
As atividades durante o evento 

ocorrerão em grupos de dis-

cussão (GDs)  onde as propos-

tas em cada temática foram 

discutidas entre os mem-

bros,fazendo uma troca de 

experiências entre os grupos. 

Na assembléia geral do ENA-

PET, aconteceram discussões e 

votações sobre Assuntos Ge-

rais e entraram em pauta ques-

tões como os valores do PET, a 

interdisciplinaridade e o forta-

lecimento da identidade dos 

grupos. Uma das propostas 

aprovadas se referia à intensifi-

cação do relacionamento com 

a graduação dos cursos. A 

proposta que reivindicava a 

atuação do PET na promoção 

do acesso e da permanência na 

universidade em prol da diver-

sidade foi suprimida. Outro 

Entre os dias 28 de julho a 02 de 

agosto de 2014 aconteceu o 

XIX ENAPET o Encontro nacio-

nal dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial – PET realiza-

do na Universidade Federal de 

Santa Maria-UFSM. A cerimônia 

de abertura contou com a apre-

sentação de grupos de dança 

regional gaúcha e também com 

músicas tradicionalistas. 

O PET PISC  foi representado 

pelas petianas Lenice Segabinazzi 

e Denise Leão. 

No salão principal do Centro de 

Eventos reuniram-se estudantes 

de todo Brasil. O Encontro de 

Petianos foi um espaço para a 

discussão de várias questões 

referentes ao Programa de Edu-

cação Tutorial (PET), dentre 

elas, a tríade de ensino, pesquisa 

e extensão;intercâmbio e ciên-

cias Sem Fronteiras, representa-

tividade do PET comparada a 

outros programas e métodos de 

avaliação do programa. Ainda no 

mesmo dia, foram expostos 453 

banners sobre  diferentes temá-

ticas onde os estudantes apre-

sentaram os trabalhos que de-

senvolvem nos seus grupos. 

Durante as palestras, foi enfati-

zado que o trabalho coletivo é a 

base do bom funcionamento dos 

grupos PET e que deve gerar 

uma formação ampla: “Todo 

processo, vindo de qualquer 

bolsa, provocará uma formação 

ampla, sendo de forma inconsci-

ente ou involuntária, pois é nele 

que se absorvem valores.”, des-

tacou o presidente do CENA-

PET. A palestra levantou o ques-

tionamento de vários assuntos, 

que perpassaram desde a Bolsa 

PET até a Seleção de Bolsistas e 

Tutores. 

  Afirmou-se também que “a 

aprendizagem é necessariamente 

grupal, nenhum sujeito aprende 

sozinho, se faz crítico quando 

aprende com o outro”. Foi com-

parado a aprendizagem tradicio-

nal com a aprendizagem inova-

dora, mostrando que os objeti-

vos da última devem ser negoci-

ados e não impostos. Finalizando 

a palestra, ainda citou a frase de 

Steve Jobs: “A inovação é o que 

distingue os líderes dos seguido-

res”. 

Petianas Denise Leão e 

Lenice Segabinazzi. 
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Lenice Segabinazzi 
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“A mente que 

se abre a uma 

nova idéia 

jamais voltará 

ao seu 

tamanho 

original”  

Albert 

Einstein  

III Semana Acadêmica de Farmácia 

IV Semana Acadêmica de Fisioterapia 
Aconteceu no Campus Uni-

pampa Uruguaiana nos dias 

13, 14 e 15 de outubro de 

2014 a IV Semana Acadêmica 

de Fisioterapia com organiza-

ção do Diretório Acadêmico 

de Fisioterapia, que tem como 

lema “Fisioterapia: Um e-

xercício de dedicação à 

vida”, a qual somou com 

novos e diversificados conhe-

cimentos na área da Fisiotera-

pia Neurofuncional, Cardio-

resp ira tór ia ,  Dermato-

funcional entre outras. Con-

tando também com cinco mini

-cursos teórico-práticos, am-

pliado o olhar sobre as diver-

sas áreas do curso como 

pilates, bandagens funcionais, 

acupuntura, osteopatia e avali-

ação postural. 

A SAFi 2014 veio trazer a 

Uruguaiana, fronteira oeste 

do Rio Grande do Sul, e aos 

estudantes da área da saúde 

temas atualizados palestrantes 

das mais diversas áreas do Rio 

Grande do Sul que colabora-

ram para que esses três dias 

fossem repletos de aprendiza-

gem e conhecimento.  

Franciele Casarotto 

Primeiros Socorros, Nanotecno-

logia Aplicada à Saúde, Modelos 

Experimentais Alternativos – 

Drosophila, Modelo da Doença 

de Alzheimer e Testes Compor-

tamentais, Modelos Experimen-

tais Alternativos – C. Elegans, 

Modelos Experimentais e Alter-

nativos – Artemia, Técnicas Es-

pectroscópicas no Combate a 

Crimes Farmacêuticos, Vias de 

Administração e Métodos de 

Avaliação de Estresse Oxidativo, 

estes foram ministrados por 

mestrandos do PPG Ciências 

Farmacêuticas,  por alunos do 

curso que realizam atividades de 

Iniciação Cientifica. Na sexta-feira 

(8) aconteceu a II Mostra Cientifi-

ca, no qual a integrante do PET 

PISC Taciane Maia apresentou o 

trabalho com o tema “Avaliação 

dos Medicamentos Armazenados 

em Domicílios de Usuários Aten-

didos pelo Programa Práticas 

Integradas Em Saúde Coletiva-

PISC: Um Relato de Experiência 

nas Unidades Básicas de Saúde de 

Uruguaiana-Rs”, o trabalho rela-

tava as condições e característi-

cas dos medicamentos armazena-

dos nos domicílios dos pacientes 

diabéticos e hipertensos, atendi-

dos pelo PISC durante as visitas 

domiciliares. 

 

 

Taciane Maia 

De 04 a 08 de Agosto de 2014 

aconteceu no Teatro Municipal 

Rosalina Pandolfo Lisboa a III 

SAF, II Mostra Cientifica e I Mos-

tra Cultural, que abrangeu pales-

tras com profissionais das diver-

sas áreas do curso, tais como 

Análises Clínicas, Indústria, Ali-

mentos e Farmácia Geral.   O 

Diretório Acadêmico juntamente 

com a Coordenação Acadêmica 

do Curso de Farmácia e o CRF 

(Conselho Regional de Farmácia) 

ofertaram 30 vagas para o curso 

Técnicas de Aplicações de Injetá-

veis que aconteceu concomitante 

a semana acadêmica. Durante 

toda a semana no período da 

manhã ocorreram na UNIPAMPA 

os mini-cursos com os temas 

Petiana 

Taciane 

Maia, apre-

sentando o 

Relato de 

Experiência 
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Nos dias 24, 25 e 26 de novembro 

de 2014 aconteceu o VI Salão 

Internacional de Ensino Pesquisa e 

Extensão (SIEPE) na cidade de 

Bagé- RS que contou com a parti-

cipação de inúmeros acadêmicos, 

dentre eles, integrantes dos gru-

pos PET’s da UNIPAMPA e U-

FRGS. Aproveitando deste encon-

tro, realizou-se um "Momento 

PET", organizado pelo PET Enge-

nharias – Campus Bagé, onde os 

integrantes tiveram a oportunida-

de de compartilhar ideias, projetos 

e experiências somando para no-

vos aprendizados e experiências 

na vida acadêmica. 

 O Momento PET teve como te-

ma: Ensino de Excelência onde foi 

debatidos pelos petianos suas 

respectivas opiniões, ao termino 

da reunião houve a despedidas dos 

formandos que se encontraram 

em sua ultima reunião. 

 

 

Franciele Casarotto 

Reunião 

Momento PET 

Apresentação do trabalho Avaliação da Qualidade de Vida dos Usuá-

rios Atendidos Pelo Programa de Educação Tutorial - Práticas Integra-

das em Saúde Coletiva (PET PISC) pela petiana Luíza Greco. 

Apresentação do trabalho Avaliação das Características Sócio Demo-

gráficas e Condições de Medicamentos Armazenados em Domicílios 

de Usuários Atendidos Pelo Programa Práticas Integradas em Saúde 

Coletiva- PISC em Unidades Básicas de Saúde pela petiana Taciane 

Maia. 
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I Workshop PET PISC 
Nos dias 05 e 06 de de-

zembro o grupo PET PISC 

realizou o seu I Workshop 

com a temática Multidisci-

plinaridade em saúde vol-

tada à populações vulnerá-

veis. Foram dois dias de 

trocas de experiências, 

vivências, aprendizado e de 

muito conhecimento com-

partilhado. Participaram do 

evento os palestrantes: 

Alice do Carmo Jahn, que 

a b o r d o u  o  t e m a 

“Trabalhando com o Idoso 

Indígena”; Eliane Tatsch 

Neves, apresentando 

“Vulnerabilidade das CRI-

ANES e seus familiares” e 

Francisco Rosa Neto com 

o curso de Avaliação do 

Desenvolvimento Motor. 

Agradecemos a todos os 

participantes, palestrantes 

e a toda a equipe organiza-

dora, por terem contribuí-

do para o sucesso desse 

evento. A proposta de 

realização do Workshop 

foi uma experiência nova 

para o nosso grupo e foi 

muito gratificante. Espera-

mos poder realizar novas 

parcerias de sucesso em 

2015, para poder continu-

ar proporcionando ambi-

entes de aprendizagem 

como este. 

 

 

Juliana Holstein  
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Prof. Enf. Alice do Carmo Jahn  Prof. Enf. Eliane Tatsch Neves  

Prof. Dr ° Francisco Rosa Neto Grupo PET PISC e Rosa Neto 
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Um longo período de muito sonhar decorreu antes do 

atual curso introdutório aos agentes comunitários de 

saúde, o qual acontece esta semana entre os dias 15 aos 

19 de dezembro. Este curso faz parte da revolução que 

se pretende na área da saúde da família no município, 

onde haverá a implantação de Estratégias Saúde da Famí-

lia (ESF) em todo o território. 

A capacitação dos agentes trata-se de uma parte perten-

cente ao processo seletivo dos mesmos e visa prepara-

los à nova realidade de Uruguaiana. Pretende-se a formação 

de toda a equipe saúde da família a começar pelos ACS, pas-

sando por técnicos de enfermagem, enfermeiros, auxiliares 

de saúde bucal, dentistas e outros profissionais. 

Almeja-se nessa nova realidade tornar os profissionais de 

saúde da família sujeitos de mudança, novos protagonistas da 

transformação da realidade da atenção básica uruguaianense, 

ousa-se sim, escrever aqui uma nova história. 

Solange Pinheiro 

Orientações nas Unidades Básicas de Saúde 
No mês de novembro,foi dado iní-

cio às atividades do grupo na UBS 

CAIC com as petianas Briane,Lenice 

e Solange. Junto com o enfermeiro 

responsável,está sendo realizado 

um grupo de gestantes com encon-

tros quinzenais e terá como foco as 

orientações básicas às gestantes no 

período da gestação,pré e pós par-

to,assim como os cuidados básicos 

com o recém nascido. 

Na mesma unidade,também haverá 

o grupo Hiperdia, que destina-se ao 

cadastramento e acompanhamento 

de portadores de hipertensão arte-

rial e/ou diabetes mellitus atendidos 

na UBS,está também terá encontros 

quinzenais.  

Lenice Segabinazzi 
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O PET conta com grupos em Instituições 

de Ensino Superior distribuídas entre as 

diferentes áreas do conhecimento e as 

diversas regiões geográficas do país. De 

acordo com o estabelecido na Lei nº 

11.180/2005, e regulamentado na Porta-

ria MEC 976 de 27 de julho de 2010, o 

PET é desenvolvido por grupos de estu-

dantes, com tutoria de um docente, or-

ganizados a partir de formações em nível 

de graduação das Instituições de Ensino 

Superior do país, orientados pelo princí-

pio da indissocia-bilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

Atualmente, está sob a responsabilidade 

da Coordenação-Geral de Relações Es-

tudantis (CGRE) da Diretoria da Rede 

IFES (DIFES).  

 

 

Fonte: www.mec.gov.br  
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