
PET—Programa de Educação Tutorial 

INFORMA PET FISIOTERAPIA 

O PET foi criado para apoiar atividades acadêmicas 

que integram ensino, pesquisa e extensão através de 

grupos tutoriais de aprendizagem. Propicia aos alunos 

participantes, sob a orientação de um tutor, a 

realização de atividades extracurriculares que complementam a formação 

acadêmica do estudante e atendam às necessidades do próprio curso de 

graduação. Os bolsistas e o professor tutor recebem apoio financeiro de acordo 

com a Política Nacional de Iniciação Científica. 
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Conexões de Saberes 

 Programa vinculado ao Ministério da Educação, que tem como objetivo 

ampliar a comunicação entre as Universidades e as comunidades populares, 

trocando saberes e experiências. Para os integrantes do programa, ele visa 

aumentar as chances de permanência dentro da Universidade, ampliando os 

conhecimentos, dando uma formação diferenciada, dando maiores 

oportunidades aos menos favorecidos. Quanto as 

comunidades populares, são beneficiadas com 

diversas ações de atenção as necessidades locais. 
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PET Fisioterapia 

O  Programa de Educação Tutorial / Conexões de Saberes  

do Curso de Fisioterapia da UNIPAMPA foi criado pelo 

Prof. Dr. Franck Maciel Peçanha com o intuito de 

possibilitar formação diferenciada a alunos do Curso de 

Fisioterapia desenvolvendo atividades nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. O primeiro processo seletivo foi realizado no segundo 

semestre de 2010, onde foram escolhidas as seis primeiras bolsistas. Já o segundo 

processo seletivo, realizado no primeiro semestre de 2011, acrescentou ao grupo 

mais quatro bolsistas. 

“Fazer parte do grupo PET pra mim, é como plantar uma semente a 
cada nova experiência e a cada aprendizado que temos ao longo de 
nossas buscas. Tenho certeza de que em um futuro bem próximo 
todos nós vamos poder colher os frutos inigualáveis que o grupo nos 
proporciona.” 

Priscila Marques Sosa 

Fala PET! 

“O programa PET é importante para mim porque ele abriu várias 
portas do conhecimento, não só na pesquisa como também no 
ensino e extensão ampliando o meu conhecimento em várias coisas 
não só ligada a saúde como também arte, cultura, literatura. Portanto, 
depois de estar inserido no programa você acaba se tornando uma 
pessoa melhor, enxergando melhor o mundo que está a sua volta.” 

Teresinha da Silva 



HOMENAGEM À PRIMEIRA TURMA DE FORMANDOS 

DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIPAMPA 

Em outubro de 2011 forma a 1ª turma do curso de Fisioterapia da UNIPAMPA 

 “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do 

nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É 

o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de 

nós mesmos”  (Fernando Pessoa). 

O Grupo PET Fisioterapia parabeniza os formandos da primeira turma do curso.  
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“ Ter entrado no PET FISIOTERAPIA foi uma grande conquista, pois vi 
no PET a junção de várias coisas que eu pensava em fazer na 
graduação, como participar de projetos em ensino, pesquisa e 
extensão, ter maior contato com as várias áreas da Fisioterapia além 
da formação humana, política e social. É uma experiência ímpar na 
vida acadêmica, pois vamos muito além do conteúdo dado em sala 
de aula aprendemos a ser mais responsáveis, a ter compromisso, a 
trabalhar em equipe, a pensar sobre as coisas que nos rodeiam e a 
buscar o melhor a cada dia que passa.” 

Raquel Cristina B. Silva 
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ESTAMOS  NA  WEB :  

http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petfisioterapia 

@PETFisioterapia  PetFisioterapia Unipampa 
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Dica de Filme 

 

My Life 

Bob Jones  (Michael Keaton ),  recebe duas notícias: primeiro, 
descobre que será pai pela primeira vez. Após, é informado 
que sofre de uma doença terminal. Sabendo que poderá 
estar morto antes de seu filho nascer, ele resolve então fazer 
um vídeo  apresentando-se a ele e com vários momentos da 
vida. 

Dica de Livro 
 

O Dia do Curinga - Jostein Gaarder 

A história de um garoto chamado Hans-Thomas e seu pai, 
que cruzam a Europa, da Noruega à Grécia, à procura da 
mulher que os deixou oito anos antes. No meio da viagem, 
um livro misterioso desencadeia uma história fascinante e 
mágica.  

http://twitter.com/#!/PETFisioterapia

