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O que é o PET?
É um programa de âmbito nacional que é composto por grupos
tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a
orientação de um professor tutor, condições para a realização de
atividades extra-curriculares, que complementem a sua formação
acadêmica, procurando atender mais plenamente às necessidades do
próprio curso de graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os
conteúdos programáticos que integram sua grade curricular.
O PET, ao desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, de
maneira articulada, permite uma formação global, tanto do aluno
bolsista como dos demais alunos do curso, proporcionando-lhes uma
compreensão mais integral do que ocorre consigo mesmo e no mundo.
Ao mesmo tempo a multiplicidade de experiências contribui para
reduzir os riscos de uma especialização precoce.
Objetivo geral:
Promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de
graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa,
estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a
consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de
graduação.
Objetivos específicos:
1. Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização
do ensino superior no país.
2. Estimular o ensino da graduação.
3. Oferecer uma formação acadêmica de excelente nível, visando a
formação de um profissional crítico e atuante, orientada pela
cidadania e pela função social do ensino superior.

Atividades de ENSINO:
 Sessões científicas: Saúde e metodologia científica
 Comissão de avaliação e acompanhamento curricular
 Sessões temáticas :“Políticas Públicas Brasileiras”
 O desenvolvimento da prática da (o) enfermeira (o) na atualidade
 O novo currículo de enfermagem
 Curso de fotografia básica e editoração eletrônica




Enfermagem e saúde bucal: o que precisamos saber?
Práticas integrativas e complementares de saúde

Atividades de EXTENSÃO:
 Promoção de saúde e cidadania na comunidade do Alto do São
João.
 A enfermagem frente aos cuidados à população no ciclo vital:
conhecer para melhor cuidar–Ilha de Maré
 Promovendo a saúde em busca da integralidade - Maternidade
Climério de Oliveira
 InterPET Interativo–Práticas Complementares de Saúde: A
experiência das “Ocas de Saúde Comunitária”

Atividades de PESQUISA:
 Concepções e necessidades de saúde e características da
comunidade do Alto do São João, Salvador – Ba.
 Caracterização socio-econômica e demográfica de gestantes de
Ilha de Maré.
 Práticas educativas na Estratégia Saúde da Família.
 Análise da acessibilidade a Estratégia de Saúde da Família no
município de Riachão do Jacuípe sobre a perspectiva do usuário.
 Os possíveis fatores de risco para o baixo peso em SalvadorBahia.
 O fenômeno das drogas e a saúde das mulheres na mídia escrita
brasileira.
 Fundamentos para o agir ético/moral:situações vivenciadas pelo
estudante de enfermagem.
Tutora: Mariza Silva Almeida
Petianos: Ana Carine Ferreira de Araújo, Anna Verônica de Souza
Worley,, Evandro da Silva Melo Junior, Jaquelline Passos Carvalho,
Letícia do Carmo Brito, Lidiane Abreu de Lacerda, Mariana Nossa Aragão,
Muller Almeida Farias, Nivea Guimarães Moitinho, Rafaela Santana Serra,
Sarah Alves Moura Costa, Thalita Lôbo Gianucci.

