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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Viçosa 
1.2. Grupo: PET Administração 
1.3. Home Page do Grupo: http://www.petadm.ufv.br/ 
1.4. Data da Criação do Grupo: dez/1988 
1.5. Natureza do Grupo:  
 ( x ) Curso de graduação:BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 
 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  
 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 
 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Câmpus) 
1.6. Nome do (a) Tutor (a): Rodrigo Gava 
1.7. e-mail do (a) Tutor (a): rgava@ufv.br 
1.8. Titulação e área: Doutor em Administração (EBAPE/FGV-RJ) – Área de Ciências Sociais 

Aplicadas 
1.9. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): OUTUBRO DE 2009 

 
 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e 
redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do 
grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 
 

• O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e 
modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da evasão escolar. As atividades 
do grupo devem ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Desta forma, devem necessariamente contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação 
acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia intelectual do estudante;  

• Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico Institucional, 
recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem 
como busquem inovações metodológicas;  

• Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada às 
demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe 
lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de Extensão; 

• Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada à 
reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de conhecimento 
novo e análise crítica dos resultados;  

• Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente registradas 
nas instâncias específicas no âmbito da IES; 



• O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o grupo 
deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não excesso de 
atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla 
abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

• Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano sobre os 
seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano de graduação; 

• Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o estímulo ao 
espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior 
bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica. 

 
 
 

3. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

No planejamento geral das atividades considerar: 
A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será 

realizada. 
B. Quais os mecanismos de avaliação. 
C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o curso, para a 
educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, 
conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 
Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser realizada 
em até mil palavras. 

 
 

As atividades propostas pelo PET de Administração da Universidade Federal de Viçosa (UFV) buscam 
proporcionar o desenvolvimento dos petianos no âmbito pessoal e profissional, bem como propiciar acesso 
dessas atividades ao maior número de estudantes do departamento. O intuito é oferecer apoio e alavancar os 
cursos de Administração e Ciências Contábeis, já que muitas das atividades tem o sentido de reduzir lacunas 
existentes na graduação e oferecer oportunidades de ampliação da precoce especialização funcional típica 
destes cursos. Neste sentido, destaca-se a relevância das parcerias estabelecidas com diversos órgãos da UFV 
e com os demais grupos PET da mesma, bem como o empenho e comprometimento do grupo para a execução 
das tarefas. 

Além das considerações anteriores, vale ressaltar que o planejamento para o ano de 2013 contou com a 
aplicação de questionários no fim de 2012, que permitiram aos graduandos em Administração e em Ciências 
Contábeis optarem na proposição das atividades. O intuito foi considerar atividades de interesse dos membros 
do grupo e dos demais estudantes dos cursos oferecidos pelo departamento. 

 
 
3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
  

3.1.1.  Atividades de Ensino 
 

 Objetivo final de atividades de ensino para 2013 
A partir do que rezam as diretrizes do Manual do PET sobre a formação esperada para os petianos, definimos 
como principal motivação de nossas atividades, neste ano, aprofundar em dois focos de estudo: (a) 
Transformações históricas e contemporâneas da Cultura e (b) A Importância do Empreendedorismo e da 
Inovação nas organizações. 

 Objetivos Intermediários 
1. Realizar um estudo das transformações históricas e contemporâneas da Cultura, ressaltando o 

impacto dessas transformações na sociedade atual. 
2. Analisar a importância do Empreendedorismo e da Inovação nas organizações. 

 



1) Estratégias do Objetivo Intermediário 1: Realizar um estudo das transformações históricas e 
contemporâneas da Cultura, ressaltando o impacto dessas transformações na sociedade atual.  
 
a) Leitura de Livro:  

o Descrição

o 

: O livro escolhido foi EAGLETON, Terry. A Idéia de Cultura. São Paulo: Editora UNESP, 
2005. Esta obra busca resgatar as transformações históricas e contemporâneas pelas quais o 
termo cultura passou, incorporando questões filosóficas que englobam liberdade e determinismo, 
mudança e identidade, o dado e o criado. O objetivo do autor é superar a definição antropológica e 
a estética do conceito de cultura que, segundo ele, proporcionam respectivamente uma ideia de 
cultura debilitantemente ampla e desconfortavelmente rígida. Além deste amplo panorama 
conceitual, aborda a crise moderna da ideia de cultura e permite uma profunda análise das 
questões centrais do mundo contemporâneo, dentre as quais: a homogeneização da cultura de 
massas, a função da cultura na estruturação do Estado-Nação e a construção de identidades e 
sistemas doutrinários.  

Mecanismos de avaliação

o 

: a avaliação da atividade ocorrerá em conjunto com a reunião temática 
em que os petianos irão discutir com a orientação do tutor, além deste livro, os artigos 
apresentados no tópico 3.1.1(b).  

Resultados Esperados

b) Leitura de Artigos: 

: Ampliar o conhecimento dos membros do grupo PET/ADM no que tange às 
questões culturais. Além disso, visa despertar no grupo um senso crítico a respeito da cultura na 
atualidade e trazer ao grupo discussões e reflexões a acerca de temáticas que não são abordadas 
no curso.   

o Descrição:

o 

 O artigo “BOTELHO, I. Dimensões da Cultura e Políticas Públicas. SÃO PAULO EM 
PERSPECTIVA, 15(2) 2001, p. 73-83”, lido pelo grupo no ano de 2012, no qual se apresenta uma 
dimensão antropológica e outra sociológica da cultura será lido novamente pelo grupo em 2013, 
com o intuito de enriquecer o debate do livro supracitado, visto que apresentam abordagens 
opostas. A fim de enriquecer ainda mais o debate, também será lido o artigo “PAVAM, Rosane. O 
belo não está à venda. Revista Carta Capital, São Paulo, p.40-42, fevereiro, 2013”; “PAVAM, 
Rosane. A esperança em tempos de magra colheita. Revista Carta Capital, São Paulo, p. 50-52, 
fevereiro 2013”; “SILVEIRA, Daniel. O novo Iluminismo. Revista Brasileira de Cultura, São Paulo, p. 
23-27, maio 2012”; “SAFATLE, Vladimir. Estética Financeira. Revista Brasileira de Cultura, São 
Paulo, p.28-31, maio 2012”; “KODIC, Maríla. Les Inrocks and roll. Revista Brasileira de Cultura, São 
Paulo, p. 32-35, maio 2012”. “ZANELLA, Guilherme. O tempo da cultura. Revista Brasileira de 
Cultura, São Paulo, p. 36-39, maio 2012”.  

Mecanismos de avaliação

o 

: a avaliação da atividade será realizada com orientação do tutor na 
reunião temática, em que os petianos irão discutir os artigos supracitados e o livro apresentado no 
item 3.1.1 (a). 

Resultados Esperados

c) Vídeo-Debate: 

: proporcionar aos membros do PET/ADM uma reflexão acerca da cultura, 
apresentando as preocupações que rodeiam esta temática nos dias atuais, a fim de despertar 
nestes uma visão crítica à respeito do assunto. Além disso, a leitura destes artigos ampliarão o 
conhecimento do grupo sobre o tema, proporcionando melhor desempenho em outras atividades 
relacionadas a este, dentre as quais o II Seminário de Gestão Cultural. 

o Descrição:

 

 A realização dessa reunião temática em forma de vídeo debate se justifica devido à 
necessidade de continuação e aprofundamento do estudo do tema abordado. O vídeo permite que 
os petianos visualizem melhor o assunto e, posteriormente, será realizado um debate apoiado não 
apenas no filme selecionado, mas também no conhecimento adquirido anteriormente através das 
leituras sobre o assunto. Sendo assim, a atividade proporcionará um melhor aproveitamento do 
tema, devido às trocas de informações, observações e análise entre os petianos e o tutor.  

o Mecanismos de avaliação

 

: a avaliação da atividade será realizada com a orientação do tutor nessa 
reunião temática, em que os petianos irão recordar o conhecimento adquirido nas atividades 
anteriores relacionadas à temática de cultura, complementando com novas informações adquiridas 
no vídeo.  

o Resultados Esperados

 

: Com a realização desta atividade, espera-se proporcionar aos integrantes 
do grupo PET/ADM a oportunidade de adquirirem novos conhecimentos através do vídeo, além de 
propiciar um espaço para discussões e trocas de conhecimentos entre petianos, tutor e possíveis 
convidados.  

d) Cine-PET: 
o Descrição: O Cine Pet consiste numa atividade cujo objetivo é apresentar, através de meios 

audiovisuais, tal como um documentário, um vídeo ou um filme que fale sobre determinado tema. 
Diante disso, determinamos como tema a cultura sob as suas mais diversas formas de expressão, 



com o objetivo de disseminar os conhecimentos adquiridos pelo grupo, e ainda, propiciar uma 
discussão e uma reflexão junto à comunidade do tema em questão. 
 

o Mecanismos de avaliação: a avaliação ocorrerá através da aplicação de questionários aos 
participantes, visto que dessa forma, será possível averiguar os aspectos positivos e negativos da 
realização desta atividade. 

 
o Resultados esperados

 

: através do Cine-PET relacionado à temática Cultura, pretende-se 
proporcionar novos conhecimentos ao grupo PET/ADM e aos demais participantes da atividade.  

e) II Seminário de Gestão Cultural: 
o Descrição:

 

 Solidificar o aprendizado sobre cultura que vem sendo desenvolvido desde o ano de 
2011. O evento contará com a participação de diversos especialistas da área cultural, cujo objetivo 
é caracterizar as organizações do campo das Artes, Música, Dança, Teatro e Literatura e da cultura 
como objeto de estudo, contribuindo na capacidade de análise de suas práticas de gestão, 
estrutura e processos, e o impacto que elas exercem na sociedade. Os palestrantes, além de 
realizarem suas apresentações, irão liderar o debate sobre o tema. Além disso, no evento também 
serão apresentados resultados das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão que serão 
realizadas no projeto de extensão “O PET CULTURA”, detalhado no item 3.1.3.5. Essa atividade será 
organizada pelos petianos (PET/ADM), com o apoio dos gestores culturais locais e da Divisão de 
Assuntos Culturais da UFV e possui como público alvo toda a comunidade viçosense. 

o Mecanismos de avaliação

o 

: no credenciamento do seminário será entregue um formulário de 
avaliação, elaborado pelos organizadores do evento, para que o grupo possa inferir sobre os 
principais pontos positivos e negativos dessa atividade, a fim de aprimorar futuros eventos. Com 
estes dados, será elaborado um relatório de avaliação a partir das respostas dos formulários, que 
será encaminhado ao tutor e discutido posteriormente com todo o grupo.   

Resultados Esperados:

f) Visita técnica I:  

 pretende-se propiciar aos organizadores e participantes do seminário um 
espaço de discussão e reflexão sobre a temática da gestão cultural, corroborando com o processo 
de formação dos futuros profissionais e de aperfeiçoamento dos profissionais participantes do 
evento. 

o Descrição:

o 

 Planeja-se realizar uma visita com o tutor e os membros do grupo PET/ADM no parque 
Ecológico Vale Verde, localizado na cidade de Betim - MG.  Através dessa visita, pretende-se 
relacionar o conhecimento teórico com o prático, apresentando três tipos de cenários diferentes 
disponibilizados para os visitantes. O primeiro será o Circuito dos Répteis, seguido pelo Circuito 
das Aves e, por fim, o Circuito do Processo de Produção Sustentável da Cachaça. Neste, será 
englobado um pouco da cultura da cachaça que remonta ao descobrimento do Brasil.. Para tanto, 
será visitado o Museu da Cachaça com cerca de 2000. Além disso, é possível conhecer a 
Produção da Cachaça desde a moagem ao alambique, sendo todo o processo sustentável.  

Mecanismos de avaliação

o 

: No início da visita será entregue um formulário de avaliação, elaborado 
pelos membros da Comissão Organizadora, o qual deverá ser devolvido no fim. Dessa forma, o 
grupo poderá inferir sobre os principais pontos positivos e negativos da organização e execução da 
visita. 

Resultados esperados

g) Elaboração de um livro:  

: Possibilitar aos petianos um momento de descontração aliado ao 
conhecimento cultural e o empreendedorismo sustentável, temas já abordados em discussões 
realizadas em outros momentos no grupo PET, facilitando a caracterização da teoria com a prática.  

o Descrição:

o 

 a elaboração do livro permitirá registrar informações relacionadas a todas as atividades 
sobre a temática cultura, relatando as principais dificuldades, ações e resultados. Deste modo, a 
edição do livro é de suma importância, uma vez que repassará o conhecimento adquirido durante a 
realização de tais atividades, facilitando futuras ações do próprio grupo PET/ADM ou de demais 
interessados. 

Mecanismos de avaliação

o 

: será confeccionada uma proposta para o livro, a qual será apresentada 
ao tutor, ao grupo e a profissionais que trabalham com a confecção de materiais similares, para 
garantir que o material elaborado seja de boa qualidade. 

Resultados Esperados

  

: através da elaboração deste livro, espera-se possuir um registro das 
atividades desenvolvidas a fim de facilitar futuras ações relacionadas à disseminação da cultura.  



2) Estratégias do Objetivo Intermediário 2: Analisar a importância do Empreendedorismo 
e da Inovação nas organizações.  

 
a) Leitura de artigos: 

o Descrição: 

o 

preparar os petianos para atividades complementares sobre o tema. Para tanto, leremos 
(a) LEITE, Elaine da Silveira; MELO, Natália Maximo. Uma nova noção de empresário: a 
naturalização do “empreendedor”.  Ver. Sociol. Polít., Curitiba, v. 16, n. 31, p. 35-47, nov. 2008. E 
(b) Haase, H.; Araújo, E. C. de; Dias, J.Inovações Vistas pelas Patentes: Exigências Frente às 
Novas Funções das Universidades. Revista Brasileira de Inovação, v. 4, n. 2, p. 329-362, 
Jul./Dez. 2005. 

Mecanismos de avaliação

o Resultados Esperados: desenvolver nos membros do PET/ADM o conhecimento a respeito das 
questões das temáticas inovação e empreendedorismo. Além disso, trazer ao grupo discussões e 
reflexões a acerca de aspectos que não são abordados no curso para que se possa desenvolver 
nos alunos a habilidade da leitura crítica. A partir dessas discussões, o grupo terá reforçada sua 
capacidade de organização do seminário descrito na letra “c” que se segue. 

: a avaliação da atividade ocorrerá no dia em que os petianos discutirão 
os artigos supracitados. Neste dia, o tutor irá avaliar o grau de compreensão e entendimento da 
temática e fazer as suas apreciações com o intuito de nivelar o conhecimento dos petianos.  

b) Leitura de livro:  
o Descrição: Com o intuito de abordar a temática Inovação, será lida a segunda parte do livro 

“TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006”. Nesta parte, são abordados os aspectos meso-econômicos que caracterizam a 
relação entre inovação e competitividade. O grupo PET/ADM também irá ler o segundo capítulo do 
livro “Cozzi, Afonso [et all.]. Empreendedorismo de Base Tecnológica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008”, que proporciona uma revisão de literatura em empreendedorismo corporativo, destacando o 
conceito de spin-offs. Além disso, este capitulo também aborda uma comparação entre os 
possíveis fatores de sucesso e fortalecimento dos spin-offs corporativos e das empresas iniciantes 
independentes.  

o Mecanismos de avaliação: após a leitura dos artigos e dos livros anteriormente mencionados, os 
petianos, juntamente com o tutor, realizarão um encontro para discutir o que foi aprendido. Neste 
dia, o tutor irá avaliar o grau de compreensão e entendimento da temática e fazer as suas 
apreciações para tentar igualar o conhecimento dos petianos.  

o Resultados Esperados: desenvolver nos membros do PET/ADM o conhecimento a respeito da 
inovação e do empreendedorismo. Além disso, trazer ao grupo discussões e reflexões a acerca de 
temáticas que não são abordadas com tanta ênfase nos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis, além de reforçar a capacidade de organização do grupo para o seminário descrito no 
próximo item. 

c) Seminário:  
o Descrição: Solidificar o aprendizado sobre o tema de Inovação e Empreendedorismo por meio de 

duas apresentações com temas já definidos: (a) “a relação entre inovação e competitividade nas 
organizações” e (b) “Inovação e Renovação dos negócios: o empreendedorismo corporativo” cujos 
objetivos serão, respectivamente, compreender como fatores inovadores podem contribuir para 
uma organização se firmar em um ambiente instável e competitivo; e abordar a importância da ação 
empreendedora para as organizações. Serão convidados para participar do Seminário, 
especialistas nas áreas de empreendedorismo e inovação. O evento contará também com a 
participação de donos de empresas de base tecnológica que apresentarão sobre suas respectivas 
empresas.  

o Mecanismos de avaliação: no início da atividade será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pelos membros da Comissão Organizadora, o qual deverá ser devolvido no fim. Para 
que assim o grupo possa inferir sobre os principais pontos positivos e negativos do seminário. Com 
estes dados, será elaborado um relatório de avaliação a partir das respostas dos formulários, que 
será encaminhado ao tutor e discutido posteriormente com todo o grupo.   

o Resultados Esperados: Contribuir para ampliação do conhecimento necessário à formação dos 
acadêmicos propiciando aos organizadores e participantes do seminário, um espaço de discussão 
e reflexão sobre empreendedorismo e inovação, para que assim corrobore com o processo de 
formação dos futuros profissionais e de aperfeiçoamento dos profissionais participantes do evento. 

d) Visita técnica II: 
o Descrição: A visita busca apresentar aos alunos uma visão de mercado confrontada com o que é 

ensinado na sala aula, por meio do conhecimento das práticas realizadas pelas empresas. Outro 
ponto importante é identificar os processos e informações sobre inovação e tecnologia, observando 
o fato da empresa escolhida ser a Fiat (localizada na cidade de Betim – MG), e essa possuir altos 
níveis de investimentos nessas áreas. Também será apresentado aos estudantes um pouco mais 



da história e da cultura da empresa, com uma breve contextualização de sua evolução no mercado 
brasileiro. A visita, por uma questão de limitação por parte da empresa no número de visitantes, 
será realizada apenas pelo tutor, juntamente com os membros do grupo PET/ADM.  

o Mecanismos de avaliação: No início da visita será entregue um formulário de avaliação, elaborado 
pelos membros da Comissão Organizadora, o qual deverá ser devolvido no fim. Dessa forma, o 
grupo poderá inferir sobre os principais pontos positivos e negativos da organização e execução da 
visita. 

o Resultados esperados: Possibilitar aos petianos a oportunidade de verem como uma grande 
empresa trabalha com inovação e empreendedorismo. Sendo assim, haverá uma ampliação do 
conhecimento teórico adquirido na leitura dos livros e artigos supracitados em itens anteriores.  

e) Oficina II: 
o Descrição: esta atividade será desenvolvida com os estudantes de Administração e Ciências 

Contábeis, tendo como principal público os graduandos que realizarão a visita técnica descrita no 
item (f) a seguir. O intuito é solidificar o aprendizado adquirido pelo grupo PET/ADM e proporcionar 
aos demais estudantes a oportunidade de também adquirirem informações relevantes sobre 
Empreendedorismo e Inovação. Vale ressaltar que serão abordados aspectos das empresas que 
serão visitadas.  

o Mecanismos de avaliação: no início da atividade será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pelos membros da Comissão Organizadora, o qual deverá ser devolvido no fim. Para 
que assim o grupo possa inferir sobre os principais pontos positivos e negativos da oficina. Com 
estes dados, será elaborado um relatório de avaliação a partir das respostas dos formulários, que 
será encaminhado ao tutor e discutido posteriormente com todo o grupo.   

o Resultados esperados: Aperfeiçoar o conhecimento a respeito da temática, de forma a relacioná-lo 
com a visita técnica a ser realizada em seguida. 

f) Visita técnica III:  
o Descrição: planeja-se realizar uma visita técnica, aberta a todos os estudantes dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis, na fábrica da Garoto (localizada na cidade de Vila Velha -  ES) 
e na empresa do setor de transportes Águia Branca (localizada na cidade de Cariacica – ES). 
Através dessa atividade pretende-se relacionar o conhecimento teórico com o prático. O intuito da 
visita a estas duas empresas, é identificar a trajetória empreendedora desenvolvida por ambas, 
desde suas criações à consolidação no mercado, destacando as práticas de inovação (de produto, 
de processo, de marketing ou organizacional) ocorridas nesta evolução. 

o Mecanismos de avaliação: no início da atividade será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pelos membros da Comissão Organizadora, o qual deverá ser devolvido no fim. Para 
que assim o grupo possa inferir sobre os principais pontos positivos e negativos da viagem. Com 
estes dados, será elaborado um relatório de avaliação a partir das respostas dos formulários, que 
será encaminhado ao tutor e discutido posteriormente com todo o grupo.   

o Resultados Esperados: Concluir o aprendizado adquirido durante o período de estudo do tema 
Empreendedorismo e Inovação, possibilitando o compartilhamento de tal conhecimento aos 
estudantes dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 

 
3) Atividades de Ensino Complementares 

 
 Além das atividades supracitadas, relacionadas aos dois grandes temas escolhidos para serem 
trabalhados neste ano de 2013, o grupo PET/ADM realizará outras atividades que englobam assuntos e temas 
variados. Ressalta-se que para a definição destas atividades complementares, foram aplicados questionários aos 
demais estudantes de graduação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, com o intuito de realizar 
atividades que, além de contribuir para a formação de um profissional qualificado, sejam do interesse de todos 
estes graduandos. Esta ação, além de permitir a elaboração de um planejamento condizente com as demandas 
dos estudantes, viabilizou uma interação destes com o grupo PET/ADM.  

 
1. Discussões Temáticas 
o Descrição: Durante o ano de 2013, o PET/ADM/UFV proporcionará encontros para discussões sobre 

o tema ‘’Administração Pública’’, buscando inovar nos métodos de disseminação de conhecimento 
antes praticados pelo grupo. O objetivo é criar um ambiente onde os presentes possam se sentir à 
vontade para interagir e trocar conhecimentos sobre o tema. Cada discussão terá um enfoque 
específico, sugerido pelo tutor, pelo grupo ou selecionado através da aplicação de questionários aos 
demais estudantes de Administração e Ciências Contábeis e contará com um dirigente das 
discussões. Os debates visam atender assuntos relevantes para a formação dos alunos de 
Administração e Ciências Contábeis, no entanto, serão abertos aos demais estudantes da UFV, 
visto que poderão também propiciar conhecimentos relevantes a discentes de outros cursos que 
possuam interesse pelo tema abordado. 



o Mecanismos de avaliação: No início de cada discussão será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pelos organizadores da atividade, o qual deverá ser devolvido na sala do PET/ADM no 
dia de entrega dos certificados da atividade. Dessa forma o grupo poderá inferir sobre os principais 
pontos positivos e negativos dos encontros ocorridos. 

o Resultados Esperados: Propiciar e aprimorar conhecimentos relevantes sobre a Administração 
Pública que engrandecem o lado profissional dos alunos, como forma de preencher possíveis 
lacunas na graduação dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, como também à 
discentes de demais cursos a que possam se interessar. 

 
2. Cursos e Minicursos  
o Descrição: O grupo pretende oferecer um conjunto de Cursos e Minicursos aos próprios petianos e 

demais alunos de graduação. Essas atividades contemplarão aspectos relevantes e de interesse 
das áreas de Administração e Ciências Contábeis e serão ministrados por professores e pós-
graduandos que, contaram o devido apoio dos petianos.  

o Mecanismos de avaliação: No início de cada curso será entregue aos participantes um formulário de 
avaliação elaborado pelos organizadores, recolhido no final da atividade. Através dos resultados 
obtidos nos formulários de cada atividade, o grupo realizará um relatório, no qual serão elaborados 
gráficos para a avaliação de diversos aspectos, dentre os quais: pontualidade, relevância e grau de 
atendimento às expectativas. Sendo assim, o grupo poderá inferir sobre os principais pontos 
positivos e negativos das atividades organizadas, com o intuito de realizar as mudanças necessárias 
para o alcance da excelência em suas atividades. 

o Resultados Esperados: Através da realização destes cursos, o grupo PET-ADM busca contribuir 
para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, proporcionando 
conhecimentos que complementam a grade curricular dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis.  

 Diante disso, no ano de 2013 o PET/ADM planeja a realização dos seguintes cursos/minicursos: 
 

a) Microsoft EXCEL Básico - O minicurso tem como objetivo apresentar as ferramentas básicas 
do Microsoft Excel. O conhecimento dessa ferramenta torna-se cada vez mais necessário no 
mercado de trabalho, além de auxiliar na resolução de problemas do cotidiano. Por permitir a 
entrada de todos os dados, realizar a análise a classificação de acordo com o formato 
personalizado, é utilizado principalmente para a organização de dados para uma apresentação. 
Portanto, é fundamental que estudantes de Administração e Ciências Contábeis saibam utilizar 
este programa.  

b) Administração Pública como facilitadora do Desenvolvimento Social e Econômico - O 
objetivo desse minicurso é fomentar uma discussão à cerca da Administração Pública atual, 
como fator determinante no Desenvolvimento dos municípios. Uma vez que, mais do que 
nunca, é necessário conhecer o funcionamento da gestão pública, para que os cidadãos 
possam agir mais ativamente nesse contexto, sendo capazes de fiscalizar e cobrar ações mais 
concretas por parte dos governantes. A realização dessa atividade se justifica pelo fato de 
concernir com os objetivos do PET/ADM de incentivar a construção de uma consciência crítica 
nos petianos e nos alunos da graduação. Essa atividade permitirá ainda uma interação entre 
graduandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFV, mestrandos, docentes 
do Departamento de Administração e Contabilidade e outros possíveis convidados. 

c) Marketing Pessoal - O objetivo desse minicurso é aperfeiçoar as capacidades individuais dos 
alunos através da aplicação de conceitos do marketing. Essa atividade contribui para a 
divulgação de uma imagem pessoal positiva, para se obter sucesso no concorrido mundo 
profissional e na vida social. O minicurso ajuda o indivíduo a se destacar e manter segurança 
durante as entrevistas de emprego, também contribui para melhorias na qualidade de vida das 
pessoas, como a manutenção de relacionamentos mais saudáveis e a comunicação de forma 
mais eficiente. 

d) HP12C – O Objetivo do minicurso HP 12-C é apresentar aos alunos de Administração e 
Ciências Contábeis as funcionalidades da Calculadora Financeira HP 12-C. Esta é uma 
ferramenta utilizada em cálculos financeiros envolvendo Juros, Taxas, Amortizações entre 
outras funcionalidades que são essenciais para a formação acadêmica dos alunos, sendo 
utilizada em várias disciplinas ao longo da Graduação. O minicurso será dividido em dois 
Módulos, Modulo I (básico) e Modulo II (Avançado) para apresentar de modo mais claro e 
objetivo as funcionalidades da mesma. O Minicurso será oferecido por um professor do 
departamento especialista em finanças. 

e) Como motivar as pessoas em um ambiente competitivo - A palavra motivação traz em suas 
raízes etimológicas o significado intrínseco de movimento, que quando atrelado a um ambiente 
competitivo torna-se um desafio colossal para os líderes de diferentes áreas; promover bons 
resultados em dessemelhantes âmbitos torna-se possível quando tais líderes lançam mão de 



teorias comportamentais a fim de provocar a mudança esperada. Fazer-se então de extremo 
valimento discutir nos dias atuais a importância da motivação em um ambiente competitivo, 
além de evidenciar as diversas ferramentas e técnicas disponíveis para aferir a excelência em 
tal âmbito. O escopo do tema elucidado, torna-se então fornecer aparatos teóricos e técnicos a 
futuros líderes, que no intuito de motivar a ação de vários indivíduos poderão lançar mão do 
que lhes foi amestrado. 

f) Como Elaborar um Plano de Negócios – O objetivo deste minicurso é mostrar aos alunos de 
Administração e Ciências Contábeis, além de empresários de Viçosa, a importância de uma 
boa realização e organização na elaboração do plano de negócios. A importância deste 
minicurso se deve ao fato de que a realização de um bom plano de negócios facilita a gestão 
de uma empresa, facilitando as tomadas de decisão. A atividade será ministrada por um 
profissional do SEBRAE, que possui projetos para orientação das empresas.  

 
g) A importância da contabilidade para o administrador – O minicurso objetiva apresentar a 

contabilidade como instrumento fundamental para dar suporte aos administradores na tomada 
de decisão. A mesma é responsável por estabelecer os dados sem qualquer tipo de desvio ou 
viés, na íntegra, permitindo conhecer situações passadas, presentes e as tendências da 
entidade. Logo, a partir da análise dessas informações, os administradores podem tomar 
decisões embasadas em dados, propiciando um bom gerenciamento nas organizações.  

 
h) Técnicas de Negociação - O minicurso tem o objetivo de oferecer aos participantes métodos e 

estratégias de lidar com sua clientela, dos mais variados tipos de produtos e serviços. A 
negociação é uma arte praticada desde o primórdio da existência humana e não se restringe 
apenas ao mercado, porém é neste campo que ela se torna mais visível e fundamental, 
tornando o negócio bem sucedido. A finalidade desta atividade é demonstrar a negociação 
racional e bem planejada, que atenda o interesse de ambas às partes, garantindo assim a 
sobrevivência e o sucesso da organização. 

 
i) Coaching - Este minicurso tem o objetivo de introduzir a formação de coaches (profissionais) 

para que estejam preparados, com conhecimento e prática nos modelos de gestão pessoal e 
nos modelos de comportamento e desempenho pessoal e executivo. Esse treinamento visa 
ensinar uma metodologia para aumentar o nível de resultados, realização, sucesso pessoal e 
profissional, plenitude e felicidade na área pessoal, nos negócios, na carreira, nos 
relacionamentos e na qualidade de vida. 

 
j) Mercado Financeiro - Este minicurso tem como justificativa a apresentação de possibilidades 

geradas pelo mercado financeiro aos alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Economia e demais interessados, apresentando opções de investimentos, visto que no 
contexto atual, é praticamente impossível se manter no mercado sem os conhecimentos 
básicos de aplicação de dinheiro e taxas de financiamento adequado. Logo, este minicurso é 
uma oportunidade imprescindível para os alunos que queiram se preparar melhor para o 
mercado de trabalho e para se tornarem possíveis investidores. Com esta atividade, pretende-
se focar a relação risco-retorno e os principais índices que devem ser levados em conta pelos 
investidores para avaliar quais as melhores oportunidades de investimento dentre as tantas 
oferecidas.  

 
 

3. Organização de Eventos  
 

a) EMAPEGS:  
o Descrição: Este evento tem como propósito reunir organizações e profissionais interessados em se 

aprofundar em um dos temas mais ricos, complexos e desafiantes da atualidade: a Administração 
Pública e Gestão Social. Objetiva-se privilegiar atividades que são ainda pouco exploradas na nossa 
graduação e também difundir as pesquisas sobre os assuntos abordados, promovendo espaços 
para discussões sobre a temática, por meio de palestras, mesas redondas e exposição de trabalhos 
com premiações dos projetos de destaque. O grupo PET/ADM irá participar da organização deste 
evento que possui suma relevância para o Departamento de Administração e Contabilidade. 

o Mecanismos de avaliação: No credenciamento do evento será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pela comissão organizadora, para que o grupo possa inferir sobre os principais pontos 
positivos e negativos deste evento, a fim de aprimorar os aspectos necessários. 

o Resultados Esperados: Pretende-se oportunizar a exposição de práticas referenciais em 
Administração Pública, Economia Solidária e Gestão Social para incentivar novos estudos nas 
diversas áreas do conhecimento envolvidas na construção de um olhar interdisciplinar, Estimular a 
participação de governantes mineiros aproximando a administração pública dos pesquisadores da 
área, além de difundir e premiar os melhores projetos na área. 



b) Comemoração de 25 anos do PET Administração UFV 
o Descrição: A confraternização de vinte cinco anos do PET tem por objetivo promover o encontro de 

ex petianos em um ambiente descontraído e agradável, para que estes possam compartilhar suas 
experiências vivenciadas na época em que faziam parte do PET ADM UFV e ainda rever os amigos 
da graduação. A confraternização ocorrerá no mês de dezembro nas dependências do campus da 
UFV, e buscará reunir o maior número de ex-membros possível. No início da festa ocorrerá uma 
apresentação dos petianos para informar a todos os presentes as atuais atividades desenvolvidas 
pelo grupo, e ainda um espaço para depoimento dos petianos egressos. 

o Mecanismos de avaliação: A avaliação do evento será feita através de um questionário de satisfação 
semiestruturado, a ser entregue pelos participantes no fim da confraternização a fim de avaliarem a 
qualidade do evento e opinarem através de criticas, sugestões ou elogios. 

o Resultados Esperados: Espera-se com esse evento comemorar a existência dos vinte e cinco anos 
do PET ADM UFV, integrando os ex membros e assim reaproximando-os do PET ADM UFV. 
Visiona-se também a troca de experiências entre os egressos do PET ADM e os atuais membros, 
fazendo com que os últimos reforcem a importância do programa para a carreira profissional. 

 

c) DAD Solidário – Recepção de Calouros  
o Descrição: Este evento tem por base integrar os calouros de Administração e Ciências Contábeis 

aos seus veteranos a realidade acadêmica da instituição em que eles acabaram de ingressar. Além 
disso, pretende-se despertar nos mesmos o espírito de solidariedade por meio da arrecadação de 
alimentos que serão doados a uma creche. No ato da doação, os participantes poderão acompanhar 
os organizadores e assim conhecer a realidade do local, além de levarem um pouco de diversão 
para as crianças atendidas pela creche. A recepção e a integração de calouros é uma atividade 
organizada pelo PET/ADM, Empresa Júnior de Administração (CACE) e Empresa Júnior de Ciências 
Contábeis (CECCO), que apresentarão no evento suas atividades extracurriculares, com o intuito de 
despertar nos estudantes recém-chegados o interesse de vir, mais adiante, a participar destas. Por 
meio das palestras do chefe do departamento e dos coordenadores de curso, os calouros 
conhecerão também as demais atividades oferecidas, dentre outras informações que precisam 
saber para uma boa adaptação na universidade. Esse ano, o evento sofrerá pequenas 
reformulações, a fim de tornar-se mais atrativo. Para tanto, além da tradicional gincana, haverá 
dinâmicas e uma confraternização no Recanto das Cigarras, objetivando assim, gerar maior 
integração entre os estudantes. 

o Mecanismos de avaliação: no credenciamento do evento será entregue um formulário de avaliação, 
elaborado pela comissão organizadora, para que o grupo possa inferir sobre os principais pontos 
positivos e negativos deste evento, a fim de aprimorar, no ano seguinte, os aspectos necessários.  

o Resultados Esperados: pretende-se propiciar aos organizadores e participantes do DAD Solidário, 
um espaço de integração entre os veteranos e calouros dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis. Através da apresentação do PET/ADM visa-se também atrair possíveis candidatos a 
participarem do processo de seleção do programa e um público cada vez maior e mais interessado 
para as atividades realizadas pelo grupo. 

 

4. Estudo de Língua Estrangeira  
o Descrição: Em 2013 o PET/ADM realizara uma atividade direcionada para o espanhol. Nos anos 

anteriores a língua trabalhada era a inglesa, no entanto, pelo fato dos petianos já participarem de 
outros cursos dessa língua, optou-se por desenvolver no PET um estudo voltado ao espanhol. 
Sendo assim, os petianos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos de duas línguas. A 
atividade permanecerá interna, mas neste ano passará a ser semanal e ministrada por um professor 
específico da área, responsável pelas aulas durante todo o ano. Além da mudança no idioma, 
alterou-se o método de ensino. A mudança ocorreu com o intuito de aprofundar ainda mais o estudo 
da língua e garantir uma melhor didática.  Esta atividade se justifica pela exigência do MEC, para 
que os grupos PETs realizem ações voltadas ao desenvolvimento de competências em idioma 
estrangeiro e visa o aprimoramento da capacidade de análise e interpretação de textos ligados às 
áreas da economia, contabilidade e administração. A metodologia privilegiará a interpretação e 
compreensão de textos acadêmicos e técnicos dessas áreas por meio de leituras dirigidas, 
proporcionando ao aprendiz a familiarização com as diversas técnicas de leitura e vocabulário 
específico da área. O material que será utilizado neste ano será selecionado pelo professor, de 
acordo com as áreas de interesse do grupo. 

o Mecanismos de avaliação: após cada mês de execução da atividade os membros do grupo 
PET/ADM encaminharão um e-mail com críticas e sugestões para o aperfeiçoamento da mesma. 

o Resultados Esperados: aperfeiçoar a habilidade de leitura e compreensão da língua inglesa e 
ampliar o vocabulário voltado as áreas de administração e ciências contábeis. 



 
3.1.2. Atividades de Pesquisa 
1) Pet na pós: 

o Descrição: A atividade visa integrar a graduação com a pós-graduação em Administração, com 
enfoque na Administração Pública, do Departamento de Administração e Contabilidade (DAD). Será 
uma atividade em que o petiano terá a oportunidade de acompanhar os esforços de pesquisa de um 
mestrando que gerará a elaboração de sua dissertação. Essa atividade levará em conta o enfoque 
de pesquisa do departamento, que é o de Administração Pública/Relações entre setor privado e 
setor público, o qual possui duas linhas de pesquisa: Finanças e Contabilidade Públicas – FCP e 
Organizações, Gestão e Políticas Públicas – OGP.  A proximidade do petiano com a pesquisa do 
mestrando tem potencial de estimular os alunos do PET a integrarem suas pesquisas no conjunto 
dos estudos da pós-graduação do departamento, contribuindo diretamente para engrandecer o 
conhecimento sobre objetos de estudo neste campo. Ademais, essa proximidade irá fomentar ações 
de ensino sobre a literatura estudada, sobre os resultados parciais e finais da pesquisa e sobre os 
métodos empregados. 

o Mecanismos de avaliação: será feita por meio de relatórios semestrais elaborados pelo (a) 
mestrando (a) e pelo (a) orientador (a) que estão trabalhando nessa atividade com um petiano, 
encaminhados ao tutor do PET/ADM. 

o Resultados Esperados: pretende-se com está atividade que os petianos apreendam a elaborar um 
projeto de pesquisa e desenvolvê-lo. Além disso, que a pesquisa desenvolvida seja concluída em 
um menor espaço de tempo e que está corrobore para a dissertação do mestrando. 
 

2) Seminário de Pesquisa: 
o Descrição: O grupo promove seminários em que os petianos apresentam os resultados parciais de 

suas pesquisas individuais e/ou coletivas. Esta atividade tem como objetivo desenvolver a 
capacidade de apresentação em público dos petianos, socializar os temas de pesquisa em 
desenvolvimento, coletar contribuições aos trabalhos em andamento e preparar futuras 
participações em congressos. Ela ocorre mensalmente e cada petiano terá que enviar o seu projeto 
de pesquisa a uma banca examinadora formada por três membros do PET e pelo tutor e apresentar 
este trabalho de forma oral aos demais petianos e tutor. Após essa apresentação, cada integrante 
da banca irá fazer ponderações sobre o projeto, possibilitando que o trabalho seja aperfeiçoado.  

o Mecanismos de avaliação: após a apresentação da pesquisa uma banca examinadora formada por 
três petianos e pelo tutor irá avaliar o relatório do projeto de pesquisa apresentado. 

o Resultados Esperados: Instigar o debate entre petianos e tutor sobre os temas tratados com o intuito 
de aprimorar e disseminar conhecimento e aprimorar o projeto de pesquisa dos membros do 
PET/ADM. 

 

3) Pesquisa Individual: 
o Descrição: A proposta do trabalho individual do PET/ADM é desenvolver um projeto de pesquisa no 

decorrer de um ano sobre um tema específico da área de Administração e Ciências Contábeis. Os 
trabalhos terão redação final na forma de artigos a serem apresentados em seminários, congressos 
e simpósios e, posteriormente, o encaminhamento a um periódico. O objetivo da atividade é 
aprimorar o conhecimento científico, desenvolvendo habilidades de pesquisa e demais exigências 
correlacionadas, como o aprimoramento das técnicas de redação, o aprendizado quanto às 
ferramentas metodológicas, o trabalho com citações bibliográficas e a utilização de normas para a 
exposição dos conteúdos. Os trabalhos são orientados pelo professor tutor, ou por outros 
professores do Departamento de Administração e Contabilidade da UFV (DAD). Os temas já 
definidos são apresentados no Quadro 1. 

o Mecanismos de avaliação: será feita por meio de relatórios semestrais elaborados pelo (a) petiano 
(a) e/ou pelo (a) orientador e encaminhados ao tutor do PET/ADM para avaliação. 

o Resultados Esperados: pretende-se com está atividade que os petianos apreendam a elaborar um 
projeto de pesquisa e desenvolvê-lo. 

 



Quadro 1: Temas de pesquisa já definidos para o ano de 2013 

Integrante(s) do PET ADM Projeto Orientador Membros 

Bruna Alves de Almeida Empreendedorismo por oportunidade e por 
necessidade e práticas empreendedoras da 
microempresas do município de Viçosa MG 

Rodrigo Gava Petiano Raphael 
Araújo Dutra                           

Felipe Rodrigues Cruz Análise da relação entre cliente e 
microempresas na perspectiva do estudo 
das marcas 

Rodrigo Gava  

Gabriela Cruz Caldeira Teixeira Novos Desafios da Gestão de Pessoas: o 
olhar dos gestores públicos ou privados 
sobre o envelhecimento das pessoas em 
organizações de Minas Gerais 

Magnus Luiz 
Emmendoerfer 

 

Guilherme Guimarães Reis Um caso para ensino em Ciências 
Contábeis: Reestruturação Financeira em 
MPE 

Rodrigo Gava  

Jhenyffer de Souza Lima Coutinho  As dimensões estruturais e processuais da 
governança em arranjos produtivos locais 

Bruno Tavares  

Maria Júlia Clemente Vecchi Um estudo da evolução de publicações no 
âmbito da Participação Social no Brasil   

Edson Arlindo Silva Co-orientação 
Mestrando Bruno 
Lopes 
Rodrigo Gava 

Rafael Morais Pereira Administração Pública Societal: Uma 
análise da relação Sociedade Civil e 
Governo local na perspectiva dos 
Conselhos Gestores Municipais de Viçosa 
MG 
 

Edson Arlindo Silva Co-orientação  
Rubia Fonseca 
Roberto 
Professor Rodrigo 
Gava 
Petiana Thaís 
Amaral 

Raphael Araújo Dutra                           Contabilidade Pública Municipal: 
elaboração do fluxograma das origens e 
destinações dos tributos do município de 
Viçosa MG 

Alcindo Cipriano 
Argolo Mendes  

 

Sabrina Olimpio Caldas de Castro A Influência do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes na gestão 
dos cursos de graduação em Administração 
 

Edson Arlindo Silva Co-orientação do 
Professor Rodrigo 
Gava 

Thaís de Souza Amaral Empreendedorismo Público: politicas de 
combate à desigualdade social, uma 
análise de resultados. 

Magnus Luiz 
Emmendoerfer 

Co-orientação do 
Professor Rodrigo 
Gava 

Veronica Silva Ricardo A influência da formação acadêmica do 
profissional contábil e sua postura ética no 
mercado de trabalho 

Rodrigo Gava Co-Orientação 
João Paulo 
Louzano 

Fonte: Departamento de Administração e Contabilidade. 
 
 

4) Pesquisa Coletiva: 
o Descrição: As atividades coletivas de pesquisa do PET/ADM consistem em desenvolver, juntamente 

com professores pesquisadores, mestrandos, técnicos e estudantes dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da UFV, pesquisas na área de Administração e Contabilidade. No ano de 2013, 
busca-se o maior envolvimento com os integrantes do Departamento de Administração e 
Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa (DAD), por meio de conversas sobre temas de 
interesse dos professores, mestrandos e petianos do DAD.  

o Mecanismos de avaliação: será feita por meio de relatórios semestrais elaborados pelo (a) 
mestrando (a) e/ou pelo (a) orientador (a) que estão trabalhando nessa atividade com o petiano, 
encaminhados ao tutor do PET/ADM. 

o Resultados Esperados: pretende-se com está atividade que os petianos apreendam a elaborar um 
projeto de pesquisa e desenvolvê-lo. Além disso, que ocorra o aprimoramento das técnicas de 
pesquisa em grupo e ampliação do conhecimento por parte dos alunos envolvidos. 

  



 
Título: Administração Pública Societal: Uma análise da relação Sociedade Civil e Governo local na perspectiva dos Conselhos 
Gestores Municipais de Viçosa MG 
Descrição: Esta pesquisa tem como objetivo final analisar a relação entre sociedade civil e governo local no município de Viçosa 
MG, identificando a efetividade da participação da sociedade civil, na perspectiva dos membros dos conselhos gestores de 
políticas públicas. Para tanto, define-se como objetivos intermediários: (a) Identificar e Classificar os conselhos gestores existentes 
no município de Viçosa MG; (b) Elaborar um perfil dos membros dos conselhos gestores; (c) Verificar a visão dos membros dos 
conselhos gestores a respeito da efetividade da participação da sociedade civil; (d) Realizar um análise comparativa entre a visão 
dos representantes da Sociedade Civil, os membros do Poder Público e os referencial teórico. A fim de atingir os objetivos 
propostos, foram determinadas as seguintes definições construtivas e operacionais.  
Autores: Rafael Morais Pereira (Petiano); Thaís de Souza Amaral (Petiana); Profº Dr. Edson Arlindo Silva (Orientador); Profº Dr. 
Rodrigo Gava (Co-orientador). 
Justificativa: Nas últimas décadas, tornou-se recorrente nos estudos da Administração Pública Brasileira, a análise das relações 
entre Estado e Sociedade, uma vez que aquele, já não é mais visto como algo incessível e distante, que de forma autônoma e 
autoritária se impõe sobre a sociedade. No processo de redefinição de papéis dos agentes sociais, a participação assume um 
lugar importante. Dentre as formas de participação institucionalizadas pelo aparato governamental brasileiro, assume destaque os 
Conselhos Gestores, os quais são constituídos por representantes da população e do poder público, permitindo uma 
democratização e transparência nos programas e políticas públicas. Constata-se um aumento significativo nos municípios 
brasileiros dessa forma ampliada de participação da sociedade civil, sendo que alguns conselhos estão presentes em quase 
totalidade dos municípios brasileiros. A dispersão dos conselhos não implica necessariamente no sucesso qualitativo dos 
mesmos. Diante disso, e considerado o destaque mineiro frente a esse novo espaço de participação e a falta na literatura de uma 
análise completa de todos os conselhos em uma cidade de menor porte, indaga-se o quão é efetiva a participação da sociedade 
civil frente ao governo do município de Viçosa MG, na perspectiva dos membros dos conselhos gestores de políticas públicas.. 
Resultados esperados: Por tudo isso, espera-se com os resultados verificar o real potencial dos Conselhos Gestores do município 
de Viçosa MG para se tornarem instância de controle social democrático, essencialmente devido ao seu caráter plural e ao âmbito 
local da política pública. Para que diante disso, possa ocorrer uma conexão dos conselhos com as demais formas de participação 
popular, uma vez que a democracia requer uma pluralidade de formas e espaços para que seja efetivada e legítima. 

 
Título: Empreendedorismo por oportunidade e por necessidade e práticas empreendedoras da microempresas do município de 
Viçosa MG 
Descrição: O objetivo principal desta pesquisa é analisar o empreendedorismo em micro e pequenas empresas no município de 
Viçosa MG, considerando a origem dos empreendimentos, nos aspectos de empreendedor por oportunidade ou por necessidade, 
além disso, identificar as práticas empreendedoras desenvolvidas pelas empresas e, por fim, delinear os impactos gerados para o 
município. Para tanto, alguns objetivos intermediários definidos, consistem no mapeamento das micro e pequenas empresas 
situadas em Viçosa, posteriormente, será determinado o perfil do empreendedor comum nas empresa em estudo (por 
necessidade ou por oportunidade) e, como última etapa, após a realização de entrevistas com os gestores, caracterizar as 
práticas empreendedoras desenvolvidas e o impacto no mercado de Viçosa. 
Autores:  Bruna Alves de Almeida (Petiana); Raphael Araújo Dutra (Petiano); Felipe Rodrigues Cruz (Petiano); Profº Dr. Rodrigo 
Gava (Co-orientador). 
Justificativa: A realização deste estudo se justifica, principalmente, diante da ascensão cada vez maior da importância da temática 
do Empreendedorismo nos âmbitos nacional e internacional. Uma vez que os estudos dessa áreas são recentes, novos 
delineamentos não esgotam as possibilidades de novas pesquisas. Diante disso, tomar o fenômeno do empreendedorismo no 
tocante a micro e pequenas empresas, atrelando os aspectos de origem, por oportunidade ou por necessidade, se configura como 
uma nova forma de análise válida e necessária. Além disso, destaca-se o fenômeno de multiplicação das micro e pequenas 
empresas pelo país e a importância econômica e social que estas assumem para o desenvolvimento. Por tudo isso, a 
caracterização proposta nesta pesquisa torna-se relevante visto a nova proposta apresentada. 
Resultados esperados: Com o desenvolvimento do trabalho proposto pretende-se, após analisar o empreendedorismo em micro e 
pequenas empresas, traçar um panorama desse fenômeno no município, visto que essas empresas se configuram a maioria na 
cidade e, diante disso, devem ser analisados para que possam ser tomados como exemplos e determinantes para impactar 
positivamente frente ao desenvolvimento local. 

  
Título: PET-CULTURA: Análise Científica à Produção e Gestão Cultural Local 
Descrição: Esta Pesquisa faz parte do Projeto PET-CULTURA: Análise e Apoio à Produção e Gestão Cultural Local, aprovado 
pela Fapemig, e ocorrerá concomitantemente a atividades de Ensino e Extensão. No âmbito da Pesquisa, o principal objetivo 
consiste em identificar, dentro da comunidade de Viçosa, as principais necessidades referentes à cultura. Além disso, será 
construído um panorama das práticas culturais no município de Viçosa após a criação do Ministério Nacional de Cultura em 1985, 
objetivo este que é correspondente a um projeto de Mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Administração 
do Departamento de Administração da UFV. As atividades previstas consistem numa revisão bibliográfica acerca da produção e 
gestão cultural no município, sistematização dos agentes locais produtores culturais no âmbito público e privado e, posteriormente, 
a realização de um diagnóstico da atual situação da comunidade local no que se refere à temática cultural.  
Autores: Profº Dr. Rodrigo Gava (Orientador); Rafael Morais Pereira (Petiano); Sabrina Olimpio Caldas de Castro (Petiana); Profº 
Dr. Magnus Luiz Emmendoerfer (Co-rientador); José Ricardo Vitória (Mestrando) 
Justificativa:  A cultura brasileira é muito rica, e isso se deve à grande extensão territorial do nosso país, somada à influência de 
diversos países durante o período de colonização e imigrações. Contudo, a infraestrutura do país, em termos de investimentos 
que levem à expansão, aproveitamento e reconhecimento dessa cultura pela população ainda é muito deficiente. Na comunidade 
do município de Viçosa – MG, que é objeto de ação do estudo, a realidade não é diferente do restante do país. A Universidade 
Federal de Viçosa, juntamente com alguns agentes promotores da comunidade local, vem dando os primeiros passos na busca do 
desenvolvimento cultural não só para os universitários, mas também para toda comunidade viçosense. Diante disso, esse estudo 
visto que ele busca analisar a promoção e a gestão cultural, identificando junto à comunidade as principais deficiências desse 
processo, de modo que a realidade possa ser transformada e sirva de exemplo para outras mobilizações, seja no âmbito de outros 
municípios, regionalmente ou nacionalmente. 
Resultados esperados: Após a realização desta Pesquisa, e das atividades de Ensino e de Extensão concernentes ao projeto em 
questão, espera-se que o objetivo de incentivar a cultura, dentro da comunidade viçosense, tenha sido atingido. Além disso, 
espera-se despertar uma maior articulação entre os agentes promotores de cultura, seja representantes dos âmbitos público ou 



privado, uma vez que a potencialidade da ação conjunta é maior e os benefícios são mais refletidos sobre a sociedade. A 
sistematização de todas as práticas culturais desenvolvidas no município desde a criação do Ministério Nacional da Cultura, em 
1985, é outro resultado esperado, pois são encontrados, apenas,  registros de ações culturais dispersos por vários agentes. 
Diante disso, tal panorama, além de se tornar um registro histórico importante, configurar-se-á como um direcionador para práticas 
futuras. 

 
Título: Bacharelado em Ciências Contábeis nas Universidades Federais Brasileiras: Uma Análise Discriminante de sua formação 
Social e Técnica. 
Descrição: O Bacharelado em Ciências Contábeis no Brasil possui 50% dos conteúdos presentes em sua grade curricular 
definidos pela Resolução CNE/CES 10/2004. O restante é determinado pela instituição que o oferece. Na pesquisa, busca-se 
identificar os conteúdos oferecidos em tal curso que não estão previstos na resolução citada e relacioná-los com a formação 
social dos futuros bacharéis, por meio de uma análise discriminante. 
Autores: Profª Fernanda Maria de Almeida (Orientadora); Veronica Silva Ricardo (Petiana); Rodrigo Gava (Co-orientador); Carla 
de Souza Cruzato (Graduanda em Ciências Contábeis); Marina Paes Barros (Graduanda em Ciências Contábeis).  
Justificativa: Na formação acadêmica de todas as profissões, o peso de disciplinas com enfoque social é muito importante, já que 
é por meio delas que se constrói um profissional mais completo, apto a enfrentar as adversidades de uma sociedade tão 
complexa em demandas. Em razão disso, o estudo possui um caráter relevante, pois na profissão contábil isso se torna ainda 
mais necessário, visto que as informações geradas pelos contabilistas são de grande importância para a tomada de decisão nas 
instituições e, por isso, precisam ser pautadas pela ética e responsabilidade.  
Resultados esperados: Espera-se com essa pesquisa identificar os conteúdos oferecidos no Bacharelado em Ciências Contábeis 
que não estão previstos na Resolução CNE/CES 10/2004 e relacionar sua presença na formação do bacharel em ciências 
contábeis. 

 
 

5) Pesquisa coletiva: Egressos do PET  
o Descrição: Realizar um levantamento para coletar dados a respeito da situação dos petianos 

egressos, e assim, poder avaliar o papel do PET na formação e consequente inserção no mercado 
de trabalho. Além disso, ter um banco de dados para ser utilizado pelo PET/ADM. Trata-se de uma 
atividade de pesquisa coletiva a ser desenvolvida por todos petianos, buscando analisar a influência 
do Programa de Educação Tutorial na vida pessoal e profissional dos egressos. 

o Mecanismos de avaliação: será feita por meio de um cronograma desenvolvido pela comissão 
organizadora da atividade, com a definição de prazos para a entrega. 

o Resultados Esperados: pretende-se com essa atividade elaborar um banco de dados funcional dos 
egressos do PET/ADM, para que este possa ser utilizado em atividades futuras do programa. 

 
 
 

3.1.3. Atividades de Extensão 
 

1) Projeto de Extensão dos grupos PET: Sustentabilidade na Bacia do Ribeirão São Bartolomeu 
o Descrição: A proposta diz respeito a um projeto extensionista voltado para questões ambientais e 

busca por melhorias nos indicadores de sustentabilidade relacionados à bacia hidrográfica do 
Ribeirão São Bartolomeu, considerado a “artéria” da cidade, tendo em vista que foi ao longo do 
curso deste ribeirão que Viçosa se desenvolveu. O projeto está sendo executado pelos grupos do 
Programa de Educação Tutorial do Ministério da Educação (PET/MEC) da UFV, Campus Viçosa: 
Administração, Ciências Biológicas, Economia Doméstica, Educação, Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Nutrição, Engenharia de Produção e Bioquímica. Mediante este projeto, espera-se 
Promover ações de extensão em interface com pesquisa que influenciem direta e indiretamente na 
sustentabilidade da Bacia do Ribeirão São Bartolomeu por meio da educação ambiental, prevenção 
de doenças relacionadas à falta de saneamento e intervenções pontuais em conjunto(participação 
ativa) com a primeira comunidade após a nascente do RSB - Palmital. As ações iniciais estão sendo 
focadas na comunidade do Palmital com o intuito de desenvolver um modelo de ação extensionista a 
ser aplicado nas demais bacias que compõem a Bacia do Ribeirão São Bartolomeu. As principais 
áreas a serem trabalhadas no projeto se referem a dados geográficos, clima e hidrologia, florística e 
fauna, dados sócio-econômicos (dinâmica social), qualidade ambiental, epidemiologia e saúde 
pública. Como a obtenção de índices de sustentabilidade ótimos deve envolver um processo 
continuado, os grupos PET/UFV pretendem adotar ações de melhorias contínuas para que os 
resultados previstos sejam mantidos ao longo dos anos. 
 

o Mecanismos de avaliação: serão elaboradas avaliações do desenvolvimento da atividade 
pelos tutores dos sete grupos PET participantes do projeto da UFV. Além dessas, ao final do evento 
será elaborado um formulário com a comunidade alvo do projeto. 

o Resultados Esperados: espera-se com as ações de extensão deste projeto a proposição de um 
modelo de ação eficaz, de modo a aglutinar os esforços numa comunidade específica, a do Palmital, 
para assim, aprofundarmos a percepção sobre os fatores mais importantes para trabalhos 
educacionais ligados à sustentabilidade ambiental e à saúde da população, contribuindo diretamente 



para que outras entidades (SAAE E ISAVIÇOSA) possam, no decorrer dos anos, agir em benefício 
da bacia em questão. Espera-se, ainda, levar os universitários a desenvolver ações voltadas para a 
reversão do descuido das condições ambientais do município,ressaltando o espírito de 
responsabilidade social dentro da comunidade que lhes acolhem, intensificando a interação 
de trocas mais justas e benéficas aos atores envolvidos no processo. 

 

2) O PET na Inovação 
o Descrição: Este projeto coletivo vem sendo desenvolvido em conjunto pelos  PET/ADM e PET/ERP 

no Colégio de Aplicação da UFV (COLUNI). O objetivo é trabalhar com o tema de inovação, 
conscientizando os estudantes do ensino médio sobre a sua importância. Existe a pretensão de 
posteriormente, quando o projeto já estiver sido aplicado de forma total no COLUNI, de desenvolvê-
lo em outras escolas da cidade de Viçosa/MG. Foi realizada uma palestra onde foram explicados os 
objetivos do projeto, e os alunos e professores da escola se mostraram bastante empolgados. A 
partir de agora novas palestras com o objetivo de explicar melhor aos alunos sobre a inovação e 
suas características serão promovidas, além de uma visita ao parque tecnológico de Viçosa e a 
Incubadora de empresas. Ao fim, uma cartilha será elaborada como meio de difundir os 
conhecimentos gerados e divulgar nas próximas escolas. 

o Mecanismos de avaliação: O projeto será avaliado por meio de um formulário de avaliação, 
elaborado pelos organizadores, que será entregue aos alunos após o desenvolvimento das 
atividades. Assim os responsáveis pelo projeto poderão discutir e chegar a conclusões sobre pontos 
positivos e negativos do projeto.  

o Resultados Esperados: Atingir o objetivo de difundir a temática da inovação e ampliar o 
conhecimento necessário à formação dos acadêmicos e dos alunos do Ensino Médio. 

 

3) O PET no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) 
o Descrição: Este projeto de extensão será realizado pelo grupo PET/ADM no CVT de Viçosa, MG. O 

Centro comunitário de qualificação profissional ressalta atividades de Inclusão Digital e atualmente 
atende jovens e crianças da comunidade do Novo Silvestre, APAE Rural/Casa Experimental e 
Prefeitura Municipal de Viçosa. O projeto procura despertar o senso-critico das crianças através da 
inserção destas na simulação de empresas fictícias, abordando de forma didática e prática as 
diversas áreas da administração e da contabilidade a fim de ensinar o valor e o uso de cédulas e 
moedas, bem como a importância de poupar para o futuro. Além disso, apresenta aos envolvidos a 
importância de se buscar métodos de capacitação para se inserir mais facilmente no mercado de 
trabalho. A adoção de métodos similares é uma prática cujo interesse vem crescendo no ensino 
fundamental dos Estados Unidos e dos países da Europa, levando-os a adotar matérias 
relacionadas à educação financeira como obrigatórias em muitas de suas escolas.  Além da difusão 
do conhecimento adquirido na academia, a relevância e importância desse projeto extensionista 
pode ser percebida no fato dos petianos atuarem como verdadeiros modificadores da realidade dos 
beneficiados, visto que gera resultados de curto e longo prazo em suas vidas. 

o Mecanismos de avaliação: uma vez por mês será entregue aos responsáveis pela direção do CVT 
um formulário de avaliação elaborado pelos petianos, para que possam avaliar o projeto, 
possibilitando assim, uma melhora constante em seu desenvolvimento. 

o Resultados Esperados: Contribuir para ampliação do conhecimento e desenvolvimento do senso-
crítico das crianças atendidas pelo projeto, além de ensiná-las a importância da educação financeira 
na vida pessoal e profissional. 

 

4) O PET Cultura 
o Descrição: Para que a sociedade possa realizar a tarefa de proteger sua cultura, é necessário que 

ela primeiramente a conheça e entenda sua importância, para que dessa forma possa realizar uma 
participação ativa no processo de proteção e produção cultural do país. Vista a importância do 
acesso cultural para a sociedade, busca-se então, com este projeto que engloba atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, incentivar a cultura dentro da comunidade da cidade de Viçosa-MG. 
Para tanto, a capacitação dos petianos para atuarem como verdadeiros agentes disseminadores e 
promotores da cultura vêm sendo realizada através de atividades de ensino desde o ano de 2011 e 
terão continuidade em 2013 a partir das atividades de ensino propostas neste planejamento. 
Embasados de conhecimento científico, o PET/ADM realizará dentro da comunidade local uma 
pesquisa que, como descrita anteriormente no tópico 3.1.2, na parte referente à Pesquisa Coletiva, 
terá o intuito de identificar as principais necessidades referentes à cultura. Sendo assim, essas 
atividades de ensino e pesquisa viabilizarão o alcance do objetivo extensionista deste projeto. Parte 
desse objetivo será alcançado pelo II Seminário de Gestão Cultural, descrito anteriormente. Além 
disso, serão realizadas atividades diretamente com a comunidade, juntamente com promotores 



locais de eventos culturais e membros do Conselho Municipal de Cultura. Exemplos destas 
atividades que serão realizadas são os cursos para estender à comunidade o conhecimento a 
respeito do tema, pois tal oportunidade nem sempre é oferecida; e a elaboração de uma cartilha que 
será distribuída à comunidade viçosense, com o intuito de informar sobre as deficiências do sistema 
cultural da cidade, e ainda, propor medidas para a minimização das mesmas. Além disso, serão 
realizadas apresentações culturais, visto que esta é uma forma de disseminar a prática cultural e 
que parte da população utiliza como argumento para não comparecer a eventos culturais aspectos 
financeiros, a ideia é romper com essa barreira, oferecendo apresentações culturais de ótima 
qualidade e financeiramente acessíveis. 

o Mecanismos de avaliação: no decorrer do projeto, serão realizados mensalmente diagnósticos com 
a comunidade alvo, através de formulários de avaliação elaborados pelos petianos, para a obtenção 
de dados referentes ao desenvolvimento do projeto a fim de comparar as informações obtidas e 
aprimoramento nos aspectos necessários. 

o Resultados Esperados: Incentivar a cultura na cidade de Viçosa e tornar a comunidade mais 
consciente acerca da importância da cultura, desenvolvendo nestes um real interesse para 
valorizarem/participarem de atividades culturais. 

 

 
3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador  

  
As atividades desenvolvidas pelo PET/ADM têm como objetivo principal ampliar o conhecimento dos 

graduandos para além da sala  de aula e do que contempla as diretrizes curriculares do curso, fortemente 
pautadas para a formação profissional do futuro administrador e contador. Nesse sentido, as ações aqui 
planejadas buscam abordar temas não somente atrelados à realidade do mercado profissional, mas também 
compromissadas com a formação cidadã que capacite os alunos a assumirem consciência crítica e um papel 
ativo na sociedade, ampliando sua mera formação técnica especialista. Dessa forma, o grupo busca contribuir na 
redução das lacunas existentes na graduação, realizando atividades sobre os assuntos nela pouco abordados. 

Como atividades inovadoras, destaca-se o projeto coletivo de extensão entre todos os grupos PET da 
UFV, com intensa carga interdisciplinar, além das oficinas, reuniões temáticas, filmes e livros. Atividades que irão 
aprofundar na formação humanística dos estudantes afim de que tenham visão integradora da realidade e 
possam entender as organizações numa realidade social complexa de intensa interação. 

Cabe ressaltar que os impactos e os benefícios de cada atividade estão contidos nas descrições das 
atividades ao longo deste planejamento. 

 

3.2.1. Participação em Eventos Científicos 
• SIA (UFV) 

Simpósios de Integração Acadêmica da UFV. Participação no evento para divulgação do grupo PET/ADM e 
apresentação de trabalhos na forma de banner ou oral condicionada à aprovação. 

• SICs (UFOP e USP) 
Participar dos Simpósios de Iniciação Científica da UFOP e USP, caso ocorra aprovação dos trabalhos 
submetidos. 

• SEMEAD 
O SEMEAD é um evento científico, o qual possibilita que os estudantes, pesquisadores e profissionais de 
Administração possam trocar experiências acerca de pesquisas científicas e relatos de casos. 

• Encontro anual da ANPAD 
O EnAnpad é o principal evento científico de Administração do país. Ele reúne as principais pesquisas na 
área por meio de uma rigorosa avaliação de artigos. 

• Encontro anual da ANGRAD 
O ENANGRAD promove discussões altamente significativas acerca de temas atuais relacionados ao ensino 
da graduação em Administração no país. O evento é uma oportunidade de publicação e a participação está 
condicionada à aprovação e à existência de recursos para deslocamento e estada. 

• Seminários de Dissertação 
Seminários estes ministrados pelos alunos do Mestrado em Administração Pública da UFV. A participação 
dos petianos nessa atividade visa contribuir com a familiarização dos mesmos com trabalhos científicos 
desenvolvidos por mestrandos. 

• Defesas de Dissertação 
Defesas de trabalhos realizados por aspirantes ao título de Mestre em Administração Pública da UFV. A 
participação dos petianos nessa atividade, assim como a atividade supracitada, visa contribuir com a 
familiarização dos mesmos com trabalhos científicos desenvolvidos por mestrandos. 

• Defesa de Monografia 
Defesas de monografias dos aspirantes ao título de bacharel em Administração e em Ciências Contábeis 
na UFV. 



3.2..2. Eventos PET 
•  SUDESTEPET 

Encontro regional dos grupos PET da Região Sudeste do Brasil. Essa atividade visa uma discussão 
importante para evolução dos PET´s no Brasil, levando deliberações regionais importantes para o ENAPET. 
Este ano o evento ocorrerá em Ilha Solteira - SP. 

• ENAPET 
O ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos PET) é organizado com o intuito de discutir temas relevantes à 
manutenção e desenvolvimento do programa; apresentar sua produção acadêmica, no âmbito da tríade 
ensino, pesquisa e extensão; e colaborar com o desenvolvimento social por meio de exposição e discussão 
conjunta de temas de importância reconhecida para a sociedade. Este ano o evento ocorrerá em Recife - 
PE. 

• Reuniões Interpet 
Neste ano de 2013, ocorrerão três reuniões com o objetivo de estabelecer as diretrizes e acompanhar o 
andamento do projeto coletivo, assim como demais atividades realizadas em conjunto pelos grupos PET da 
UFV. Espera-se, com as reuniões, que seja mantida a integração e a troca de experiência entre os sete 
grupos PET da UFV em suas ações conjuntas. 

 
3.2.3. Atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão 
Em 2013 o PET/ADM continuará intensificando suas ações integradas iniciadas ao fim de 2010. Em 

relação à monitoria, está prevista a participação de um monitor da disciplina Administração Financeira no 
Minicurso HP12C. 

Na iniciação científica, petianos bolsistas e não bolsistas terão parte de suas atividades de pesquisa 
realizadas em proximidade com bolsistas dos programas FUNARBIC, PIBIC/CNPq, PROBIC/FAPEMIG, 
PIC/UFV/CAIXA e UFV CREDI do Departamento de Administração e Contabilidade (DAD). A seleção dos 
envolvidos se dará em função da proximidade temática e/ou de metodologias específicas em aplicação. 

Na extensão, a integração petiana já é intensa, especialmente em função do Programa Geração Criança, 
que em 2013 possui nove projetos (Marcas (DAD), Crescer (DAU), Renovar (DEC), Acessória em Gestão 
Financeira (DAD), Destinar (DAD), Projetar (DED), Educação Financeira (DAD), Nutrir (DNS) e A imaginação e o 
Lúdico (DED)) em que os bolsistas desses projetos possuem voluntários do PET/ADM e de outros estudantes da 
instituição. 

 
3.2.4. Outros Eventos 

• A graduação na UFV  
A UFV reúne, todos os anos, cerca de 17 mil estudantes do ensino médio para o evento “A Graduação na 

UFV”, que visa mostrar a universidade aos futuros candidatos a uma vaga na instituição. A programação consta 
de palestras sobre os cursos da instituição e stands onde os cursos são apresentados por seus alunos. Trata-se 
de um momento de oportunidade para que o PET/ADM seja apresentado aos potenciais alunos de graduação. 

 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE  

 
a) Reuniões 
• Reuniões Administrativas 
São reuniões de periodicidade semanal que possuem como objetivos: análise e avaliação das atividades 

desenvolvidas na semana; verificação do realizado em relação ao planejado, informes gerais, apresentação 
parcial do andamento dos projetos de pesquisa em desenvolvimento, das atividades de ensino e de extensão 
programadas e um momento para que os petianos e o tutor possam expor suas experiências vivenciadas, dentre 
outros pontos.  

• Reuniões entre Petianos  
As reuniões entre os petianos do PET/ADM, com a presença dos petianos bolsistas e não bolsistas. O 

objetivo desta reunião é colocar em discussão o desenvolvimento e resultados dos diversos trabalhos do grupo e 
o comprometimento dos elementos quanto a prazos e qualidade no cumprimento de suas obrigações. Os pontos 
a serem avaliados estão enumerados a seguir: 

 Eficiência das comissões de divisão de trabalhos; 
 Verificar a divisão e realização das atividades em grupo do PET/ADM, visando a não concentração 

de responsabilidades, desse tipo de atividades, a cargo de poucos petianos; 
 Troca de experiências relacionadas aos projetos individuais de pesquisa, buscando aperfeiçoar os 

resultados desse caráter; 
 Possíveis necessidades de ajustes no planejamento de atividades do mês corrente identificadas 

nas reuniões administrativas, visto que acontecem alguns impasses externos no decorrer do ano; 
 Comprometimento e desempenho com o curso de graduação de cada petiano. 

b) Avaliação interna de Petianos 
O PET Administração, a fim de identificar as competências e pontos a serem melhorados nos petianos, 

desenvolveu uma Avaliação 360º. Nessa avaliação, cada petiano será avaliado pelos demais membros e pelo 
tutor. Serão avaliados tanto aspectos individuais quanto os relacionados ao trabalho em grupo. 



Os fatores medidos serão: relacionamento interpessoal, comunicação, comprometimento, disponibilidade, 
assiduidade, profissionalismo, qualidade nas tarefas, pró-atividade, responsabilidade, independência, capacidade 
de coordenação, capacidade de motivação e contribuição para o trabalho coletivo. 

Em decorrência dessa avaliação, podem-se identificar mudanças substanciais na postura e nos resultados 
demonstrados pelos petianos. Espera-se continuar essa prática avaliativa para acompanhar a evolução do 
petiano, bem como a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa para o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos alunos. Ela será realizada em todos os semestres do ano, onde o tutor apresenta os 
resultados da avaliação de cada petiano ao grupo, para que este possa discuti-lo em busca e da geração de um 
ambiente de apoio mútuo e de crescimento profissional. 

 
c) Boletim Conexão  
O Boletim Informativo “Conexão” é um veículo informativo de eventos, divulgação de pesquisa e estágios, 

e principalmente difusão das informações de interesse para a formação dos graduandos, como notícias, artigos e 
sugestões de livros. Este canal de comunicação entre o Departamento de Administração e Contabilidade da 
UFV, os órgãos discentes, PET, Diretórios Acadêmicos e empresas juniores (CACE e CECCO), com os alunos 
de graduação, visa uma maior integração entre os mesmos. O boletim possui versão eletrônica e impressa e é 
distribuído aos alunos com edições nos meses de março e agosto. O Boletim tem o objetivo de apresentar aos 
estudantes as notícias, artigos e reportagens atuais de interesse dos cursos de Administração e Ciências 
Contábeis. Além disso, eventos culturais e acadêmicos que a UFV e alguns órgãos vinculados à mesma 
realizam, bem como sugestões de livros e sites, relatos acadêmicos, atualidades e oportunidades de estágio são 
divulgados. O boletim também possui uma sessão denominada “Colunista do mês”, que apresenta depoimentos 
de alunos e professores sobre suas experiências acadêmicas e profissionais. O boletim apresenta as possíveis 
atividades que o PET realizará durante os próximos meses, bem como a divulgação de nossos processos 
seletivos. Esse boletim é divulgado pelo site do PET/ADM, pelo e-mail oficial do tutor e nas salas de aula aos 
estudantes de Administração e de Ciências Contábeis.  

 
d)  Site do PET/ADM 
O programa possui um site vinculado à página da UFV no qual são divulgadas as informações referentes 

ao grupo PET/ADM. A atualização destas informações é uma atividade que se dará durante o ano. A Home Page 
do PET consiste em um site na Internet onde são divulgadas as notícias e informações sobre o PET/ADM, como 
o histórico do PET, as atividades desenvolvidas, estágios e concursos, eventos, e etc. Para o ano de 2013, 
houve a reformulação do site para que, além de promover a divulgação das ações executadas pelo grupo, 
também passe a oferecer apoio ao grupo na forma de intranet, facilitando nossa comunicação interna e a 
execução das atividades. 

 
e)  Reuniões do Comitê Local de Acompanhamento 
Reuniões das quais participam um petiano bolsista, juntamente com os Tutores dos grupos, no intuito de 

deliberar questões institucionais relevantes para dar suporte às atividades do PET na UFV. Reuniões com 
participação dos representantes dos PET´s na UFV e a representação da Pró-Reitoria de Ensino da UFV. 

 
f)  Feedback  
No final do ano de 2013, o PET/ADM realizará uma pesquisa com os estudantes de Administração e 

Ciências Contábeis, com o intuito de averiguar os pontos positivos e negativos apontados por estes graduandos, 
com o intuito de aprimoramento para o ano de 2014. Visto que o grupo pet tem como estratégia o efeito 
multiplicador sobre os demais colegas estudantes da IES, é fundamental buscar excelência na realização de 
suas atividades.  

 
g) Pesquisa para o Planejamento de 2014 
O grupo PET/ADM realizará uma nova pesquisa, semelhante à realizada em 2013, a fim de proporcionar 

aos estudantes de Administração e Ciências Contábeis a oportunidade de expressarem suas opiniões no que diz 
respeito às atividades a serem realizadas pelo grupo. O objetivo é planejar atividades que abordem temas de 
real interesse dos graduandos e propiciar uma proximidade entre petianos e demais estudantes.  
 
5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA  ( elaboração pelo Gava) 

Como tutor do Programa de Educação Tutorial de Administração, procuro proximidade constante com o 
grupo com o objetivo de manter a interação entre as atividades de pesquisa, ensino e extensão em 
desenvolvimento. 

 Mantendo encontros semanais para discutir e manter a dinâmica das atividades planejadas, a tutoria se 
desenvolve por meio de encontros tanto individuais quanto em grupo, dependendo das atividades e dificuldades 
de cada petiano na realização das mesmas. 

A proximidade do tutor não significa centralização. De outra forma, o objetivo é estar próximo no auxílio 
que promova o petiano a identificar a própria transposição de obstáculos, procurando formar estímulo à 
independência e autorrealização, sendo a figura do tutor próxima à de um facilitador, embora intervenções, 
quando necessárias e solicitadas, sejam utilizadas.  



Para o planejamento de atividades para o ano de 2013, procuramos focar nossas atividades em dois 
objetivos principais, (a) a Política Pública Brasileira focada na Gestão Cultural, mantendo os esforços já iniciados 
no ano passado, mas tendo por interesse maior, neste ano, o estudo das transformações históricas e 
contemporâneas da Cultura; e (b) analisar a importância do Empreendedorismo e da Inovação nas organizações; 
ambos priorizando uma orientação de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão conforme indicado ao 
longo das páginas anteriores. 

Na questão da pesquisa, mantemos a parceria entre o grupo PET/ADM com a pós-graduação em 
Administração do DAD, que tem enfoque na administração pública. O petiano mantém, assim, a oportunidade de 
acompanhar os esforços de pesquisa de um mestrando no decorrer da elaboração de sua dissertação. A 
proximidade do petiano com a pesquisa do mestrando tem potencial de estimular os alunos do PET a integrarem 
suas pesquisas no conjunto dos estudos da pós-graduação do departamento, contribuindo diretamente para 
engrandecer o conhecimento sobre objetos de estudo neste campo. Ressalta-se que as linhas de pesquisa da 
pós-graduação no DAD oferecem várias oportunidades de recortes, embora haja explícito reconhecimento de 
que não há limitações a pesquisas em outras áreas, embora todas sejam discutidas pelo grupo antes da 
aprovação de vir a ser desenvolvida. 

Com relação à extensão, vimos mantendo trabalho junto aos demais grupos Pet da UFV cokm impacto 
significativo na comunidade local. Trata-se do “Projeto de Extensão dos grupos PET: Sustentabilidade na Bacia 
do Ribeirão São Bartolomeu”, cuja coordenação geral é do tutor do PET/ADM. Neste projeto, todos os petianos e 
tutores dos grupos PET dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Economia Doméstica, Engenharia 
Agrícola e Ambiental, Nutrição, Engenharia de Produção e Bioquímica, da Universidade Federal de Viçosa irão 
atuar com o objetivo de alcançar a melhoria de indicadores de sustentabilidade na bacia hidrográfica do ribeirão 
São Bartolomeu, numa ação conjunta dos sete grupos PET liderada pelos sete professores tutores e tendo o 
tutor do PET/ADM como coordenador geral. Vale ressaltar que tivemos recursos aprovados no PROEXT 2011 
para fins dessa atividade. Ainda temos um cronograma ativo em função de vários atrasos institucionais derivados 
do período de greve e dos processos licitatórios para aquisição dos bens de consumo e capital aprovados. 

Em relação às outras duas atividades de extensão, indica-se que uma delas se refere à atuação de forma 
voluntária no Programa Geração Criança, a qual foi descrito no item 3.1.3. Já a outra é o projeto “O PET na 
Inovação” promovido pelo PET/ADM e pelo PET/Produção, iniciado no ano passado e ainda mantido com o 
objetivo apresentar e discutir o tema da inovação tecnológica aos alunos do ensino médio de Viçosa-MG. Esta 
atividade busca despertar o interesse e estimular a participação desses jovens nessa temática e contribuir para 
ampliação do conhecimento sobre o tema já em nível do ensino médio. 

 

 



 

 

6. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 

ATIVIDADES PERMANTES Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Estudo de Língua Estrangeira  XXXX XXXX XXXX XXXX   XXXX XXXX XXXX XXXX   
Projeto Educação Financeira XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Projeto de Extensão dos grupos PET XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Projeto o PET na Inovação XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Pesquisa Individual XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Pesquisa coletiva XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Pet na pós  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Seminário de Pesquisa   XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Reuniões Administrativas PET/ADM XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Boletim CONEXÃO  XXXX     XXXX     
Site PET/ADM XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Reuniões CLA XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Relatório de Atividades XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
Avaliação Interna de Petianos      XXXX     XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ATIVIDADES PONTUAIS Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Leitura de livros e artigos    XXXX    XXXX     
Vídeo-debate     XXXX        
Cine-PET     XXXX       
Reunião Temática  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  
II Seminário de Gestão Cultural         XXXX    
Visitas técnicas  XXXX   XXXX   XXXX    
Elaboração do livro  XXXX        XXXX   
Seminário sobre Empreendedorismo e Inovação    XXXX    XXXX    
Oficina: Empreendedorismo e Inovação        XXXX     
Minicurso EXCEL    XXXX         
Minicurso: Administração Pública como facilitadora do 
Desenvolvimento Social e Econômico 

   XXXX        

Minicurso: Marketing Pessoal     XXXX       
Minicurso: HP12C      XXXX      
Minicurso: Como motivar as pessoas em um ambiente 
competitivo 

      XXXX     

Minicurso: Como Elaborar um Plano de Negócios        XXXX    
Minicurso: A importância da contabilidade para o 
administrador 

        XXXX 
 

  

Minicurso: Técnicas de Negociação          XXXX  
Minicurso: Coaching   XXXX         
Minicurso: Mercado Financeiro      XXXX      



 

 

 

 


