Levantamento de 

receptividade, tanto por 

parte dos alunos, quanto 

por parte dos professores; 

• Produção de artigo sobre o 

trabalho. 

Todos os 

petianos 

Março de 

2012 

Setembro 

de 2012 

OBS.: Músicas: Paródias e composições de músicas referenciando as disciplinas que mais reprovam. / Documentário com participação de alunos que 

nunca reprovaram ou que já foram jubilados e de professores. 
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19. EVENTO: Livro de Bioética 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) Esperado(s) Equipe Executora Data início Data 

Término 

• Transcrever as 

palestras do 

Encontro de 

Bioética, 

realizado pelo 

PET-BIO em 

12/2011; 

• Disseminar o 

conhecimento 

a cerca da 

Bioética, de 

acordo com o 

foco inicial do 

encontro. 

• Transcrição das palestras 

gravadas no Encontro de 

Bioética; 

• Envio das palestras transcritas 

aos palestrantes para 

aprovação e possíveis 

correções; 

• Finalização de edição e 

diagramação dos textos no 

formato desejado; 

• Envio para gráfica que realizará 

a impressão do documento; 

• Divulgação do trabalho final. 

• Livro contendo as 

palestras do Encontro 

de Bioética. 

Todos Petianos Março de 

2012 

Outubro de 

2012 

OBS.: -Buscaremos apoio financeiro junto a diversas fontes de fomento.  
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20. EVENTO: Dia do Meio Ambiente 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir 
os objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 
Esperado(s) 

Equipe Executora Data início Data Término 

• Mostrar a 
importância 
do meio 
ambiente, 
sua 
conservação 
e uso. 

• - Serão exibidos 
três 
documentários, 
nos dias 04, 05 e 
06 de junho, no 
auditório do 
ICB; 

 

• - Conseguir um 
número bom 
de 
participantes, e 
que os 
documentários 
sejam úteis 
para os 
mesmos. 

• Larissa Lemes 

• Jordana 
Ribeiro 
Soares 

• Fevereiro/2012 • Junho/2012 

OBS.:  
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21. EVENTO: Pesquisa Visão dos Docentes sobre o Curso de Ciências Biológicas. 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 
Esperado(s) 

Equipe Executora Data início Data Término 

• Avaliar a 
visão 
docente 
sobre o 
Curso de 
Graduação 
em Ciências 
Biológicas do 
ICB-UFG 

• Aplicar 
questionários 
como instrumento 
de avaliação entre 
os professores do 
ICB; 

• Daremos ênfase 
aos pontos mais 
comuns e aos 
resultados mais 
discrepantes da 
pesquisa.  

• Redigir o artigo 

• Enviar o artigo para 
publicação. 

• Publicar o artigo. 

• Apresentação de 
resumo durante o 
ENAPET ou outro 
encontro 
nacional/regional 

• Larissa Lemes 

• Jordana 
Ribeiro Soares 

Janeiro/2012 Dezembro/2012 

OBS.: 
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EVENTO 22: Concurso de Fotografia 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 

objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 

Esperado(s) 

Equipe Executora Data início Data Término 

• Interagir com 

a comunidade e 

mostrar um olhar 

biológico e 

conscientizador por 

meio das 

fotografias,. 

• Será necessário 

aumentar a divulgação do 

evento neste ano, ter uma 

melhor preparação (devemos 

saber o que será dado de 

brinde mesmo antes do 

concurso começar).  

• Contatar a banca 

examinadora com 

antecedência. 

 

• Esperamos que o 

concurso tenha boas fotos 

inscritas com belas 

paisagens, animais. 

• As fotos possam 

mostrar uma preocupação 

ecológica. 

• As fotos sejam 

divulgadas no site do grupo 

• Carmen Júlia 

Carvalho Moraes 

• Profa. Ellen 

Synhtia de Oliveira 

• Junho 

de 2012 

• Outubro 

de 2012 

OBS.: 
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EVENTO 23: LIBRAS 

Objetivo/Meta Estratégia para atingir os 
objetivos/Atividade 

Produto(s) Final(is) 
Esperado(s) 

Equipe Executora Data início Data Término 

• Continuar 
com a 
aprendizagem da 
língua de sinais.  

• Melhorar as 
habilidades com os 
gestos e comunicar-
se bem com as 
pessoas com 
necessidades 
especiais. 

• pelo menos uma aula 
de LIBRAS por semana, 
aprendendo as 
configurações manuais 
básicas.  
 

• visitar a Associação 
de Surdos de Goiânia, onde 
poderíamos treinar e 
aprender um pouco mais 
com pessoas que convivem 
com isto todos os dias. 

• Esperamos que 
todos os petianos 
consigam se comunicar 
por meio  de LIBRAS e que 
com o tempo possamos 
nos ensinar as pessoas da 
comunidade. 

• Carmen Júlia 
Carvalho Moraes 

• Fevereiro 
de 2012 

• Dezembro 
de 2012 

OBS.: 

 


