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Considerações finais:
Cumprindo estas atividades, os membros do grupo atuarão nos pilares que norteiam as práticas do
Programa de Educação Tutorial, que são, ensino, pesquisa, extensão e cultura, abordando as
diversidades existentes em nossa sociedade; trabalhando para seu crescimento pessoal e intelectual
de maneira individual e colaborando para o desenvolvimentos de novas práticas no ensino da
graduação. Vale ressaltar que, neste calendário anual de atividades consta apenas uma ação
considerada puramente de pesquisa, que é a realização de projetos de iniciação científica
individuais, o que pode dar a falsa impressão de que este pilar está prejudicado dentro das
atividades do grupo; porém, tratam-se de pesquisas individuais (ou seja, haverá o desenvolvimento
de, no mínimo, 12 projetos de pesquisa durante o ano). Além dessas, há projetos de pesquisa
vinculados aos projetos de extensão; e algumas ações de extensão, como o "Odontologia de Portas
Abertas" contam com a aplicação de questionários que também serão utilizados no desenvolvimento
de pesquisas.

Resultados gerais:
Espera-se que, com o desenvolvimento das atividades previstas neste calendário: - Os membros do
grupo desenvolvam habilidades inerentes ao ensino, à pesquisa e a atividades de extensão; - Seja
promovida a inclusão de grupos considerados "minorias" em nossa sociedade, contribuindo, assim,
para a redução das diferenças promovidas por tal exclusão; - A comunidade interna se beneficie das
atividades de ensino e extensão; - A comunidade externa se beneficie com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão; - O curso onde o grupo está inserido se beneficie com a contribuição promovida
por tais ações nos métodos de ensino e práticas de graduação; - Haja um maior engajamento social
de todos os envolvidos nas ações e um crescimento de sua visão cidadã; - Haja maior visibilidade das
atividades promovidas pelos grupos PET, de maneira geral, pela sociedade local.

Atividade - XVI Ciclo de Seminários do Grupo PET -



Odontologia (Atividade de ensino e extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 17/10/2022 19/10/2022

Descrição/Justificativa:
Os seminários são atividades destinadas a aproximar o petiano da vida docente, proporcionar
conhecimento prático e teórico, além de prepará-lo para lecionar determinado assunto. Para esse
fim, exige determinação e dedicação do discente que irá preparar e ensaiar o seminário para que
seja esclarecedor para todos os ouvintes. Para o desenvolvimento dessa atividade o grupo PET-
Odontologia escolhe os temas que os petianos selecionados ministrarão e os mesmos procuram um
professor para orientá-los e preparam suas aulas por meio de ferramentas eletrônicas, que são
apresentados primeiramente ao grupo com intuito de corrigir erros e melhorar a didática através de
sugestões e dicas do grupo, tutora e professor orientador. Após feitas as correções, o tema é
apresentado ao público geral. A atividade de apresentação de seminário faz jus ao contexto PET,
pois está relacionada com o enriquecimento teórico e prático na formação do aluno, permitindo ao
bolsista ou não bolsista aperfeiçoar sua didática e ter contato com outras experiências. Todos os
membros do grupo PET- Odontologia participarão assistindo, ministrando e organizando tal evento.

Objetivos:
Contribuir com a formação crítica e desenvolvimento de habilidades com treinamento didático,
capacidade de elaboração, esclarecimento sobre diferentes temas, reflexão, formação de opinião,
atualização e construção de novos conhecimentos tanto aos petianos quanto aos participantes do
evento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente o grupo se reunirá para definir os temas dos seminários e escolher as duplas que
apresentarão. Em seguida, cada dupla convidará um professor orientador e ficará responsável pela
elaboração do material a ser utilizado. Uma vez produzido, o seminário será apresentado
internamente, para discussão do tema e apontamentos pelos petianos, tutora e professores
orientadores. Após a aprovação do grupo cada dupla apresentará seus respectivos seminários à
comunidade da UNIFAL-Alfenas e, essa ação acontecerá no primeiro semestre letivo. A divulgação
será feita através das redes sociais do grupo PET Odontologia, convites feitos pelos integrantes do
grupo nas salas de aula, nos murais da Universidade e no site da IES pela Pró-Reitoria de Extensão e
durante outros eventos realizados previamente aos seminários. A partir dessas ações pretende-se
apresentar temas bastante relevantes, porém, pouco discutidos nos cursos de graduação da
UNIFAL-MG, para que os ouvintes possam adquirir conhecimento, discutir e esclarecer dúvidas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A presente atividade busca contribuir para o enriquecimento teórico e prático dos petianos, bem
como dos participantes da ação, sob o ponto de vista ética, científico, cultural e social e fornecer
desta forma, a melhoria da formação acadêmica. Ademais, visa atualizar os discentes e promover a
construção de novos conhecimentos contribuindo para uma formação crítica e complementar.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada seminário será aplicada uma ficha de avaliação da ação elaborada pelos petianos, a
ser preenchida pelos participantes. Os membros do grupo PET preencherão outro formulário,
avaliando a ação sob o ponto de vista da comissão organizadora. Na reunião semanal subsequente
ao Ciclo de Seminários, o resultado destas avaliações será analisado pelo grupo a fim de se planejar



melhorias para as edições futuras com base nas críticas, sugestões e opiniões feitas pelos presentes
no evento.

Atividade - Por dentro do PET (Atividade de pesquisa e
extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Os grupos PET visam oferecer a construção de uma formação acadêmica ampla, globalizada e
crítica, baseada na realização de ações extracurriculares, pautadas na indissociabilidade da tríade
pesquisa-ensino-extensão; as quais, impactam direta ou indiretamente o curso de graduação em que
estão inseridas, bem como a comunidade a qual presta serviços. Frente a isso, e somado ao fato
recente do aumento expressivo do uso das mídias sociais, bem como o grande engajamento digital
que promovem, torna-se importante a utilização destas ferramentas para a divulgação das
ações/atividades realizadas e desenvolvidas pelo grupo, de forma a fortalecê-las e trazer maior
valorização destas. Ademais, visa garantir maior visibilidade para o grupo PET dentro da IES e
dentre a comunidade externa. Dessa forma o Por dentro do PET, através do Instagram do grupo,
realiza posts contendo informações sobre as ações do grupo PET Odontologia.

Objetivos:
Divulgar amplamente o grupo PET Odontologia à comunidade interna e externa; apresentar as ações
realizadas, desenvolvidas e a se desenvolver pelo grupo PET Odontologia, pautadas na tríade
pesquisa-ensino-extensão; e -apresentar o impacto e consequência destas ações, dentro do curso de
graduação, na comunidade externa e na participação de eventos internos e externos à IES.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorrerá durante todo o ano de 2022 e consistirá na elaboração de materiais
informativos antes e após a realização de eventos promovidos pelo grupo PET Odontologia, com o
intuito de promover a divulgação de eventos e expor os resultados obtidos com os mesmos,
respectivamente. Esses materiais serão publicados nas mídias sociais do grupo (Instagram), à
medida que estas ações venham a ser apresentadas e executadas. Estes posts serão formulados por
duplas pré-estabelecidas de petianos, sobre a ação em questão. Para tal, será elaborada uma escala,
na qual estarão contidas as datas, temas e petianos responsáveis pelas postagens. Em seguida, os
petianos elaborarão o material digital a ser postado, seguindo uma arte padrão para garantir a
identidade visual de tal ação. Periodicamente será avaliado o engajamento das postagens e os
resultados desta avaliação serão discutidos nas reuniões ordinárias do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se como resultados conscientizar a comunidade interna e externa da IES sobre a importância
do grupo PET Odontologia através de suas ações, que impactam direta ou indiretamente os mesmos.
Além disso, espera-se garantir maior visibilidade às mídias sociais do grupo e consequente
engajamento digital, de forma a trazer maior valorização para as ações divulgadas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada periodicamente através da análise quantitativa do número de curtidas,
acessos ao perfil, e alcance de público em cada publicação. Além disso, os petianos avaliarão as
atividades por meio de discussões realizadas em reunião ordinária, de forma a avaliar a ação,



agregar novas ideias e manter a qualidade das publicações.

Atividade - Reuniões Semanais com a Tutoria (Atividade
administrativa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade administrativa consiste em reuniões ordinárias entre os petianos bolsistas e não
bolsistas e a tutora, as quais ocorrerão semanalmente para discussão e planejamento das atividades
do grupo. Tal ação se justifica pela necessidade de integração constante entre os membros do
programa para que sejam realizadas discussões de todos os assuntos referentes ao PET ou aos
petianos, sejam eles profissionais, pessoais, científicos, éticos, sociais ou individuais. Por meio
dessas reuniões o planejamento é elaborado, implementado e acompanhado.

Objetivos:
Planejar e avaliar as ações acadêmicas e o cronograma de atividades que serão desenvolvidas;
discutir as atividades de ensino, extensão e pesquisa de cada petiano e as atividades do grupo como
um todo no ano de 2022, observando ações que deverão ser realizadas para melhoria individual dos
petianos, para o curso de Odontologia e para a comunidade universitária; discutir as atividades do
tutor como docente e orientador no grupo PET Odontologia; bem como elaborará relatórios de cada
evento e atividade desenvolvida pelo grupo ao longo do ano, zelando pela qualidade e inovação
acadêmica do PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, será elaborada uma escala contendo as datas das reuniões, os petianos presidentes
(responsáveis por agrupar os pontos de pauta solicitados pelos membros do grupo e conduzir a
reunião) e os petianos redatores (responsáveis por redigir a ata, fornecê-la ao grupo para leitura e
comentários, e colher as assinaturas dos membros do grupo). A partir desta escala, as reuniões
ordinárias ocorrerão semanalmente, com duração média de 2 horas, podendo este tempo ser
estendido de acordo com a necessidade do grupo. Elas poderão ocorrer de modo presencial, em local
previamente agendado, ou remotamente, através da plataforma Google Meet, a depender das
condições impostas pela pandemia de COVID-19. Nestas reuniões deverão estar presentes a
professora tutora e todos os acadêmicos integrantes do grupo PET Odontologia. Assim, as reuniões
terão início com uma pauta de discussão elaborada seguindo sempre uma sequência pré-
estabelecida: aprovação de ata anterior; assuntos gerais referentes ao PET; assuntos individuais
referentes aos membros; discussão dos projetos em andamento e daqueles a se iniciarem; assuntos
referentes ao ensino, pesquisa e extensão. Findada a reunião, o petiano redator terá um prazo de até
7 dias corridos para apresentar a ata ao grupo para leitura e apontamentos; realizar as
correções/alterações quando necessário, e colher as assinaturas de todos os presentes na reunião.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperamos que, com estas reuniões semanais, surjam projetos, diretrizes, ideias ou reflexões que,
após trabalhadas e analisadas, possam sair do ambiente PET e chegar à Universidade e comunidade
na qual o grupo está inserido, para que sejam implantadas, discutidas e/ou difundidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O acompanhamento dessa atividade será realizado por meio do controle de frequência dos membros



realizado pela professora tutora. Com relação à participação dos membros nas reuniões,
planejamento e execução das ações, esses serão avaliados por meio de fichas, conforme descrito na
atividade administrativa ¿Controle de qualidade¿, e seus resultados serão discutidos nas reuniões
semanais.

Atividade - Iniciação Científica - Pesquisas individuais
(Atividade de pesquisa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
480 03/01/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
O desenvolvimento de projetos de pesquisa faz parte de uma das vertentes do Programa de
Educação Tutorial, que prega a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. As pesquisas
realizadas pelos acadêmicos do PET - Odontologia possuem temáticas muito dissonantes nessa área
da saúde. A participação em Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica possibilitará que cada
membro tenha a oportunidade de interagir com docentes e alunos de pós-graduação, vinculado à
grande área das Ciências Odontológicas. Nesta atividade, os alunos trabalharão a metodologia
científica, a ética, a revisão da literatura, a redação de relatórios e a confecção de artigos. Todos os
alunos do PET- Odontologia deverão participar de pelo menos um projeto de Iniciação Científica
Voluntário.

Objetivos:
Aprimorar o conhecimento científico por diversos meios tais como: investigação, ampliação dos
campos de atividade, de reflexão e de autonomia intelectual. Com isso, o petiano tem a chance de
aprender e de aprimorar o desenvolvimento da redação científica e produção acadêmica. Além disso,
há a contribuição na preparação do aluno para o bom desempenho na pós-graduação ou em
qualquer posto de mercado de trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apesar de constar apenas uma descrição de atividade, esta ação contempla 12 projetos de pesquisa.
Cada integrante do PET- Odontologia irá desenvolver uma pesquisa em determinada área de
interesse, que deve possuir relação com as atividades de ensino, demonstrando pertinência ao
contexto do programa PET. Para a realização dessa ação, o petiano deverá buscar um professor
orientador, com o qual definirá o tema da pesquisa. Este professor orientador será responsável por
auxiliar o petiano na elaboração do projeto de pesquisa, submissão ao Comitê de Ética, quando
necessário, registro da pesquisa junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e pelo
treinamento para que o aluno consiga desenvolver todas as etapas de um projeto de pesquisa,
incluindo a coleta e análise de dados, apresentação dos resultados em eventos científicos e a
redação de um artigo para publicação em revista científica, com excelência.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O conhecimento e o aprimoramento do desenvolvimento e metodologia científica permitem ampliar
os campos de ação, de reflexão e de autonomia intelectual, refletindo diretamente em toda a
sociedade que mantém contato com o acadêmico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Semestralmente, haverá acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos. Ademais os
alunos serão estimulados a trabalhar resultados, redigir relatórios, resumos de congressos e



publicações em revistas científicas e apresentar sua pesquisa em outras instituições. A avaliação se
dará pela apresentação de trabalhos em eventos e cópia dos artigos desenvolvidos pelos alunos
participantes do grupo PET.

Atividade - Oficinas (Atividade de ensino, pesquisa e
extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Tratam-se de atividades que visam agregar conhecimento aos alunos da graduação, relacionadas a
temas que, de alguma forma, tenham a capacidade de complementar a formação prévia. Para o ano
de 2022 estão previstas cinco oficinas, sendo que duas delas serão ministradas pelos próprios
petianos,uma pela tutora e as outras duas por palestrantes convidados. O desenvolvimento da ação
se justifica pela importância dos temas a serem abordados e pelo fato de os mesmos não serem
discutidos na grade de disciplinas obrigatórias do curso de graduação.

Objetivos:
Promover o desenvolvimento de conhecimento e habilidades importantes para a prática
científica/profissional acerca de temas não abordados de forma completa e/ou prática na grade de
disciplinas obrigatórias do curso de graduação; preparar os interessados a participarem dos
processos seletivos do grupo, no sentido de instruir na escrita de um projeto de pesquisa ou
extensão, na elaboração de slides e na criação de um currículo dentro da plataforma lattes; e
promover atividades teórico-práticas aos alunos da graduação sobre temas específicos, de modo a
trazer e praticar a indissociabilidade de Ensino, Pesquisa e Extensão por parte dos petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o ano de 2022 estão previstas cinco oficinas a saber: 1- Oficina Preparatória para o processo
seletivo do PET Odontologia: Ministrada pelos petianos aos candidatos do processo seletivo do
grupo. Para tal, os petianos serão divididos em grupos a fim de ministrarem os pontos de interesse
acerca da criação de um currículo dentro da plataforma lattes; os pontos fundamentais para a
criação de projetos de pesquisa e de extensão e a elaboração de slides. 2- Oficinas de capacitação do
grupo: Trata-se de um conjunto de 3 oficinas ministradas pelos próprios petianos, pela tutora e por
um convidado externo,tendo como público alvo o grupo PET Odontologia, no intuito de troca de
saberes e capacitação de todos os membros para o desenvolvimento padronizado das atividades do
grupo. Os temas destas oficinas serão: a) Uso da ferramenta Filmora; b) Oficina de Oratória; c)
Oficina de escrita científica. 3- Oficina de Planejamento Digital: Ministrada por profissionais
externos/internos à Universidade e aberta a toda comunidade. Esta oficina ocorrerá em dois dias.
Todos os petianos deverão participar de todas as oficinas, quer seja como comissão organizadora,
contando com o registro da ação junto à Pró-Reitoria de Extensão a fim de se emitir certificados aos
participantes; reserva de espaço para sua execução (inicialmente o evento será realizado de forma
virtual, não necessitando de reserva de espaço, utilizando plataformas digitais para realização de
tal), inscrição dos interessados e divulgação do evento; quer seja como ministrantes e participantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que ao final da atividade tanto os petianos quanto os candidatos participantes das Oficinas
apresentem melhor domínio dos recursos e conhecimentos apresentados e possam aplicá-los tanto



durante sua vida acadêmica, aos colegas de sala, amigos e comunidade externa, contribuindo para a
melhora do ensino nesta Universidade e difundindo também os ensinamentos com a comunidade em
volta. Além disso, espera-se o aprimoramento na utilização de ferramentas online para o
desenvolvimento pessoal e do grupo, a melhoria da habilidade de oratória, bem como desenvolver
conhecimentos inerentes ao planejamento digital odontológico intra e extraorais, amplamente
utilizadas por profissionais da Odontologia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar o resultado e satisfação dos participantes e da comissão organizadora, ao final de cada
Oficina, será aplicado um questionário de avaliação elaborado pelo PET-Odontologia. O resultado
dos questionários será analisado e discutido pelo grupo nas reuniões semanais.

Atividade - Odontologia de Portas Abertas (OPA) (Atividade
de ensino, pesquisa e extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 27/05/2022 27/05/2022

Descrição/Justificativa:
Ao adentrar à Universidade Federal de Alfenas, muitos alunos encontram-se inseguros devido à
súbita mudança de vida, alguns até acanhados por não conhecerem os demais, e muitas das vezes
munidos de dúvidas acerca do curso e de sua estrutura. A atividade proposta visa atenuar essa
insegurança, aproximar os calouros aos integrantes do grupo PET Odontologia e também integrá-los
às atividades do curso através de uma abordagem prática (Demonstrações) direcionado às diversas
disciplinas do curso. Além disso, a proposta visa sanar toda e qualquer dúvida acerca do curso de
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas/MG. Concomitantemente a esta ação, terá
andamento uma pesquisa já iniciada, que visa avaliar o impacto do OPA sobre a evasão dos
acadêmicos ingressantes no curso de Odontologia da UNIFAL-MG. Todos os membros do grupo PET-
Odontologia participarão assistindo e organizando tal evento.

Objetivos:
Divulgar amplamente o grupo PET Odontologia e suas atividades aos recém ingressantes e à
comunidade acadêmica; apresentar as instalações da Faculdade de Odontologia para que os
calouros possam se familiarizar desde o início do curso; abordar de maneira prática Demonstrações
em manequim) as diversas matérias do curso estreitando o contato do aluno com as disciplinas
práticas que irão desenvolver ao longo da graduação; oferecer uma acolhida calorosa aos alunos,
através de uma mesa redonda com um palestrante convidado que pode ser de diversas áreas de
ensino desenvolvendo um bate papo interativo abordando assuntos pertinentes; realizar uma
pesquisa avaliando o impacto desta ação sobre a evasão de acadêmicos ingressantes no curso de
Odontologia da UNIFAL-MG.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade está prevista para acontecer no dia 27/05, após a matrícula dos calouros de 2022 no
curso Odontologia da UNIFAL. Previamente será realizado um convite a um(a) docente ou
profissional na área pré-estabelecida que conduzirá uma roda de conversa sobre os desafios
encontrados no início da vida universitária. A coordenadora do curso também estará presente para
apresentar aspectos importantes específicos do curso. Os petianos também farão uma apresentação
onde mostrarão quais as atividades desenvolvidas pelo grupo, além de trocarem experiências com os
alunos calouros nessa roda de conversa. Em seguida os acadêmicos serão divididos em grupos nos
quais um será guiado para visitação das instalações da Faculdade de Odontologia, mais
especificamente, os laboratórios, sala de radiologia, esterilização, sala do PET Odontologia e clínicas
odontológicas, enquanto o outro grupo participará da atividade prática (Demonstrações em



manequim) que será apresentada pelos petianos em uma clínica odontológica. Após a ação, os
acadêmicos responderão a um questionário contendo perguntas acerca das atividades realizadas
durante a ação. Se, em função da pandemia, as atividades não puderem ser realizadas de forma
presencial, as mesmas serão adaptadas ao formato remoto, como aconteceu na edição de 2021.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se como resultados oferecer aos acadêmicos recém-ingressos na Universidade uma recepção
acolhedora que irá gerar uma experiência positiva que os aproxime do grupo PET Odontologia e do
corpo docente do curso, além de procurar minimizar a ansiedade e o medo gerados pelo presente
momento de descoberta além de oferecer informações de alta relevância tanto para sua vida
acadêmica, quanto pessoal. Com a atividade prática (demonstrações) espera-se estreitar a relação
dos alunos com as disciplinas práticas que estudarão ao longo da graduação, incentivando-os a
permanecer no curso procurando reduzir dessa forma a evasão e apresentando-lhes uma expectativa
positiva do futuro na graduação. Além disso, abrange a experiência e o contato dos alunos com as
diversas áreas do curso e também com a comunidade externa por meio de ação social, abrindo
oportunidades de o calouro promover ações sociais voltadas à comunidade alfenense e região.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em duas etapas: Inicialmente, os participantes serão convidados a
preencherem um formulário de avaliação da ação. Já a equipe (petianos e tutora) preencherão outro
formulário, analisando a atividade sob o ponto de vista da comissão organizadora. Todas as
respostas serão analisadas e discutidas na reunião semanal do grupo subsequente ao evento.

Atividade - III Simpósio do Pet Odontologia - ¿Odontologia
feita por Elas¿ (Atividade de Ensino e Extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
12 07/11/2022 09/11/2022

Descrição/Justificativa:
Apesar de a Odontologia ser uma profissão exercida, em sua maioria, por mulheres; além delas
ocuparem o topo do gráfico na capacitação profissional e exercerem papel de destaque nas várias
especialidades Odontológicas; estas ainda não são a maioria nas grades científicas dos grandes
eventos. Assim, o PET Odontologia pretende realizar, em 2022, a terceira edição do Simpósio
¿Odontologia Feita por elas¿, que se trata de um ciclo de palestras ministradas exclusivamente por
mulheres com destaque no meio clínico ou científico, que abordará temas pouco explorados nos
cursos de graduação em Odontologia. A realização da ação se justifica para dar voz àquelas que
dominam o mercado Odontológico atualmente e que ainda não tem a devida visibilidade; e também
porque muitas abordagens clínicas executadas durante a graduação exigem, tanto do discente
quanto do profissional, a realização de um tratamento sofisticado e inovador para atender à
demanda do paciente. Entretanto, devido aos precários recursos tecnológicos, estruturais ou
financeiros da instituição muitas vezes acabam sendo executados tratamentos diferentes daqueles
idealizados durante o planejamento. Assim, III Simpósio do PET Odontologia oferecerá uma visão
multidisciplinar para o discente e para o profissional em relação às abordagens clínicas atuais.

Objetivos:
O objetivo do evento é dar voz às mulheres com destaque no meio clínico e científico e proporcionar
o aperfeiçoamento da formação técnico-científica dos acadêmicos e profissionais de Odontologia,



além de oportunizar a atualização clínico-científica e a formação continuada nas diversas
especialidades da Odontologia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento ocorrerá em três dias, sendo que haverá uma palestra por dia. Inicialmente o grupo PET se
reunirá para definir quais os temas destas palestras e sugerir nomes de possíveis ministrantes. Em
seguida, os petianos serão divididos de modo a executarem funções que viabilizem a realização do
evento, a saber: convite às palestrantes, registro do evento na Pró-Reitoria de Extensão, elaboração
de relatório referente ao evento, elaboração das fichas de avaliação do evento, criação da arte,
divulgação, controle de inscrições, controle de presenças para emissão de certificados, suporte
técnico e transmissão. A atividade se dará de forma remota, por meio de plataformas digitais, com
transmissão em tempo real. Ao final de cada palestra, será aberto um canal de comunicação para
que os participantes possam tecer comentários, tirar dúvidas e interagir com as palestrantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se dar destaque e reconhecimento ao avanço na profissão promovido pelas mulheres. Espera-
se, também, que ao final da atividade os participantes sanem dúvidas acerca dos temas propostos,
bem como ampliem conhecimentos, visto que são temáticas atuais sobre a Odontologia. Além disso,
o grupo almeja que haja participação efetiva por parte dos discentes no sentido de questionar,
apontar críticas, sugestões e dúvidas com relação aos temas ministrados. Espera-se, por fim, que
cada participante tenha conhecimento integral daquilo que será discutido, desenvolva confiança
para intervir em um correto diagnóstico clínico e tenha um conhecimento interdisciplinar e
reconheça o papel da mulher dentro da carreira acadêmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo elaborará fichas de avaliação das palestras abordando os seguintes itens: Divulgação do
evento, estrutura da plataforma, domínio dos palestrantes sobre o conteúdo abordado, sugestões e
ou críticas. Haverá, também, uma ficha direcionada à comissão organizadora. Estas fichas serão
aplicadas aos participantes e aos petianos ao final de cada palestra. Findado o evento, os dados
serão analisados e discutidos na reunião semanal do grupo, de modo a conhecer a opinião dos
envolvidos e se elaborar melhorias para as edições futuras do evento.

Atividade - Seminários Internos e Estudo Dirigido (Atividade
de ensino e pesquisa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
300 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Os Seminários Internos são estratégias de aprendizagem e aprimoramentos para apresentação nos
seminários externos presentes em várias ações executadas pelo grupo, bem como para as
apresentações em eventos científicos. Através dos temas estabelecidos e do plano de execução, são
realizadas discussões com a presença do professor tutor e do professor orientador de cada
seminário, que possibilitam a troca de informações e explanação de dúvidas. Trata-se de uma
atividade complexa, que tem como objetivo estudar temas de forma mais completa e ativa. Os
assuntos são escolhidos de forma crítica, visando estudar conteúdos pouco abordados nas grades
curriculares dos cursos de graduação, e que podem ser sugeridos pela comunidade acadêmica
complementando a formação dos petianos, bem como aprofundar o conhecimento em assuntos



inseridos na temática do grupo. O estudo dirigido é contemplado tanto na elaboração dos seminários
internos, quanto das apresentações para eventos e também na seleção e discussão de artigos
científicos feitas pelo grupo. Todos os membros do grupo PET-Odontologia participarão
apresentando os seminários e interagindo de forma dinâmica na colaboração dos seminários.

Objetivos:
Estimular a pesquisa literária e a discussão de artigos científicos acerca dos temas apresentados nas
atividades do PET voltadas à comunidade; orientar os petianos na preparação do material a ser
apresentado nos eventos do grupo; preparar os petianos para as apresentações externas, sejam em
eventos promovidos pelo próprio grupo, sejam em eventos científicos promovidos por outras
organizações; promover a troca de experiências entre petianos, tutora e professores orientadores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Previamente a apresentação dos Seminários Externos e divulgação de trabalhos em eventos
científicos serão elencados os temas e em seguida os mesmos serão sorteados para que sejam
estudados em duplas sobre os determinados assuntos. A posteriori, cada dupla escolherá um artigo
base, para enviar ao grupo a fim de que servirá como ferramenta norteadora objetivando que todos
tenham um conhecimento prévio sobre o tema que será abordado. A dupla também se encarregará
de procurar por um docente que tenha conhecimento sobre a temática a ser estudado para auxiliá-
los durante a pesquisa e confecção do material que será apresentado ao grupo no Seminário Interno.
Assim no dia pré-determinado será realizada a exposição do material confeccionado e apresentado e
posteriormente será arrolado um debate técnico acerca do conteúdo proposto a fim de apontar os
pontos positivos e evidenciar as propostas de melhoria.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Como os temas selecionados para os Seminários Internos visam a discussão de assuntos não
abordados diretamente ou menos explorados na grade curricular do curso de Odontologia, essas
ações visam contribuir na aquisição de conhecimento gerando um aprendizado de melhor qualidade,
tornando-o parte do estudante, pois o envolve de maneira completa à medida que lhe proporciona
experiências individuais, ultrapassando assim o limiar da mera memorização de informações; que
torna o aprendizado convencional e superficial. Além disso, o fato do estudante buscar informações
sobre o tema em diferentes fontes aprimora seu senso crítico e o estimula a comprovar a veracidade
das informações veiculadas por aquela fonte. O auxílio de um professor com maior conhecimento na
temática durante a pesquisa e a apresentação dos petianos, possibilita que as dúvidas da dupla
encarregada daquele assunto e do grupo PET Odontologia sejam sanadas de forma eficaz e futuras
apresentações para a comunidade acadêmica apresentem melhores resultados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A Avaliação será feita pelo tutor, os integrantes do PET Odontologia e pelo professor que orientou a
dupla durante a pesquisa e confecção do material audiovisual,observando a qualidade da
apresentação, a clareza das exposições, o tempo de duração e o conhecimento dos apresentadores,
além de analisar a discussão após a apresentação de cada seminário.

Atividade - Processo Seletivo de novos bolsistas (Atividade
administrativa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 08/07/2022 08/07/2022



Descrição/Justificativa:
Esta atividade é constituída pela elaboração do Edital de Seleção de novos membros, além de toda a
tramitação que se faz necessária para que o mesmo tenha validade; contato com os convidados a
membros externos da banca; somada a elaboração das provas, aplicação e correção das mesmas,
pontuação dos currículos e divulgação dos resultados. Está prevista para ocorrer, em 2022, a
abertura de edital para seleção de quatro novos petianos bolsistas. Tal ação se justifica pelo fato de
o grupo necessitar repor os membros que serão desligados por motivo de Colação de Grau.

Objetivos:
Selecionar novos membros para o grupo PET Odontologia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, o grupo se reunirá para elaboração do edital, definição e convite aos membros
externos que comporão da banca; a qual contará com a presença de 3 petianos, a tutora do PET
Odontologia e 2 professores do curso de Odontologia. Em seguida, a tutora fará a tramitação
necessária para a validação e publicação do edital e da portaria de nomeação da banca. O próximo
passo consistirá na elaboração da prova teórica pelos petianos e pela tutora. Depois, se procederá ao
processo seletivo propriamente dito, cumprindo as etapas conforme previsto no edital. Todos os
membros do grupo participarão da divulgação deste edital e serão convocados a participar de todo
processo seletivo de forma indireta a fim de que os mesmos possam vivenciar essa experiência e
conhecerem os candidatos. Os candidatos interessados em participar do processo seletivo deverão
cumprir com os requisitos estipulados no edital. Findado o processo seletivo, o resultado será
divulgado e a tutora ficará responsável pelo contato com os candidatos aprovados para que estes
sejam vinculados ao grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O resultado principal esperado dessa atividade é de selecionar novos membros para agregar ao
grupo PET Odontologia. Além disso, também se almeja sensibilizar cada vez mais acadêmicos do
curso de Odontologia a participarem do Processo Seletivo do para ingresso no grupo, mostrando o
quanto o programa é válido para uma formação acadêmica mais ampla, de maior qualidade e, om
certeza, mais dinâmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita de acordo com o edital elaborado pela tutoria juntamente com os petianos do
grupo e disponibilizado previamente aos candidatos no site da Pró-Reitoria de Graduação.

Atividade - Controle de Qualidade (Atividade administrativa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
O Controle de Qualidade é um conjunto de atividades que incluem fichas de avaliação do grupo,
autoavaliação e avaliação dos eventos; além de dinâmicas que propiciem maior integração entre os
membros. Tal atividade se justifica pelo fato de que as diversas ações que o grupo exerce necessitam
de avaliações a fim de se manter a qualidade das mesmas e levantar apontamentos, quer sejam
positivos ou negativos, porém, sempre construtivos. Além disso, é importante que seja realizada uma
autoavaliação aliada ao acompanhamento da qualidade de vida dos membros, no intuito de preservar
sua integridade física e mental. A avaliação interna dos petianos, bem como a autoavaliação terão



caráter contínuo, promovendo momentos dinâmicos de autorreflexão e de apoio dentro do grupo.

Objetivos:
Manter a qualidade da gestão de eventos; permitir uma estrutura do grupo mais funcional; levantar
apontamentos dos participantes de eventos e projetos; promover discussões coletivas sobre assuntos
pertinentes; avaliar e manter uma boa qualidade de vida dos petianos e maior integração entre os
componentes do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Esta ação ficará sob responsabilidade de um petiano, o qual elaborará as fichas de avaliação,
solicitará o preenchimento das mesmas pelos membros do grupo e apresentará seus resultados para
discussão em reuniões ordinárias. Ele também ficará responsável por definir dinâmicas a serem
realizadas durante as reuniões ordinárias, a fim de promover maior integração entre os membros do
grupo. No que diz respeito à realização de eventos, o Controle de Qualidade fornecerá um
questionário de avaliação online a todos os participantes através das mídias digitais do grupo. Será
realizada a contabilização das informações e estas serão transmitidas a todo o grupo em reunião
ordinária. Os eventos também serão avaliados pelos membros do grupo, os quais preencherão um
questionário online específico ao final de cada evento, para posteriormente discutir-se os pontos em
reuniões. Sempre será discutida a possibilidade de realizar abordagens inovadoras das atividades.
Quanto à avaliação interna do grupo, periodicamente os membros preencherão um formulário
online, de forma a avaliar qualitativamente e quantitativamente os companheiros de grupo, no
intuito de fornecer a cada membro dados sobre seu desenvolvimento pessoal e pontos a serem
lapidados. Os dados serão apresentados em reunião ordinária, e discutidos quando necessário. Por
fim, cada integrante também preencherá periodicamente um questionário auto avaliativo, o qual
abordará questionamentos sobre seu desempenho e sobre sua saúde física e mental. Quando os
resultados forem significativamente negativos, a tutora e o petiano responsável pelo Controle de
Qualidade entrarão em contato com o aluno, buscando integrá-lo em uma rede de apoio
compreendida pelo grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Têm-se a perspectiva de que através dessa atividade o bom convívio do grupo e seu contínuo
aprimoramento sejam garantidos e aumentem a capacidade do grupo de propiciar eventos e projetos
cada vez melhores, bem como o desenvolvimento pessoal de cada petiano. Além disso, espera-se
prover a reflexão e manutenção de uma boa qualidade de vida dos integrantes do grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O Controle de Qualidade se atentará para as necessidades do grupo e de cada petiano e será apto a
alterar suas abordagens e funcionamentos a fim de alcançar excelência em sua gestão. Em relação a
avaliações externas, o Controle de Qualidade visa entender e acatar as sugestões possíveis, obtidas
através das fichas de avaliação aplicadas ao final dos eventos. Assim, haverá melhora no
planejamento, organização e realização dos eventos buscando sempre a manutenção da excelência
do grupo PET- Odontologia.

Atividade - ReabilitArte UNIFAL (Atividade de Ensino,
Pesquisa e Extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2022 23/12/2022



Descrição/Justificativa:
Trata-se de um projeto de extensão a ser realizado em parceria entre professoras e acadêmicos,
petianos ou não, dos cursos de Odontologia, Nutrição e Fisioterapia da UNIFAL-MG e profissionais
da Santa Casa de Alfenas; e visa a reabilitação protética e acompanhamento nutricional e
fisioterapêutico de pacientes oncológicos internados ou não. A realização do presente projeto se
justifica pelo fato de a reabilitação protética de perdas na região orofacial não ser contemplada na
grade de disciplinas obrigatórias do curso de Odontologia da UNIFAL-MG e também não fazer parte
do tratamento fornecido pelo Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Dessa maneira, os
pacientes mutilados ficam sem ter a quem recorrer para que sua aparência e função sejam
restauradas. O contato dos alunos de graduação das diferentes áreas de formação (Odontologia,
Nutrição e Fisioterapia) com os profissionais da Santa Casa (médicos e enfermeiras) gerarão
conhecimentos acerca da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade que dificilmente seriam
adquiridos nas aulas práticas convencionais; e o contato dos alunos com os pacientes oncológicos em
recuperação promoverá um aprendizado e um crescimento pessoal muito grande; além de
possibilitar a restauração destes pacientes.

Objetivos:
Reabilitar pacientes com mutilações bucomaxilofaciais atendidos no Centro de Oncologia da Santa
Casa de Alfenas; permitir aos alunos dos cursos de Odontologia, Nutrição e Fisioterapia terem
contato com este tipo de paciente e aprenderem técnicas que atuam na reabilitação do mesmo; criar
conteúdo com caráter informativo acerca das perdas e reabilitações bucomaxilofaicias; gerar
trabalhos de pesquisa a partir dos atendimentos realizados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A ação prevê uma aulas teórica geral acerca da reabilitação de perdas de estruturas faciais por meio
de próteses bucomaxilofaciais e uma sequência de laboratórios de capacitação envolvendo as etapas
de moldagem facial e obtenção de modelos; pintura de íris artificial, confecção e caracterização da
esclera artificial; pigmentação de silicone e caracterização de máscaras faciais. Os conhecimentos
específicos serão transmitidos aos alunos durante a execução de cada caso clínico e são dependentes
de características únicas de cada paciente. Dessa maneira, ao atendimento de cada paciente, a
professora responsável pelo acompanhamento (considerando os 3 cursos de graduação envolvidos)
fará uma explanação acerca das características clínicas do caso e da técnica selecionada para o
paciente baseada nas suas necessidades específicas. Em seguida, demonstrará a técnica selecionada
e acompanhará o desenvolvimento da mesma por parte dos petianos e demais alunos. A ação será
baseada no atendimento ambulatorial do paciente (internado ou não) e na execução de
procedimentos laboratoriais (necessários para a confecção das próteses pelos alunos do curso de
Odontologia). Os atendimentos ocorrerão prioritariamente nas dependências da UNIFAL-MG por
demandarem materiais e equipamentos específicos já existentes na Universidade e indisponíveis no
hospital, porém, de acordo com a necessidade do paciente (se este se encontrar internado, por
exemplo), os procedimentos poderão ser realizados diretamente na Santa Casa. Na necessidade de
tratamento Odontológico Geral, estando o paciente internado, atuaremos em conjunto com o projeto
¿Odontologia Hospitalar¿, já presente no Centro de Oncologia da Santa Casa. Caso o paciente não
esteja internado, ele será encaminhado ao projeto de "Pacientes Especiais" e será atendido na
Clínica Integrada II da UNIFAL-MG. O tratamento odontológico protético reabilitador ocorrerá na
Clínica de Prótese, localizada no Prédio F, da Faculdade de Odontologia, na sede da Unifal-MG, toda
segunda e quarta-feira, das 13:00h às 17:00h. A fisioterapia ocorrerá na Clínica de Fisioterapia Ana
Claudia Bonome Salate, na Unidade Santa Clara da Unifal-MG, toda terça e quinta-feira, das 13:00h
às 17:00h. De acordo com a necessidade dos pacientes, serão organizadas palestras a respeito dos
tratamentos oferecidos pelo projeto. Estas palestras serão realizadas pelos petianos envolvidos sob
supervisão das professoras e do cirurgião que compões a equipe. As clínicas supracitadas dispõem
de todos os equipamentos necessários para a realização dos atendimentos. - Articulações previstas:
Espera-se que os pacientes sejam encaminhados à equipe do projeto pelo médico da Santa Casa. Ao



receber o paciente, a equipe avaliará se o mesmo necessita de fisioterapia ou acompanhamento
nutricional prévios à confecção da prótese. Em caso afirmativo, o mesmo será encaminhado para
tratamento necessário e, após seu restabelecimento, será encaminhado para a reabilitação protética.
Em caso negativo, o paciente receberá o tratamento protético imediatamente e, quando este for
concluído, receberá as orientações nutricionais e fisioterapêuticas cabíveis. Durante estas etapas, os
alunos envolvidos receberão informações inerentes ao diagnóstico dos problemas que os pacientes
apresentarem e das formas de tratamento possíveis. Em etapas posteriores, aprenderão os conceitos
teóricos e as técnicas para a reabilitação integral destes indivíduos, e durante todos os
atendimentos, trocarão experiências com os pacientes, o que terá grande impacto em sua formação
cidadã. Paralelamente, serão realizadas postagens semanais nas mídias sociais do projeto e do grupo
Pet Odontologia, acerca das perdas e das reabilitações maxilofaciais. Além disso, o material gerado
durante os atendimentos clínicos poderá ser formatado como descrição de caso clínico, e ser
apresentado em eventos científicos e publicado em periódicos especializados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que, ao final da ação, os petianos e demais alunos envolvidos sintam-se aptos, teórica e
tecnicamente, a reabilitar pacientes com mutilações bucomaxilofaciais dentro de sua área de
atuação (Odontologia, Nutrição ou Fisioterapia), e que tenham desenvolvido o olhar multidisciplinar
e interdisciplinar deste tipo de tratamento; que tenham desenvolvido um olhar de empatia e
desenvolvido sua formação cidadã baseada no convívio com os pacientes; que os pacientes tenham
sido reabilitados de forma integral e satisfatória; e que trabalhos de pesquisa sejam gerados a partir
das ações desenvolvidas. Além disso, espera-se que a comunidade externa adquira conhecimentos
acerca dos motivos que levam às perdas e dos meios de reabilitação bucomaxilofaciais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os atendimentos serão acompanhados através de relatórios de produtividade, onde os alunos
envolvidos deverão descrever os procedimentos realizados e informar a quantidade de casos
concluídos, relacionando cada atividade ao nome do(s) acadêmico(s) envolvido e da professora que
o(s) orientou (aram). Estes relatórios serão levados para as reuniões semanais do grupo para
conhecimento de todos os petianos, onde serão discutidas as maiores dificuldades por eles
percebidas, os maiores ganhos e apontamentos para as edições a serem realizadas nos anos
seguintes. Com relação às postagens, estas serão avaliadas quanto ao número de acessos e ao
alcance dentro das próprias mídias sociais.

Atividade - Reuniões InterPET (Atividade administrativa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
6 07/02/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
O InterPET é caracterizado como uma atividade coletiva que consiste em uma reunião realizada
sempre antes de algum evento, que possui transmissão via web-conferência, de todos os grupos PET
da UNIFAL-MG, sendo que, a cada vez um grupo PET diferente é responsável pela sua organização.
Nesse encontro são discutidos assuntos de interesse aos programas PET da Universidade Federal de
Alfenas, à própria Universidade e a toda a comunidade de nossa Instituição. As reuniões têm
duração máxima de duas horas nas quais participam petianos, bolsistas e não bolsistas, além dos
tutores de todos os grupos da UNIFAL-MG. Pelo fato de considerarmos de extrema importância, é
sempre feito o convite ao interlocutor dos grupos junto à Pró-Reitoria de Graduação para sua
participação nestas reuniões.



Objetivos:
Esse encontro objetiva promover a troca de experiências e informações em relação a todos os grupos
PET de nossa Instituição, bem como discutir problemas relacionados ao contexto do programa para
que assim, surjam soluções e/ou diretrizes para melhoria das ações. Além disso, propõe sugerir
propostas relacionadas ao programa de caráter coletivo, fortalecendo-o ainda mais dentro e fora de
nossa Instituição, por meio de atividades como organização e participação no Sudeste PET, ENAPET
e Jornada PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As reuniões InterPET são realizadas em escalas pré-estabelecidas, de modo que cada grupo PET da
UNIFAL-MG fica responsável por administrar a reunião em uma data diferente, sendo as pautas
olicitadas via e-mail antecipadamente aos demais grupos. Participam dessa atividade os
representantes discentes de cada grupo PET, o tutor de cada grupo e, sempre é feito um convite
para a participação do interlocutor dos programas nestas reuniões. Todas as reuniões são
previamente agendadas. Os assuntos são relacionados ao programa no geral, e não a um grupo PET
específico, e são colocados em pauta, para que todos opinem e dêem as diretrizes para a solução.
Estas reuniões são um momento de troca de informações, de ideias e de criação de atividades que
possam envolver todos os grupos de nossa Instituição. Serão planejadas em dias alternados da
semana e com duração de até duas horas para que os petianos responsáveis pela reunião trabalhem
a capacidade de síntese e aprendam a gerir e conduzir reuniões desta natureza. Passada a reunião, o
grupo responsável redige a ata e a disponibiliza a todos os petianos da UNIFAL a fim de sugerirem
alterações. Uma vez corrigida, as assinaturas dos presentes são colhidas e a ata arquivada.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que surjam boas ideias e diretrizes corretamente norteadas para que, no mínimo, a
qualidade do programa seja mantida na UNIFAL. Ademais almeja-se também que, com a
participação de todos os grupos, haja uma boa relação entre os tutores e os alunos para o sucesso
das atividades envolvendo os diversos grupos PET. Além disso, objetiva-se uma maior integração dos
grupos PET da UNIFAL-MG.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação dos encontros se dará através das reuniões semanais do grupo colocando-se em pauta os
assuntos a serem discutidos na reunião do InterPET, para que todos fiquem cientes dos assuntos que
serão abordados e votem caso tenha que ser tomada alguma decisão.

Atividade - Atividades de Caráter Coletivo e Integrador

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Os discentes integrantes do grupo PET-Odontologia deverão participar de atividades e eventos que
objetivem contato e integração com outros grupos PET, acadêmicos e professores - sejam esses da
própria UNIFAL ou pertencentes a outras Universidades. Essas participações se fazem fundamentais
para atender à necessidade de comparecimento anual em eventos de natureza científica e para
desenvolver experiências de caráter coletivo (que constam na portaria nº 976). Destacam-se os
eventos locais, regionais e nacionais dos grupos PET (JornadaPET, XXII Sudeste PET, III Encontro
Virtual dos Grupos PET Odontologia e XXVII ENAPET), as reuniões InterPET e demais eventos e
comissões que somem à formação acadêmica e coletiva do aluno (Especialmente o Simpósio



Integrado da UNIFAL e o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária).

Objetivos:
Objetiva-se com a execução desta atividade divulgar os projetos desenvolvidos nos âmbitos da
pesquisa e extensão, nos mais diferentes eventos, além de proporcionar a experiência de compor
comissões organizadoras e comparecer a eventos destinados ao contato entre os acadêmicos
componentes de grupos PET e sua produção. Com isso, é possível garantir uma formação ampla e
multidisciplinar ao petiano, desenvolvendo diferentes capacidades, senso crítico e aprimorando o
trabalho em coletividade e favorecer cada vez mais a formação integrativa e abrangente dos grupos
PET. Esta ação também tem por objetivo promover o desenvolvimento de contatos dos membros do
grupo com discentes e docentes de outras instituições e, a partir disso, possibilitar parcerias e o
desenvolvimento de atividades conjuntas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será cumprida com a participação em eventos que prevejam a apresentação de
trabalhos, e/ou que permitam a participação do petiano como membro da comissão organizadora.
Preferencialmente, serão priorizados aqueles eventos que são organizados e destinados aos próprios
grupos PET, como a Jornada PET UNIFAL-MG (que reúne os PETs existentes dentro da Universidade
Federal de Alfenas), o XXII Sudeste PET (encontro regional dos grupos PET), o III Encontro Virtual
dos Grupos PET-Odontologia e o XXVII ENAPET (encontro nacional dos grupos PET. Ademais,
eventos científicos organizados pela UNIFAL-MG ou por outras instituições são excelentes para
complementar a formação acadêmica do petiano sendo que a participação em todos eles é
estimulada pelo grupo. A participação em tais eventos dependerá de disponibilidade e
oportunidade,visto que ocorrerão de forma virtual, mas haverá a presença de pelo menos dois
membros do grupo PET-Odontologia em cada um, que ao retornar ficam responsáveis por expor ao
grupo todo conteúdo que considerarem relevante do que foi apresentado, como também sua
experiência na apresentação de projeto desenvolvido pelo grupo. Ainda, conforme é pré-
estabelecido entre os grupos PET da UNIFAL-MG, haverão três reuniões por ano antes dos
principais eventos como, por exemplo, XXII Sudeste PET e o XXVII ENAPET. Toda participação em
evento, ou comissão, acarreta em consequente socialização e publicação do trabalho desenvolvido e
apresentado.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se com a realização da atividade que haja aquisição de novas experiências aos acadêmicos
integrantes do grupo PET-Odontologia, como também permita a construção de conhecimento de
maneira conjunta entre os próprios integrantes de outros grupos PET, a comunidade acadêmica e a
população geral. Ao longo da participação nos eventos, também é esperado que o trabalho realizado
pelo grupo possa ser divulgado, que as ações executadas possam ser socializadas, que novas ideias
de projeto e parcerias possam ser arquitetadas e que seja difundida de forma concreta a importância
do Programa de Educação Tutorial à Academia e o quanto ele pode ser colaborativo com a
Universidade e à comunidade geral. Ademais, espera-se que haja um feedback no momento da
avaliação pela banca examinadora dos referidos eventos a fim de que isso possa agregar novos
valores aos referidos trabalhos expostos. Por fim, junto de todo esse processo, acredita-se no
progressivo desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo, de priorizar o coletivo e buscar
resultados que favoreçam sempre a identidade conjunta, somando, de forma competente, toda
produção e o feedback exigido pela comunidade externa. Toda forma de contato entre grupos PET,
sejam da mesma Instituição, ou de qualquer outra localidade é enriquecedora e promove ao petiano
um crescimento que pode ser adicionado ao grupo do qual faz parte, garantindo um crescimento
conjunto.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O membro que participar do evento deverá apresentar em reunião com grupo sua experiência no
evento destinado, destacando o aprendizado que obteve com o comparecimento ao evento, e
sugerindo novas condutas ao grupo (na forma de ideias de novos projetos, parcerias ou modificações
internas) partindo daquilo que foi observado e construído com colaboração de outros grupos. Com a
socialização das atividades desenvolvidas no evento, competirá ao grupo realizar os apontamentos
dos aspectos positivos e o que deve ser melhorado por meio de críticas, sugestões e
questionamentos. Outro parâmetro importante de avaliação serão os pareceres e considerações
apontadas pelos pareceristas avaliativos dos eventos (quando houver), através dos quais, o grupo
discutirá o resultado da apresentação - com os devidos apontamentos - e assim serão trabalhadas
inovações e modificações para garantir progressivo crescimento da atividade, e do grupo como
gestor de projetos.

Atividade - Projetos de Extensão de Escolha Individual
(Atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Como um dos pilares que regem as atividades do grupo têm-se os projetos de Extensão. O grupo tem
vinculado ao seu calendário anual de atividades projetos coordenados pela professora tutora e,
portanto, dentro de sua área de atuação, que é na Especialidade Odontológica de Reabilitação Oral,
ministrada nos períodos finais do curso. Atualmente o grupo conta com petianos matriculados nos
períodos iniciais do curso e que, portanto, não têm possibilidade de executar funções que lhes gerem
grande aproveitamento científico e/ou prático. Porém, a Faculdade de Odontologia oferece inúmeros
outros projetos de Extensão, bem como outros cursos da Universidade, que recebem acadêmicos de
todas as áreas e períodos letivos, atendendo assim a necessidade de participação destes petianos em
projetos extensionistas. Além disso, os projetos de extensão de escolha individual permitem que os
petianos tenham contato com outras Especialidades Odontológicas ou até mesmo com outras Áreas
de Conhecimento.

Objetivos:
Realizar ações que fomentem conhecimentos teóricos e práticos aos petianos de acordo com seu
grau de conhecimento dentro do período de formação do curso no qual estão inseridos ou até
mesmo, em outras Áreas do Conhecimento; promover atendimentos variados à população; e realizar
pesquisas vinculadas a estes projetos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na primeira reunião semanal do ano de 2022 a tutora apresentará os projetos de Extensão
executados pelos professores da Faculdade de Odontologia e também de outros cursos que
permitam a participação de acadêmicos do curso de Odontologia. A partir desta informação, cada
petiano terá a liberdade de escolher qual projeto participará, e para isso, ficará responsável por
informar o meio de seleção para o ingresso nesses projetos. Uma vez aprovado como membro da
equipe do projeto de sua escolha, o petiano se compromete a executar todas as atividades de ensino,
pesquisa e extensão propostas pelo coordenador da atividade. No final do ano, será requerido que o
petiano apresente ao grupo uma declaração fornecida pelo professor coordenador do projeto,
constando a carga horária e as atividades cumpridas pelo petiano. Este também poderá realizar uma
apresentação ao grupo compartilhando sua experiência durante a participação do projeto escolhido.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os petianos adquiram conhecimentos teóricos e práticos de acordo com seu grau de
conhecimento dentro do período de formação do curso onde estão inseridos; ou, até mesmo, de
outras áreas do conhecimento e, a partir disso, possam promover atendimentos variados à população
e realizar pesquisas vinculadas a estes projetos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos participantes do projeto levarão as experiências vivenciadas para as reuniões semanais
do grupo, de modo a compartilharem com os demais os conhecimentos adquiridos tanto em termos
técnicos e científicos quanto com relação ao desenvolvimento pessoal. Além disso, os participantes
do projeto serão avaliados durante as ações conforme o desempenho e conhecimentos adquiridos. As
ações serão monitoradas pela coordenação do projeto.

Atividade - Atividade integradora da língua inglesa
(Atividade de ensino)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
80 03/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
Refere-se uma atividade coletiva, com o intuito de aperfeiçoamento em uma língua estrangeira, no
caso o inglês, visando melhora profissional dos petianos e, com isto, gerando grandes benefícios
para o grupo. Isso facilita a leitura de artigos, a escrita de projetos e publicações e auxilia o acesso
às informações, haja vista que, a grande maioria das produções científicas está em inglês. Além
disso, o conhecimento da língua inglesa é fundamental para a formação ampla do petiano e para o
bom desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Todos os integrantes do Grupo
PET Odontologia participarão de do desenvolvimento e execução de atividades relacionadas às ações
promovidas pelo grupo, bem como à temáticas pertinentes ao curso em que está inserido; e forma a
fazer com que a língua se integre com a realidade vivenciada pelos petianos, aprimorando seus
conhecimentos na esfera acadêmica, científica e profissional.

Objetivos:
Complementar a formação dos acadêmicos de Odontologia participantes do grupo PET Odontologia,
para que os mesmos tenham capacidade de compreender, escrever e conversar em uma língua que
não seja a nativa. O benefício ao grupo se dará por meio de produções científicas de qualidades,
embasadas em diversos artigos, para que a leitura em outra língua não seja um empecilho. Além
disso, o conhecimento de outro idioma possibilita o contato com outros pesquisadores de todo o
mundo, com diversas culturas e peculiaridades de outros países. O conhecimento de uma língua
estrangeira também ampliará os horizontes dos alunos petianos para a realização de cursos ou
eventos científicos no exterior e visa proporcionar ao acadêmico uma formação diferenciada para a
continuidade dos estudos stricto sensu ou lato sensu.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades integradoras serão quinzenais, com duração de 2 horas. Serão
desenvolvidas/executadas pelos próprios petianos seguindo demandas em relação à língua inglesa,
que estes elencarem. Dessa forma, todos os integrantes do grupo, no início do ano, se reunirão para
desenvolver um plano de atividades da língua inglesa, relacionado às ações que serão desenvolvidas
pelo grupo e também à temáticas importantes dentro do curso de odontologia. Assim, essa atividade
terá um caráter integrador para com o que é desenvolvido pelo grupo e visto na graduação,



aproximando a língua da realidade vivida dentro do grupo PET e na graduação. Ademais, com os
diversos níveis de proficiência dos alunos, haverá uma troca grande de conhecimentos. Além disso,
haverá um petiano responsável por registrar a presença nessas atividades, bem como o
cumprimento das mesmas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que com o aprendizado de um novo idioma a formação profissional dos petianos seja
aprimorada, assim como sua atuação na produção científica, em leitura de artigos e confecção de
publicações. Isto também refletirá na qualidade do curso de Odontologia e na Universidade Federal
de Alfenas/MG.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para fins de monitoramento e aprendizado, um petiano será responsável por monitorar e registrar a
presença e cumprimento das atividades pelos petianos. Ele terá a função de articular com os outros
petianos a avaliação do andamento das aulas e sua produtividade. Ademais, a tutora e os petianos
farão autoavaliação em conjunto com as manifestações sobre o curso de língua estrangeira.

Atividade - CINE PET (Atividade de ensino e extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 15/02/2022 15/02/2022

Descrição/Justificativa:
O CINEPET DIVERSIDADE é uma atividade científico-cultural também compartilhada com os demais
grupos PET da UNIFAL-MG, na qual são programados filmes mensais para apresentação/indicação
durante o calendário acadêmico anual e, posteriormente, é conduzida a discussão do tema abordado.
Para viabilizar a atividade, é realizada uma pesquisa na Internet, buscando filmes educativos,
documentários ou temas que remetam à diversidade, reflexão e formação ética, cidadã e humanista
dos acadêmicos. Assim, petianos dos diferentes grupos PET, demais alunos da UNIFAL-MG e
estudantes do ensino médio são convidados a assistirem ao filme proposto. Além do CINE PET
compartilhado, o PET Odontologia também programa sessões de vídeo relacionadas com os projetos
de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo grupo. O desenvolvimento da ação se justifica pela
necessidade de se tratar temas relacionados à diversidade e inclusão, especialmente importantes
para o desenvolvimento do senso crítico e formação cidadã tanto da comunidade universitária como
de todo público participante.

Objetivos:
Proporcionar aos participantes, o conhecimento de novos horizontes, culturas, fatos históricos e
científicos, que estimulam o pensamento crítico, reflexivo, ético, humanista e cidadão; além de
despertar a sensibilidade, a criatividade e consolidar valores; desenvolver atividades acadêmicas em
padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva
e interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de
graduação; estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica,
científica, tecnológica e acadêmica; formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização
do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada
pela cidadania e pela função social da educação superior; introduzir novas práticas pedagógicas na
graduação; contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação
na Graduação; contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior, por meio
de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, o filme/documentário será escolhido efetivamente pelo grupo, e indicado ao público.
Em seguida, serão convidados profissionais de diferentes áreas de atuação com expertise no tema
para debatê-lo e realizar uma reflexão junto aos participantes no formato online. Após a escolha do
tema, serão divididas as funções entre os membros do grupo, as quais envolverão: criação da arte e
a divulgação da atividade, por meio das redes sociais do Grupo; elaboração do roteiro para conduzir
o debate com os convidados; registro da ação junto à Pró-Reitoria de Extensão; transmissão síncrona
do evento pelo canal do grupo no Youtube; administração do chat durante a transmissão; elaboração
das fichas de avaliação da ação e sua aplicação tanto ao público quanto À equipe executora. Desse
modo, antecipadamente, o grupo divulgará o evento juntamente com a indicação dos títulos dos
flmes/documentários a serem assistidos pelos participantes e os nomes dos convidados para o
debate. No dia 15/02 ocorrerá o debate de forma síncrona e remota, através do canal do grupo no
Youtube e troca de experiências com os participantes por meio do chat. Ao final da ação, serão
aplicadas as fichas de avaliação aos participantes e à comissão organizadora.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Por meio de metodologias didáticas alternativas o cinema tem sido utilizado em Universidades
colaborando para uma formação mais crítica e consciente acerca da realidade. É neste contexto que
essa atividade se desenvolve, visando gerir um espaço de reflexão, crítica e debate, acerca de temas
contemporâneos e pertinentes. A inclusão de debate sobre temas transversais e polêmicos do mundo
atual sensibiliza e estimula uma formação humanista, ética e cidadã dos participantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do evento será feita pelo grupo do PET Odontologia e pelo público presente nos eventos
por meio de fichas de avaliação online preenchida logo após o término da ação, cujos resultados
serão avaliados e discutidos na reunião semanal do grupo subsequente ao evento.

Atividade - Alimentação das ferramentas eletrônicas:
homepage e redes sociais (Atividades de extensão)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
Com a globalização, a internet se tornou uma importante ferramenta, seja de comunicação,
divulgação e/ou de ensino. As redes sociais amplamente utilizadas pela população em geral,
possibilitaram uma maior interação entre as pessoas e uma maior disseminação de informações,
transmitindo mais conhecimento para a população. O compartilhamento de informações via internet
tem um grande poder de alcance e constantemente cada vez mais notícias, serviços, informações e
outras facilidades estão sendo produzidas pela comunidade acadêmica, faz-se necessário a
alimentação/atualização constante da página do grupo PET no Facebook e no Instagram, bem como
a comunicação para divulgação das ações do grupo nas páginas da Faculdade de Odontologia da
UNIFAL e nos grupos de Whatsapp que abrangem discentes e docentes, petianos ou não. Além de
divulgação de ações, essas mídias sociais representam um canal de comunicação da comunidade
externa com o grupo.

Objetivos:
Disponibilizar informações sobre temas relevantes para a formação acadêmica/profissional da



comunidade universitária e em geral; divulgar amplamente o grupo PET Odontologia da UNIFAL e
suas atividades; e servir como contato para a população acadêmica em geral, com rápida velocidade
de propagação. Aos petianos diretamente tem o objetivo de promover o desenvolvimento de
habilidades em organizar e lidar com informações em ambientes virtuais e garantir a comunicação
entre o grupo e a comunidade em geral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será desenvolvida por todos os petianos, sendo delegada a cada um a responsabilidade
mensal pela manutenção de uma página no Facebook, de um perfil no Instagram, da comunicação
com a responsável pelas postagens nas mídias sociais da Faculdade de Odontologia da UNIFAL-MG
bem como o acompanhamento do e-mail do grupo e divulgação de ações via Whatsapp. Previamente
haverá uma discussão sobre os possíveis temas para divulgação e antes da postagem on-line, os
conteúdos serão enviados ao grupo para que façam uma análise crítica e reflexiva do conteúdo a ser
abordado.O público-alvo será toda a comunidade acadêmica e o público em geral. Os petianos
divulgarão as ações promovidas pelo grupo bem como eventos científicos desenvolvidos por outras
organizações e promoverão a interação com a comunidade externa através de enquetes e
mensagens.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se estimular a reflexão e discussão das ideias divulgadas no site, na página do Facebook e no
perfil do Instagram com o intuito de ampliar o pensamento crítico, realizando esta atividade de
forma prazerosa e dinâmica; ampliar o campo de divulgação das ações promovidas pelo grupo de
modo a conquistar o maior número de participantes possível; divulgar informações com
embasamento científico a toda comunidade; além de conectar o PET-Odontologia à UNIFAL e,
consequentemente, a Instituição com todo o mundo para que o trabalho no ensino, pesquisa,
extensão e cultura desenvolvido pelo grupo sejam evidenciados e divulgados de forma bastante
expressiva.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A tutora e os petianos farão a autoavaliação em conjunto de acordo com os dados do número de
acessos a estas ferramentas, nível de atualização de informações no site e sobre o seu impacto.

Atividade - Monitoria (Atividade de ensino)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 24/01/2022 23/12/2022

Descrição/Justificativa:
A Monitoria é uma modalidade de ensino-aprendizagem que visa despertar o interesse pela
docência, mediante o desempenho de atividades ligadas ao ensino, possibilitando a experiência da
vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções da organização e desenvolvimento
das disciplinas dos cursos, além de possibilitar a apropriação de habilidades em atividades didáticas.

Objetivos:
A prática de monitorias está sempre presente nos planejamentos do grupo PET Odontologia, pois no
contexto educativo, se define como processo pelo qual acadêmicos auxiliam alunos em períodos
prévios a desenvolverem seus trabalhos por meio do processo ensino-aprendizagem. Desta forma, o
objetivo principal é dar oportunidade ao aluno (petiano) de acompanhar atividades didático-
científicas da disciplina e/ou grupo de disciplinas, inclusive na preparação e seleção de material para



aulas teóricas, práticas e trabalhos didáticos, além de propiciar oportunidade de auxiliar no preparo
de trabalhos práticos e experimentais, compatíveis com seu nível de conhecimento e experiência na
disciplina e/ou grupo de disciplinas ao qual o petiano está vinculado.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos do grupo PET Odontologia que tiverem disponibilidade de horário e interesse poderão
desenvolver monitoria em diversas disciplinas ministradas no curso de graduação, cada um, ligado
àquela que tem maior conhecimento e afinidade, sendo disciplinas do primeiro ao nono período da
grade curricular, criando uma colaboração entre os discentes e os docentes. Será definido pelo
docente da disciplina selecionada um ou mais dias na semana, com hora e local pré-estabelecido,
onde o (s) petiano (s) se disponibilizaram a auxiliar as dúvidas dos alunos presentes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem a qual contribui para a formação do aluno
na modalidade ensino, mas também integra de forma muito considerável por meio da participação
do petiano nas atividades acadêmicas, com colaboração para a prática dos docentes e alunos de
cursos de graduação. Espera-se então uma melhoria e um aprimoramento da graduação dos petianos
participantes, pois exercendo a função de monitor, novas aprendizagens e conhecimentos virão
concomitantemente com a função realizada.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelo docente responsável pela disciplina e pela comissão de monitoria. Os
petianos, que participarem do programa de monitoria, apresentarão sua experiência como monitores
para que assim, possam discutir entre o grupo. Além disso, serão certificados contendo a carga
horária executada ao final do período.

Atividade - Registros e Relatórios (Atividade administrativa)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
300 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Trata-se do desenvolvimento de projetos e relatórios das ações de ensino, pesquisa e extensão do
grupo e seus respectivos registros junto às Pró-Reitorias de Graduação, de Pesquisa e Pós-
Graduação e de Extensão, a fim de garantir a certificação oficial das atividades promovidas pelo
grupo tanto para os participantes quanto para a comissão organizadora. Tal ação também prevê a
submissão dos projetos de pesquisa para apreciação pelos Comitês de Ética em Pesquisa Humana e
Animal, quando cabível; a confecção dos relatórios exigidos pelo MEC (incluindo o relatório anual de
atividades, o planejamento das ações para o ano seguinte e o relatório de prestação de contas do uso
da verba de custeio); relatórios de comprovação do cumprimento de carga horária dos petianos e da
tutora; bem como a elaboração, redação e submissão de artigos científicos vinculados às ações
desenvolvidas pelo grupo; além das atas resultantes das reuniões semanais com a tutoria e do
Interpet. Assim, esta atividade se justifica pela obrigatoriedade de se fazer estes registros para
oficialização das ações e eventos do grupo bem como de se elaborar os relatórios e os artigos como
produtos finais de tais ações.

Objetivos:
Regularizar as atividades desenvolvidas pelo grupo frente às Pró-Reitorias de Graduação; Pesquisa e
Pós-Graduação e Extensão; regularizar as atividades exercidas pelo grupo frente ao MEC; e



apresentar dados referentes aos resultados de tais ações por meio de relatórios e artigos científicos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Essa ação se inicia com o planejamento das ações para 2022, realizado pelo grupo e inserido na
plataforma SIGPET pela tutora. Uma vez aprovado o calendário anual de atividades do grupo, as
ações previstas serão divididas entre os petianos para elaboração do projeto de ensino, pesquisa ou
extensão a ser registrado na Pró-Reitoria equivalente. Quando a ação envolver a necessidade de
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana ou Animal, o projeto também será submetido a
este órgão colegiado. Ao final de cada ação, será gerado, também, um relatório final, o qual incluirá
os dados obtidos a partir da realização da ação, incluindo número de participantes, dados coletados
nas fichas de avaliação dos eventos e número de pacientes atendidos nos projetos de extensão. Estes
dados serão incluídos no relatório consolidado do grupo, servirão de alimentação para o relatório
final de atividades do grupo e também serão enviados às Pró-Reitorias a fim de finalizar as ações e
emitir a certificação de participação e de organização aos envolvidos e fomentarão a elaboração de
artigos referentes às ações desenvolvidas pelo Grupo PET-Odontologia.. Nesta ação ainda estão
previstos os relatórios de comprovação de carga horária a ser elaborado mensalmente por cada
membro do grupo (bolsistas, não bolsistas e tutora); o relatório de prestação de contas elaborado
pela tutora, para discriminar com quais despesas foi gasta a verba de custeio. Além disso, esta ação
também prevê a redação das atas das reuniões semanais com a tutoria e do Interpet, a leitura das
mesmas por todos os membros do grupo; as correções pelo seu redator, a coleta de assinaturas e seu
arquivo no livro ata do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se com essa ação administrativa, regularizar as atividades desenvolvidas pelo grupo dentro
da IES e perante ao MEC, além de permitir a emissão de certificados que oficializam a participação
dos ouvintes e da comissão organizadora nas ações do grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os relatórios iniciais e finais de cada ação serão corrigidos pela tutora e avaliados por comissão
própria dentro das Pró-Reitorias, Comitê de Ética e MEC. Os artigos serão avaliados e discutidos
pelo grupo em reuniões extraordinárias previamente à submissão em periódicos especializados,
onde serão analisados por corpo editorial. As atas serão lidas e receberão apontamentos por parte
de todos os membros do grupo.


