
PET Fisioterapia abre novas vagas 

INFORMA PET FISIOTERAPIA 

 No início do primeiro semestre de 2012 será lançado mais um edital para 

selecionar novos petianos. A seleção será entre os alunos interessados, do primeiro 

ao sexto semestre do curso de Fisioterapia que preencherem os pré-requisitos. 

Portanto fiquem atentos pois, as informações serão lançadas por edital no site do 

grupo (http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petfisioterapia) e na página do curso de 

Fisioterapia da Unipampa.   
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Quer descobrir o que é o PET? 

 Na primeira edição do Informa PET, que está disponível na página do grupo você 

pode conferir a história do PET Fisioterapia e como ele foi implantado na Unipampa. Lá 

você também pode conhecer os integrantes, todas as ações realizadas 

pelo grupo bem como as participações em eventos. CONFIRA! 

Busque a Excelência  Acadêmica! 
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EVENTOS DE 2011 

O evento ocorreu no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) em Porto Alegre, RS, no dia 28 de abril de 2011. Na ocasião, a equipe pode interagir 

com grupos PET e grupos Conexões de Saberes do Rio Grande do Sul (UFRGS, FURG, UFPel e 

UFSM) e de Santa Catarina (UFSC). No evento, as acadêmicas de Fisioterapia e integrantes do 

PET Laís Nunes e Raquel Cristina Braun e o tutor, professor Franck Maciel Peçanha 

apresentaram as ações do grupo. De acordo com o professor Franck, a característica 

principal é o desenvolvimento de ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão de forma 

associada.  

 1º Encontro do Conexões de Saberes do Sul 

 XVI ENAPET 

Considerado o  maior evento PET do Brasil, o Encontro Nacional dos Grupos de 

Programa de Educação Tutorial (ENAPET), ocorreu na cidade de Goiânia, em Goiás, no 

período de 12 à 16 de julho de 2011. Nesta ocasião foi apresentado o trabalho “Efeitos 

cardiovasculares e respiratórios da Cough Assist em mulheres”, pela petiana Anelise 

Gasparin  e teve o apoio da aluna e bolsista Laís Nunes e do tutor da pesquisa, professor 

Franck Peçanha. De acordo com o tutor, a participação no ENAPET também permitiu que o 

grupo PET Conexões da UNIPAMPA mantivesse contato com os outros dois únicos grupos da 

área no Brasil. Um desses grupos está vinculado à Universidade Estadual de Goiás e o outro à 

Universidade Federal de Alfenas. 
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 A Expofeira que acontece anualmente na cidade de Uruguaiana, contou com a 

participação dos integrantes do grupo PET Fisioterapia. Os petianos ministraram palestras 

ilustrativas sobre a postura certa e a forma correta de carregar os materiais escolares. De 

forma lúdica, foram utilizados recursos que possibilitaram a interação do grupo com os 

 75ª Expofeira de Uruguaiana 

 III SIEPE 

 No mês de outubro o grupo participou do III Salão Internacional de Ensino Pesquisa e 

Extensão da UNIPAMPA, campus Uruguaiana. Os petianos participaram do evento através de 

apresentações orais e de pôsteres, nas três áreas de conhecimento, referentes às ações 

realizadas pelo grupo no decorrer de 2011. Além disso, o grupo foi o responsável pelo 

estande do Curso de Fisioterapia, na Feira das Profissões promovida pela organização do 

evento, direcionado aos escolares da região. Aproveitando a oportunidade, reuniram-se 

todos os grupos PET da UNIPAMPA, onde se discutiu sobre o andamento dos mesmos e foram 

tomadas algumas decisões a cerca das necessidades gerais e específicas. 
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O grupo participou da 6ª Feira da Saúde e do Meio Ambiente no Colégio Dom Hermeto, 

onde realizou atividades com aparelhos e acessórios utilizados pela Fisioterapia, tanto na 

graduação, quanto na prática clínica, tendo como objetivo esclarecer dúvidas e levar 

conhecimento sobre o curso à população de uma forma atrativa. 

 6ª Feira da Saúde e do Meio Ambiente 

 II Semana Acadêmica da Fisioterapia 

Nos dias 16 à 19 de novembro de 2011 aconteceu a II Semana Acadêmica do curso de 

Fisioterapia da Unipampa. Um evento voltado para acadêmicos e profissionais interessados a 

aprimorar seus conhecimentos e enriquecer seu currículo. Foram ministradas palestras com o 

intuito de promover uma melhor interação entre médicos e fisioterapeutas, visando assim, um 

tratamento cada vez melhor para o paciente. As oficinas práticas foram ministradas no último 

dia do evento e foram ensinados métodos e o manuseio de aparelhos nas áreas específicas da 

Fisioterapia. O evento foi realizado pelo Diretório Acadêmico do 

Curso e contou com o apoio do grupo PET Fisioterapia. 
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 No dia 28 de setembro de 2011 foi realizada a 1ª Eleição para Reitoria da Universida-

de Federal do Pampa. O pleito eleitoral contou com duas chapas, no qual a comunidade a-

cadêmica elegeu, com 40,18% dos votos, a chapa ConsolidAção composta pelos professo-

res Ulrika Arns (Reitora) e Almir Barros (Vice-Reitor).  A  seguir a lista de pró-reitores que 

irão atuar no mandato da nova reitoria:  

 Pró-Reitoria de Graduação – Professora Elena Maria Billig Melo 

 Pró-Reitoria de Pós-Graduação – Professor Ricardo José Gunski 

 Pró-Reitoria de Extensão – Professora Vera Lúcia Cardoso Medeiros 

 Pró-Reitoria de Pesquisa – Professor Eduardo Ceretta Moreira 

 Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários – Professora Simone Barros de Oli-

veira 

 Pró-Reitoria de Administração – Administrador Everton Bonow 

 Pró-Reitoria de Obras e Manutenção – Engenheiro Cleidi Victória Pinto 

 Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação – Professora Vanessa Rabe-

lo Dutra 

 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal – Administradora Cláudia Denise da Silveira Tôndolo 

UNIPAMPA inicia 2012 com nova Reitoria 

O PET Fisioterapia deseja à nova Reitoria uma ótima gestão e que,  juntamente com toda a  

comunidade acadêmica, a Universidade se desenvolva ainda mais. 
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Quase Deuses 

Vivien Thomas (Mos Def) é um hábil marceneiro que é demitido 

quando chega a Grande Depressão, pois estavam dando preferência 

para quem tinha uma família para sustentar. A Depressão o atinge 

duplamente, pois sumiram as economias de 7 anos, guardadas para 

fazer a faculdade de medicina, após a falência do banco. Thomas 

consegue emprego de faxineiro, trabalhando para Alfred Blalock 

(Alan Rickman), um médico pesquisador que logo descobre que ele 

tem uma inteligência privilegiada e que poderia ser melhor 

aproveitado. Blalock acaba se tornando o cirurgião-chefe na 

Universidade Johns Hopkins, onde está pesquisando novas técnicas 

para a cirurgia do coração. Os dois acabam fazendo uma parceria 

incomum e às vezes conflitante, pois Thomas nem sempre é lembrado 

quando conseguiam criar uma técnica, já que não era médico. 

O menino do Pijama Listrado 

Bruno tem nove anos e não sabe nada sobre o Holocausto e a Solução 

Final contra os judeus. Também não faz ideia de que seu país está em 

guerra com boa parte da Europa, e muito menos de que sua família 

está envolvida no conflito. E por isso foi obrigado a abandonar a casa 

em que vivia em Berlim e mudar-se para uma região desolada, onde 

ele não tem ninguém para brincar nem nada para fazer. Em uma de 

suas andanças Bruno conhece Shmuel, um garoto que curiosamente 

nasceu no mesmo dia que ele. 'O menino do pijama listrado' é uma fá-

bula sobre amizade em tempos de guerra e sobre o que acontece 

quando a inocência é colocada diante de um monstro terrível e inima-

ginável.  

Dica de Filme 

Dica de Livro 

Dica de Documentário 

Lixo Extraordinário 

 

O documentário acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz 

em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, 

na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo de catado-

res de materiais recicláveis, com o objetivo inicial de retratá-los. No 

entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o 

desespero que enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas 

fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o processo e, no 

final, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito 

humano. 
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HOMENAGEM À SEGUNDA TURMA DE 

FORMANDOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

UNIPAMPA 

 

“Suas conquistas são reflexos de seu trabalho,  

e seu sucesso é um reflexo de sua perseverança” 

PARABÉNS!! 
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E STAMOS  NA  WEB :  

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

@PETFisioterapia  

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

