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Informações do Planejamento

IES:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA

Grupo:
PET História da África

Tutor:
MURIEL PINTO

Ano:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
36

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
Diante do exposto espera-se que as atividades sejam realizadas com sucesso, pois assim o PET - História da África
estará contribuindo tanto com a comunidade acadêmica quanto com a são borjense.

Resultados gerais:
Além dos resultados esperados já apresentados de maneira individual, espera-se com as atividades realizadas pelo
PET - História da África, um maior esclarecimento sobre a temática afro, busca-se com isso, a diminuição do
racismo na sociedade são borjense.

Atividade - ATIVIDADE EVENTO PARA APRESENTAÇÃO DO PET
- HISTÓRIA DA ÁFRICA NO ANO DE 2019

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 10/04/2019 10/04/2019

Descrição/Justificativa:
O presente evento visa apresentar as ações do PET - História da África no ano de 2019, no qual será apresentado
para o corpo docente e discente da Universidade Federal do Pampa e também para os professores da rede básica de
ensino do município de São Borja.

Objetivos:
a) Apresentar as ações do PET para 2018; b) Discutir as ações, metodologias e propostas de cada ação; c) Instigar
novos colaboradores e redes colaborativas para as ações do PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada através de palestras ministradas pelos bolsistas do PET - História da África.
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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:
melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações,
etc: O esclarecimento das ações para a comunidade e também novas parcerias para as futuras ações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação ocorrerá através da presença e participação dos bolsistas.

Atividade - INTERVENÇÃO DO PET - HISTÓRIA DA ÁFRICA NAS
ESCOLAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
As intervenções do PET - História da África pretendem trabalhar conhecimentos relacionados às temáticas
africanas e afro-brasileiras de forma interdisciplinar e que possa dialogar com a formação dos alunos dos diversos
anos (ensino fundamental e médio) afim de justificar a implementação da lei 10.639/03

Objetivos:
a) Aproximar os alunos da rede básica de ensino à temática afro; b) Apresentar a cultura africana tal qual a
europeia;; c) mostrar que o racismo está presente na nossa sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia destas intervenções serão variadas entre: Oficinas, falas de bolsistas, Cinepet...

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:
Um maior esclarecimento dos alunos sobre a cultura africana e afro-brasileira.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão aplicados questionários aos alunos semestralmente

Atividade - PRODUÇÃO ACADÊMICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
A devida ação trata da atividades do grupo relacionadas a produção acadêmica e científica, como artigos, papers e
organização de livros.
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Objetivos:
Democratizar e socializar os conhecimentos e pesquisas geradas a partir da História da África e cultura
afro-brasileira

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada a partir de diálogos e na constituição de subgrupos dentro do Programa que se
identificavam com as diversas temáticas 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:
Produção de Livro e papers em eventos

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será a partir dos índices quantitativos e pela qualidade da produção.

Atividade - CINEPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
A presente atividade é a apresentação de um audiovisual, a cada quinze dias, voltado a temática afro à um
determinado público para depois uma possível discussão do mesmo.

Objetivos:
a) Criar uma discussão no grupo sobre a temática afro; b) Mostrar a importancia da cuultura afro na sociedade; c)
Problematizar o audiovisual, mostrando que o racismo existe e que podemos percebe-lo da maneira mais ludica
possível.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será apresentado um audiovisual ao grupo a ser trabalhado, e depois ocorrerá uma discusão sobre o mesmo.

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:
Uma maior reflexão dos participantes das atividades ao assistirem algum audiovisual, apurar o senso critico nestas
pessoas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao fim de cada atividade será realizado um questionário.

Atividade - PESQUISAS SOBRE AS IDENTIDADES NEGRAS NO
MUNICÍPIO DE SÃO BORJA
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/04/2019

Descrição/Justificativa:
A presente atividade é uma pesquisa sobre as identidades negras do município de São Borja, tendo em vista que
foram importantes para a formação do município ao decorrer de sua história.

Objetivos:
a) mostrar a importancia dessas identidades ao municipio de são borja a comunidade; b) realizar um artigo após
realizada a pesquisa

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A presente atividade terá como metodologia pesquisa nos arquivos do município e trabalhos ja realizados sobre o
assunto.

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:
Com isso, espera-se uma maior informação da comunidade são borjense sobre as identidades negras do município e
sua importancia para a história do mesmo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação será através de relatórios.

Atividade - OFICINAS DO PET HISTÓRIA DA ÁFRICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
As oficinas ofertadas visam levar aos ouvintes elementos da cultura afro que foi usada por séculos em suas tribos
originais e que foram trazidas para o Brasil pelos negros escravizados como forma de manter suas tradições
originárias, e que, hoje são elementos que representam acima de tudo resistência e o empoderamento negro. São
ofertadas oficinas de turbante e pintura facial, ambas com características específicas, mas que tem em comum
enaltecer a beleza Negra e levar o conhecimento desses elementos para nossos ouvintes. A oficina de turbante
mostra os momentos em que eram usados o elemento, sendo este mais usado pelas realezas das tribos africanas,
mostrando que esses eram poderosos e importantes em sua tribo e em rituais religiosos. Utilizado hoje como forma
de resistência e empoderamento negro, o turbante é bem replicado na sociedade negra e pelos que não são também,
gerando assim a questão polêmica de apropriação cultural. A oficina de pintura facial demonstra tipos de pinturas e
seus significados que variam de comemorações dentro da tribo, lutas, mortes, expressões de emoção, entre vários
outros. É mostrado para o público a importância desses elementos antes e hoje na sociedade atual onde a pintura
representa uma forma de identificação com a população original africana.

Objetivos:
Levar ao conhecimento do público que os alunos elementos usados antes nas tribos e agora em nosso ambiente
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social tem um significado geralmente diferente, mas que engloba a aceitação e empoderamento negro numa
sociedade que ainda carrega rastros coloniais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na oficina de turbante, são postos numa mesa os tecidos utilizados para as amarrações e dada uma pequena palestra
sobre os significados do turbantes antigos e atuais. Logo depois é realizada a parte prática em que o público
participa ou aprendendo as amarrações e reproduzindo, ou como modelo para que as amarrações sejam feitas. Não
diferente, a oficina de pintura facial é feita uma palestra sobre as pinturas faciais nas tribos africanas e as forma que
é utilizadas hoje em dia pelos negros (aceitação e empoderamento). Na parte prática são utilizadas tintas próprias
para pele e são reproduzidas pinturas de tribos que utilizam esta como forma de expressar os sentimentos (amor,
alegria), com a participação do público para reproduzir as pinturas, ou como modelos para que as pinturas sejam
feitas.

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:
Espera-se que haja compreensão dos significados dos elementos estudados e a consciência e aceitação da
importância desses elementos para cultura afro brasileira. A participação do público para com as oficinas ofertada
nos mostra grande aceitação destas, no qual podemos analisar que grande parte do público absolve o conteúdo
passado

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação será através dos bolsistas que aplicarão as oficinas.

Atividade - INTERVENÇÕES DO PET - HISTÓRIA DA ÁFRICA NOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
As intervenções do PET - História da África pretendem trabalhar conhecimentos relacionados às temáticas
africanas e afro-brasileiras de forma interdisciplinar e que possa dialogar com a formação do discentes dos diversos
cursos (Ciências sociais/ciência Política, Comunicação Social/Jornalismo/ Publicidade e Propaganda, Relações
públicas, Serviço Social e Licenciatura em Ciências Humanas, Mestrado em Políticas Públicas) de forma a
contribuir na implementação da Lei 10.639/03 e 11.645/08.

Objetivos:
a) Conhecer a História da África pré-colonial, colonial e os processos de independência. b) conhecer a cultura dos
povos africanos. c) Conhecer a história dos africanos e afro-descentes no Brasil Colonial, imperial e republicano e
em especial no Rio Grande do Sul. d) conhecer a contribuição cultural dos africanos e afrodescendentes no Brasil e
em especial no Rio Grande do Sul. e) conhecer os movimentos sociais negros f) conhecer as politicas públicas
voltadas para a inclusão e a diversidade étnica. g) conhecer o debate e as discussões sobre os negros e a
comunicação social, relações públicas.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As intervenções ocorrerão mensalmente em cada curso existente no campus de São Borja, que são eles: Ciências
sociais/ciência Política, Comunicação Social/Jornalismo/ Publicidade e Propaganda, Relações públicas, Serviço
Social e Licenciatura em Ciências Humanas.

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:
melhorias para o Curso, para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações,
etc: Espera-se que os futuros profissionais, dos diversos cursos, tenham habilidade para trabalhar com a diversidade
étnica e cultural. Que sejam multiplicadores e formadores.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática com o objetivo de diagnosticar a situação da
aprendizagem. Serão aplicados três instrumentos avaliativos: instrumento diário, seminário e avaliação dissertativa.

Atividade - PODCAST DO PET - HISTÓRIA DA ÁFRICA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 15/04/2019 16/12/2019

Descrição/Justificativa:
os podcasts terão como pauta a temática afro, onde serão discutidos temas atuais, onde serão problematizados pelos
bolsistas e convidados com o intuito de relacionar ao PET História da África.

Objetivos:
A)Trazer uma reflexão aos ouvintes do podcast sobre a temática afro; B) Dar espaço de discussão aos assuntos não
discutidos pelos meios hegemonicos de comunicação;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A presente atividade será realizada pela condução da discussão do podcast por um bolsista e dois comentando.
Também a cada programa será reservado um lugar de comentários para um convidado que não seja bolsista do PET
- História da África

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:
Como resultado da atividade se espera que os ouvintes reflitam aos assuntos abordados no podcast e que se tornem
mais bem informados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizado questionarios de satisfação dos ouvintes a cada trimestre.
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Atividade - II JORNADA DA CONSCIÊNCIA NEGRA NO
MUNICÍPIO DE SÃO BORJA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

4 20/11/2019 23/11/2019

Descrição/Justificativa:
Fazer com que o dia da consciência Negra não seja apenas um dia em específico, mas trazer para a comunidade
sao-borjense a consciência de que os temas debatidos nesse dia devem ser debatidos todos os dias.

Objetivos:
O objetivo do evento é trazer a consciência das temáticas debatidas para a comunidade de São Borja, fixando-se
como uma data importante de reflexão para a comunidade. Mas o principal objetivo do evento é tornar os debates
da universidade de acesso a comunidade da cidade de São Borja. São eles: religiosidade africana, racismo,
empoderamento negro...

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento é realizado em três dias e em diferentes locais da cidade de São Borja. Nessas datas são convidadas
pessoas de diferentes segmentos da comunidade de São Borja para tratar de assuntos diversos e trazer o debate e
construção de conhecimento. Além disso, o evento conta com apresentações culturais e artísticas com
personalidades negras da cidade de São Borja. Apesar de estar com data definida, o evento ainda não tem seus
palestrantes e apoiadores definidos, estes devem ser convidados no início do ano de 2019.

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:
Todos os palestrantes e participantes (além da organização) receberam certificados de horas como evento
acadêmico. A perpetuação do evento fará com que se torne um marco no calendário da cidade de São Borja, uma
semana de problematizar temáticas que são de extrema importância para a comunidade. Além disso, o material
produzido no evento é registrado e apresentado nos arquivos do programa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será realizada através da observação dos bolsistas


