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ATA da Reunião INTERPET 09/2018 

 

No dia 04 de setembro de 2018, na sala R102 do prédio R, as 17:30h, na Universidade 

Federal de Alfenas Campus Sede, Minas Gerais, deu-se início a reunião do InterPET, 

sob coordenação do PET Farmácia. Compareceram representantes dos seguintes grupos 

PETs:Ciências – Poços de Caldas, representado pelo tutor Daniel Juliano Pamplona da 

Silva e pelos alunos Gabrielle Aquino Ferreira Nery, Emily Rafaelly Rabelo Rodrigues, 

Tayna Silveira Madureira, Iago Cipriano Dutra, Jéssica de Oliveira Chang, Felipe Luiz 

Quinalha Costa, Elisa Melati Galvani de Freitas, Caroline Piza Maldi e Débora de 

Carvalho Batista; BICE, representado pelos alunos Aline de Sousa Moreira e Bárbara 

Morita Lima; Conexões – Poços de Caldas, representado pelos alunos Gabriella 

Coimbra Rafael, Mariane Pereira Ramos e o tutor Antônio Donizetti; Letras, 

representado pelos alunosKarina de Oliveira Jaí, Júlia Rani Marques Bifaroni e Bruna 

dos Santos Caetano; Fisioterapia, representado pelos alunos Marieli de Oliveira 

Silvério, Camilla Carvalho Oliveira, Larissa de Fátima Megola, Fernanda Lourdes de 

Souza Cruz, Ana Carolina Vieira Bemfica, Júlia Gentil Lima, Gabriel Barbosa Machado 

e pela tutor Leonardo Cesar Carvalho; Farmácia, representado pelos alunos André Eidi 

Toyota, Gabriela Berti, Jordana da Costa Souza e pela tutora Fernanda Borges de 

Araújo Paula; Odontologia, representado pelos alunos Fernanda Ferreira Costa, Lélio 

Fernando F. Soares, Marcela Filié Haddad e Bruno Aparecido de Carvalho; Nutrição, 

representado pelos alunos Lavínia de Souza Martins, Natália Goulart Forlai Magalhães, 

LaisQuelenFeitoza, Taila Martins Cardoso, Camila Melina de Carvalho Silveira, Jéssica 

Costa F. Assumpção, Sara Cristina Oliveira Silva, Bruna Cherpinski e pela tutora 

Cristiane da S. M. Grasselli; Enfermagem, representado pelos alunos Eliza Mara das 

Chagas Paiva, Ana Angélica S. G. Munhoz e Brenda Domingues Silva.Compuseram a 

pauta os seguintes temas: 1. ENAPET – Campinas. 2. Jornada PET – Varginha, 29 e 

30 de setembro de 2018.A reunião ocorreu por videoconferência via skype entre os 

campi: Alfenas, Poços de Caldas e Varginha.1. ENAPET – Campinas A petiana 

Lavínia, do PET Nutrição, fez seu relato sobre sua experiência no evento, destacando a 

ótima organização e tecnologias usadas, que deviam ser aplicadas também na UNIFAL 

– MG. Destacou ainda o enfoque que foi dado aos atrasos do custeio pelo MEC e a 

necessidade dos grupos PETs de reivindicarem o não atraso dos repasses. A petiana 

elogiou muito o evento e demonstrou satisfação em ter participado. A petianaTayla, do 

PET Nutrição, também relatou sua experiência, e contou que o local do evento foi pré-

definido e o próximo SUDESTE PET será realizado no Rio de Janeiro, e que o próximo 

ENAPET ocorrerá no Rio Grande do Norte. A petiana Lavínia, do PET Nutrição, 

acrescentou que o que mais gostou no evento foram as apresentações orais de trabalhos 

e banners. O petiano André, do PET Farmácia, disse que o ENAPET é importante por 

dar visibilidade aos projetos e propôs que o projeto de elaboração de uma revista, feita 

por um PET Farmácia, fosse implementado na UNIFAL-MG como forma de expandir 

os conhecimentos na área da Saúde. O petiano André também esclareceu sobre a não 

participação do PET Farmácia da UNIFAL – MG no ENAPET, justificando que a 

ausência de um tutor, durante 3 meses afetou o planejamento e a atuação do grupo. A 

petiana Júlia, do PET Fisioterapia, questionou sobre quais compilados do evento foram 

repassados à Brasília e então o petiano Bruno, do PET Odontologia, respondeu dizendo 

que os encaminhamentos foram todos resolvidos por uma Assembleia e que a ata está 

disponível no site do ENAPET 2018. Ele sugeriu que todos lessem a ata para ficarem a 

par do que foi resolvido nesta reunião. O petiano relatou ter sido sua primeira 

participação no ENAPET e que a experiência foi engrandecedora. Ressaltou que sentiu 
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falta da participação de vários grupos PETs da UNIFAL – MG, principalmente dos 

tutores, visto que nenhum tutor da UNIFAL – MG estava presente. Na reunião, ele leu 

uma carta que foi lida durante o ENAPET. A tutora do PET Nutrição, Cristiane, disse 

que já havia sido definido em um InterPET passado, uma escala de tutores para 

acompanhar os eventos ENAPET e SUDESTE PET e que, portanto, isso não havia sido 

descumprido. Daniel, tutor do PET Ciências de Poços de Caldas, justificou sua ausência 

no ENAPET, por motivos de saúde e disse que enviou uma aluna para representa-lo no 

evento. A petiana Lais, do PET Nutrição, também compartilhou sua experiência e 

destacou um projeto que foi apresentad, seria um manual do InterPET, elaborado por 

um aluno e sugeriu que isto também fosse feito na UNIFAL – MG, pois muitas coisas 

que são decididas e aprovadas em atas, não são consideradas e posteriormente são 

novamente discutidas. A petiana Lavínia, do PET Nutrição, disse que foi feita uma 

votação durante o ENAPET, para a criação de um comitê para cada região do Brasil e 

que, para a região sudeste, ela será a representante. A petiana Lais, do PET Nutrição, 

comentou sobre uma proposta feita no ENAPET, de criar um evento chamado “UAI 

PET”, a ser realizado com os grupos PETs de Minas Gerais, como forma de promover 

um evento mais local; esta proposta será ainda estruturada e posteriormente divulgada 

pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A tutora Fernanda, do PET Farmácia 

reforçou a justificativa apresentada pelo Petiano André sobre a ausência do grupo no 

ENAPET e confirmou a presença do PET Farmácia no próximo evento. A petiana 

Lavínia, do PET Nutrição, disse que em reunião do CLAA foi decidido que haverá um 

modelo de edital para seleção de petianos, que deverá ser seguido por todos os grupos 

PETs da UNIFAL – MG, mas que será apenas um modelo e que portanto cada grupo 

PET poderá fazer as devidas alterações que julgar necessárias. Disse ainda que a data de 

divulgação deste modelo não foi estabelecida por enquanto, mas que os grupos PETs 

serão avisados. 2. Jornada PET – Varginha, 29 e 30 de setembro de 2018. A petiana 

Aline, do PET BICE – Varginha, falou sobre a hospedagem, disse que eles não têm 

repúblicas disponíveis, apenas alojamentos, e que o tutor precisa assinar a 

responsabilidade sob os alunos que ficarão em alojamentos. Informou que a 

programação foi divulgada na página do Facebook e que as inscrições ainda não foram 

liberadas no CAEX. Ela comunicou ainda, que será enviado aos participantes da 

Jornada PET, um formulário sobre o RU, a ser preenchido por quem for utilizá-lo 

durante o evento em Varginha. Neste caso, o tutor precisa fazer uma declaração 

comunicando a PRACE os participantes do evento. A petiana Lais, do PET Nutrição, 

questionou se haverá transporte para a Jornada PET e então a petiana Aline, do PET 

BICE – Varginha, respondeu que cada Campus da UNIFAL – MG (Poços de Caldas e 

Alfenas) ficaria responsável por solicitar seu transporte. O tutor do PET Fisioterapia, 

Leonardo, propôs que a tutora do PET Farmácia, Fernanda, ficasse responsável pela 

solicitação do transporte para o evento e que os responsáveis de Varginha enviassem 

uma lista com o nome dos participantes interessados. A petiana Bárbara, do PET BICE 

– Varginha, ficou então responsável por formular uma lista com os alunos do Campus 

Alfenas, e pediu para que demais pessoas interessadas enviassem seus nomes para esta 

lista. A tutora Fernanda do PET Farmácia pediu aos petianos do Campus Varginha que 

enviem os nomes dos participantes, para que ela possa fazer a solicitação do transporte. 

Encerrado este assunto, a petiana Jéssica, do PET Nutrição, disse que participou do 

SUDESTE PET e que a partir de lá, teve a ideia de criar um evento, como uma Mesa 

Redonda ou um Simpósio, com participação de um representante de cada grupo PET, 

com intuito de discutirem os problemas e desafios que cada curso enfrenta. Ela também 

sugeriu que seja abordado o tema “Diversidade” e que esta ideia seja melhor 
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estruturada, com o auxílio e opiniões dos demais, possivelmente estendendo esta 

atividade para toda Universidade. A tutora Cristiane, do PET Nutrição, propôs que este 

assunto fosse incluído como uma das pautas a serem discutidas na Jornada PET. A 

petiana Bárbara, do PET BICE – Varginha, se dispôs a tentar incluir esta pauta em 

algum GT do evento, já que a programação já foi definida. O tutor Leonardo, do PET 

Fisioterapia, e a petiana Jéssica do PET Nutrição, sugeriram o nome “Diversidade nos 

grupos PETs” para ser colocado no GT da Jornada PET. A respeito desta discussão, 

diferentes opiniões foram dadas. O petiano André, do PET Farmácia, discordou da ideia 

de se discutir diversidade entre os cursos e sugeriu que esta diversidade fosse tratada no 

âmbito social, abrangendo as minorias no contexto acadêmico. A petiana Camilla, do 

PET Fisioterapia, comentou que acha válida a proposta, mas que este assunto não fosse 

acrescentado às pautas da Jornada PET, pelo fato da programação do evento já estar 

definida. Ela propôs que esta ideia seja organizada por todos os grupos PETs da 

UNIFAL – MG e que seja um evento aberto ao público da Universidade, de modo a 

alcançar a comunidade acadêmica como um todo. O petiano André, do PET Farmácia, 

acrescentou dizendo que estas discussões fossem incentivadas nos cursos da área de 

Saúde, para que estes se envolvessem mais com estes assuntos, como ocorre com os 

cursos da área de Humanas. Encerrada esta discussão, a petiana Fernanda, do PET 

Fisioterapia, informou que o próximo InterPET se realizará no dia 10 de outubro, às 

17:30 horas, no Campus 2 da UNIFAL – MG de Alfenas.  

  


