
 

 

 
 

II PAMPAPET 
 
A segunda edição do PAMPAPET ocorreu nos dias 03, 04 e 05 de maio em Jaguarão, 
sendo organizada pelos grupos PET do mesmo campus. O evento 
abordou inúmeras discussões sobre o Programa de Educação Tutorial, através de 
palestras, assembleias de tutores e petianos, oficinas e atividades culturais. O Grupo 
PET Veterinária contou com a representação da tutora e três bolsistas. Os petianos 
Natan Carvalho, Karine de Mattos e Daniele Missio ministraram a oficina “O que os 
crânios nos dizem?”, que apresentou as adaptações das estruturas anatômicas do 
crânio nas diferentes espécies, decorridas dos tipos de dieta e de hábitos em vida livre, 
instigando uma reflexão teórico-prática sobre as principais adaptações morfológicas 
que os crânios sofrem em diferentes animais através da evolução. Os representantes 
do grupo PET Veterinária também participaram das comunicações orais do evento 
apresentando dois dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos pelo grupo, foram eles: 
Índices de reprovação e evasão no curso de graduação em Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Pampa – RS e Projeto Quatro patas: Ação e conscientização. 
O grupos PET Veterinária, PET Fisioterapia e PET PISC se articulam para organizar 
próxima edição do evento, que será sediada no campus de Uruguaiana em 2014. 

 

 
Figura 1. Tutora e representantes do Grupo PET Veterinária no II PAMPAPET, realizado 
no campus Jaguarão da Universidade Federal do Pampa. 



 

 

 
Figura 2. Apresentação do trabalho 
"Índices de reprovação e evasão no curso 
de graduação em Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Pampa – RS", 
pelo petiano Natan Carvalho. 

 
Figura 3. Apresentação do trabalho "Projeto Quatro patas: 
Ação e conscientização", pela petiana Karine de Mattos.

 

 
Figura 4. Oficina "O que os crânios nos dizem?", ministrada por discentes do Grupo PET Veterinária. 

 
Figura 5. Assembleia discente realizada no II PAMPAPET. 
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