
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

 

Planejamento Anual de Atividades – 2018 

(01 de março de 2018 a 28 de fevereiro de 2019) 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Grupo: Filosofia 

Interdisciplinar ou Curso Específico: Específico  

Nome e titulação do Tutor: Profa. Dra. Maria Adriana Camargo Cappello 

Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 03/2017  

 



2. ATIVIDADES PROPOSTAS (de acordo com o formulário SigPET).  

 

1-  SEMINÁRIOS DE LEITURA E ANÁLISE DE TEXTOS – Filosofia e 
ativismo II – Colonialismo e Ideologia.	

2- CICLO DE CONFERÊNCIAS PET: Filosofia e ativismo II – Colonialismo e 
Ideologia. 

3-  FILOSOFIA PARA O VESTIBULAR   	
4- EDITORAÇÃO DOS CADERNOS PET/FILOSOFIA 	
5-  ENCONTROS COM O PRIMEIRO ANO 	
	

3. ATIVIDADES GERAIS (de acordo com o formulário SIGPET).  

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

- O tutor estará presente em todas as reuniões semanais de discussão de textos, bem 
como nas apresentações das pesquisas individuais. Quanto à primeira, cabe ao tutor 
zelar pelo trabalho de excelência na leitura e na interpretação de textos filosóficos, 
auxiliando os alunos no trato dos conceitos, na identificação das teses e dos 
argumentos que sustentam uma tese. Cabe ao tutor também conduzir as discussões 
bem como lapidar as questões que são levantadas pelos demais membros do grupo. 
Quanto aos seminários de pesquisa individual, cabe ao tutor auxiliar os estudantes nos 
mais diversos aspectos de suas pesquisas individuais, desde a escolha de um tema, a 
confecção de um projeto, a investigação de bibliografia e a sustentação de um ponto 
de vista investigativo no trabalho em filosofia. Além de ajudar nas mediações com os 
seus respectivos orientadores.  

3.2 Resultados gerais esperados do planejamento. 	

- Fortalecer as habilidades necessárias para o ensino e a pesquisa em filosofia, tais 
como a capacidade de articulação, discussão e apresentação de ideias.  

- Fortalecer a graduação em filosofia da UFPR por meio da interação de alunos do 
PET com os demais alunos da graduação.  

- Estimular a participação dos petianos na vida mais ampla do departamento e do curso 



de filosofia.  

-Levar até a comunidade externa ao departamento as pesquisas, temas e práticas de 
ensino tralhados no interior do grupo.  

-Publicizar e divulgar as atividades de pesquisas realizadas na graduação em filosofia.  

- Estimular e fortalecer o interesse por outros domínios do saber e áreas afins da 
filosofia.  

 

4. Atividades  

Data início da atividade: 03/2018 

Data fim da atividade: 02/2019  

 

 

1. SEMINÁRIOS DE LEITURA E ANÁLISE DE TEXTOS: Filosofia e 
ativismo II – Colonialismo e Ideologia. 

 

a) Descrição/Justificativa: Trata-se da atividade central de formação dos alunos. 
Os seminários devem versar sobre tema escolhido pelos tutores e alunos. O 
tema proposto para este ano é Filosofia e ativismo II, a ser desenvolvido, em 
continuidade à atividade de formação desenvolvida no ano de 2017 (Filosofia 
e ativismo I – Democracia e Feminismo), segundo dois eixos – Colonialismo 
e Ideologia – a partir das obras e autores elencados abaixo. Os capítulos das 
obras serão divididos entre os petianos que se encarregarão de preparar os 
seminários a serem apresentados oralmente e por escrito. A cada seminário, 
um petiano também deve ficar responsável por fazer a ata da reunião, anotando 
as questões e o debate surgido por ocasião da apresentação do seminário. A ata 
deve ser lida na reunião seguinte como forma de retomar o debate da semana 
anterior.  

b) Objetivos:  Fortalecimento das habilidades interpretativas e analíticas dos 
alunos, além de apresentá-los a um conteúdo pouco estudado diretamente na 
graduação e que tem interface com outras disciplinas, no caso a antropologia, 



história e sociologia.  
c) Metodologia: Leitura, fichamento e apresentação de seminários seguidos de 

debate. O debate e o seminário são registrados em ata a ser lida na semana 
seguinte para a retomada dos trabalhos.  

d) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade (portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica;  
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior; introduzir novas práticas 
pedagógicas na graduação; contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.”  

e)  Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc.;	fortalecimento da interdisciplinaridade; desenvolvimento da 
habilidade reflexiva e analítica de narrativas literárias. 

f)  Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Avaliação semanal a 
partir da qualidade dos seminários e das intervenções.  

g) Textos/autores por eixo temático: 

- Colonialismo: 

- FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Salvador, EDUFBA, 2008. 

- CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo, Cosac Naif, 2012. 

- MBEMBE, Achille. A Crítica de Razão Negra. Lisboa, Antígona, 2014. 

- DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de 
Janeiro, Ed. 34, 1955. 

- Ideologia:  

- ZIZEK, Slavoy (org.). ADORNO, T. “Mensagem numa garrafa”; DEWS, P. 
“Adorno, pós-estruturalismo e a crítica da identidade”; ALTHUSSER, L. 
“Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado”; PÊCHEUX, M. “O mecanismo do 
(des)conhecimento ideológico”. In: Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro, 



Contraponto, 1999.  

 

 

2. CICLO DE CONFERÊNCIAS PET: Filosofia e ativismo II: 
Colonialismo e Ideologia  
 

a) Descrição/justificativa: Trata-se de um ciclo de CONFERÊNCIAS abertas à 
comunidade acadêmica e ao público em geral, ministradas por professores 
convidados de outras Instituições de Ensino, especialistas nos temas ou autores 
abordados nos SEMINÁRIOS DE LEITURA E ANÁLISE DE TEXTOS. 
Como atividade complementar aos SEMINÁRIOS, haverá quatro 
CONFERÊNCIAS que fecharão cada um dos quatro eixos temáticos 
compreendidos pelos SEMINÁRIOS – Democracia, Ideologia, Feminismo e 
Colonialismo. Convidados sugeridos: Prof. Luiz Damon Moutinho  (UFSCar), 
Prof. Marilena Chauí (USP), Carla Rodrigues  (UFRJ),  Rodrigo Nunes (PUC-Rio), 
Renato Noguera (UFRJ), Prof. Luis Repa (USP). 

b) Objetivos:  ampliação, aprofundamento e publicização do debate realizado 
pelo PET . 

c) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade (portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior; contribuir para a 
consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na 
graduação.  

d)  Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade; fornecer meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc.; apresentação de temas e assuntos não tratados diretamente 
na graduação, complementando a formação dos alunos de filosofia e 
ampliando seus interesses por áreas afins; promover a interação com outras 
universidades e pesquisadores do Brasil.  

e) Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: frequência e participação 



nas conferências; participação e colaboração na organização do evento. 
 
  
3. Filosofia para o Vestibular   

 
 

Descrição/justificativa: Segunda atividade de extensão do grupo PET/Filosofia, 
trata-se do oferecimento de aulas de reforço sobre as obras indicadas para a prova 
específica de filosofia do vestibular de 1a e 2a fase da UFPR. As aulas deverão ser 
preparadas, ministradas ou organizadas pelos bolsistas do PET/Filosofia, no decorrer 
do ano letivo de 2018, e oferecidas preferencialmente para alunos do Ensino Público 
de 2o grau. Além do oferecimento pelos bolsistas do PET/Filosofia de um serviço para 
o público externo, essa atividade visa a mobilizar os demais estudantes do Curso de 
Filosofia, particularmente os formandos e pós-graduandos. As aulas devem ocorrer 
uma vez por mês, com intensificação no 2o semestre.  

a) Objetivos: promover a interação entre a universidade e a comunidade 
secundarista; promover o oferecimento, pela universidade, de serviços 
relevantes para a comunidade; contribuir para a qualidade da formação dos 
ingressantes na universidade; oferecer experiência docente aos bolsistas do 
PET/Filosofia e, com isso, contribuir na sua formação como futuro docente. 

b) Metodologia: Preparação, organização e realização de aulas de reforço para 
estudantes do Ensino de 2o Grau.  

c) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade (portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade e excelência 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino 
superior no país; estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional 
pautada pela cidadania e pela função social da educação superior; introduzir 
novas práticas pedagógicas na graduação; contribuir para a consolidação e 
difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação ; 
contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES; 
por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-
racial e de gênero.”  

d) Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade; qualificação para atividade docente. 



e)  Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: avaliação do 
comprometimento na preparação e realização da atividade; avaliação da 
qualidade dos planos de aula.  

f) Bibliografia das aulas: 

- lista de obras indicadas para o vestibular UFPR/2019 a ser divulgada. 

 

4. SEMINÁRIOS DE PESQUISA INDIVIDUAL  
 

a) Descrição/Justificativa: Trata-se de pesquisa individual de todo bolsista do 
PET a ser desenvolvida a partir de seu segundo ano no programa, orientada 
pelo tutor e/ou por outro professor do departamento. 

b) Objetivos: Preparar o aluno para a pós-graduação em filosofia; incentivá-lo a 
pesquisar e desenvolver seus interesses pessoais no curso; vincular os alunos 
de maneira mais sólida à vida acadêmica e a carreira em filosofia. 

c) Metodologia: Incremento do desenvolvimento da pesquisa individual de cada 
petiano por sua apresentação oral seguida de arguição e debate, pelo tutor e 
demais petianos, a ocorrer nos encontros semanais do PET.  

d) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade (portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior; introduzir novas práticas 
pedagógicas na graduação; contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.”  

e) Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc.; fortalecimento da pesquisa na graduação em filosofia; 
publicização e socialização das pesquisas realizadas em âmbito de graduação 
em filosofia da UFPR; fortalecimento do vínculo pós-graduação e graduação. 

f) metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: avaliação dos avanços 
da pesquisa a partir das apresentações para o Grupo PET; participação em 
eventos acadêmicos como Evince e demais organizados por outras instituições.  



 

5. EDITORAÇÃO DOS CADERNOS PET  

 

a) Descrição/Justificativa: Trata-se da preparação, editoração e publicação de 
periódico de pesquisa em filosofia na graduação sobre o tema estudado durante 
o ano anterior e do presente tema. 

b) Objetivos:  Divulgação das produções dos alunos da UFPR e de outras 
instituições sobre um tema específico trabalhado com o grupo, bem como da 
pesquisa na graduação em filosofia. A revista traz também a oportunidade de 
publicar traduções e resenhas, constituindo-se como veículo da produção 
discente, com eventual colaboração de professores e pesquisadores 
consolidados.  

c) Metodologia:  O comitê da revista divulga o call for paper e convida alguns 
especialistas para a contribuição (um ou dois por volume), recebe os textos, 
prepara a lista de pareceristas (dois para cada artigo), submete os textos aos 
pareceristas junto com ficha de avaliação, prepara os originais aprovados e 
envia para a gráfica. Publicado o livro, cabe ao comitê enviá-los a todos os 
departamentos de filosofia do Brasil. 

d) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade(portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; 
estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior; introduzir novas práticas 
pedagógicas na graduação; contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação.” 

e) Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc.; fortalecimento da pesquisa em filosofia na graduação na 
UFPR; publicização das atividades de pesquisa do depto. de filosofia da UFPR; 
interação com pesquisadores e outros departamentos de filosofia do Brasil.  

f) Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Cumprimento dos 
prazos para a manutenção da periodicidade do periódico (anual). 



  
6- ENCONTROS COM O PRIMEIRO ANO  

 
a) Descrição/Justificativa: Trata-se de atividade dos petianos que visa a auxiliar 

os alunos que ingressam no curso de filosofia nos diversos aspectos da vida 
acadêmica: bolsas, pesquisa, realização dos trabalhos acadêmicos, interação 
com os professores, dificuldades pedagógicas etc.  

b) Objetivos: Fortalecer a interação entre os petianos e os demais alunos do 
curso; evitar a evasão; auxiliar os ingressantes no curso com as dificuldades 
comuns ao primeiro ano de curso. 

c)  Metodologia: Serão três encontros por ano: o primeiro nos primeiros meses 
do ano, o segundo ao fim do primeiro semestre e o terceiro ao final do segundo 
semestre. Os alunos se reúnem com os calouros durante o horário de uma de 
suas disciplinas (espaço cedido pelos professores do primeiro ano) para 
discutirem sobre suas dificuldades, desde a confecção dos trabalhos e da 
avaliação de cada disciplina até questões pessoais de apoio sócio-econômico, 
psicológico etc. Os alunos do PET apresentam os diversos caminhos no interior 
da Universidade e do curso de filosofia, despertando o interesse e fortalecendo 
os laços com a graduação.  

d) Objetivos do PET mais vinculados a esta atividade (portaria no 976): 
“desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, 
mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 
interdisciplinar - Contribuir para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação - Estimular a formação de profissionais e 
docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica - 
Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela 
cidadania e pela função social da educação superior - Introduzir novas práticas 
pedagógicas na graduação - Contribuir para a consolidação e difusão da 
educação tutorial como prática de formação na graduação - Contribuir com a 
política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por meio de ações 
afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.” 

e) Resultados esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações, etc.; contribuição para a diminuição da evasão do curso; fortalecer 
os laços entre alunos de diferentes períodos; apresentar os diversos aspetos da 
vida acadêmica.  

f) Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Participação e 



contribuição dos petianos nos encontros com os calouros.  

 

 

ATIVIDADE  DATA DE INICIO DA ATIVIDADE  DATA DO FIM DA ATIVIDADE  

  
1- CICLO DE CONFERÊNCIAS 
PET/FILOSOFIA: Filosofia e ativismo  05/18  30/11/16  

2-FILOSOFIA NO VESTIBULAR  04/18  01/12/16  

3- SEMINÁRIOS DE PESQUISA 
INDIVIDUAL  

03/18  

  

07/12/2016  

4- SEMINÁRIOS DE LEITURA E ANÁLISE 
DE TEXTOS  03/18  07/12/16  

5-EDITORAÇÃO DOS CADERNOS PET  03/18  23/11/16  

6-ENCONTROS COM O PRIMEIRO ANO   
03/18  09/11/16  

 

 

Local e Data:  

_______________________________________________ Pró-Reitor de Graduação  

______________________________________________ Interlocutor do PET na 
UFPR  

______________________________________________  

	


