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Universidade Federal da Bahia 

        Pró-Reitoria de Graduação 

         Programa de Educação Tutorial 

   
Edital Nº 002/2022 – PET/UFBA  

   

SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)   

   

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), no uso de suas atribuições, torna pública a abertura do 

processo de seleção de tutor(a) para o Grupo PET Enfermagem, com vistas ao preenchimento de 

uma (01) vaga, de acordo com o estabelecido na Lei 11.180, de 23 de setembro de 2005, da Portaria 

MEC nº 591, de 18 de julho de 2009, com as alterações da Portaria MEC nº 975, de 27 de julho de 

2010 e alterações da Portaria MEC n° 343, de 24 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da 

União de 25 de abril de 2013.  

  

1. Das condições de participação  

   

1.1. Poderá se candidatar ao cargo de tutor(a) PET, o(a) docente que atender aos seguintes requisitos:  

Pertencer ao quadro permanente de professores(as) da UFBA – em regime de dedicação exclusiva – 

e comprovar a realização de atividades voltadas para o curso de Enfermagem e áreas afins. 

 

a) Ter titulação de Doutor(a), comprovada através de diploma com os devidos registros no verso;  

b) Comprovar atuação efetiva em cursos e atividades de graduação nos 3 (três) últimos anos; 

c) Comprovar vinculação ao curso de Enfermagem por meio da oferta de componentes curriculares;   

d) Comprovar envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão nos 3 (três) últimos anos; 

e) Comprometer-se a dedicar carga horária semanal mínima de 10 (dez) horas às atividades do grupo, 

sem prejuízo das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. 

f) Não acumular outro tipo de bolsa de qualquer natureza;  

   

   

1.2. A atuação efetiva em cursos e atividades da graduação será aferida a partir de 

disciplinas oferecidas, orientação de monitoria, iniciação científica e trabalhos de conclusão 

de curso, atuação em programas ou projetos de extensão, e participação em conselhos 

acadêmicos, os quais deverão ser comprovados mediante o Currículo Lattes do(a) 

candidato(a), juntamente aos documentos comprobatórios de cada atividade.  

   

1.3. O período de exercício das atividades comprovadas não necessita ser ininterrupto, de 

tal forma que professores(as) que tenham se afastado da instituição para realizar estágio ou 

outras atividades de ensino, pesquisa e extensão não estão impedidos de exercer a tutoria.   

   

   

2. Da apresentação das candidaturas  
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2.1. As candidaturas deverão ser elaboradas na forma de uma carta de apresentação dirigida à 

Comissão de Seleção.  

   

2.2. Em anexo ao ofício deverão ser apresentados os seguintes documentos:   

   

a) Formulário de inscrição de seleção, conforme Anexo I;   

b) Cópia do diploma de Doutor(a), devidamente registrado ou revalidado e expedido por instituições 

de ensino superior nacional na forma da legislação vigente;   

c) Cópia da carteira de identidade e CPF;  

d) Currículo Lattes atualizado, em 1ª via, com os documentos comprobatórios;   

e) Declaração emitida pelo colegiado ao qual o(a) referido(a) candidato(a) pertence, para fins de 

comprovação de sua aderência ao curso de Enfermagem;   

f) Uma carta expondo:  

  

I. Breve descrição do que o(a) candidato(a) entende por Educação Tutorial em geral e 

especificamente em relação ao grupo ao qual pretende candidatar-se;   

II. As razões do interesse em ser tutor(a), demonstrando conhecimento das diretrizes do 

Programa (explicitadas na Portaria 976, de 27 de julho de 2010, com alterações da Portaria 

MEC n° 343, de 24 de abril de 2013, do MEC/SESu) e evidenciando a adequação do(a) 

candidato(a) ao perfil exigido, de acordo com o Manual de Orientações Básicas do PET;    

III. Referências explícitas de como o(a) candidato(a) pretende conduzir o trabalho de 

operacionalização das atividades previstas no Planejamento Anual do grupo, já aprovado 

pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos PETs UFBA;   

IV. Proposta de Planejamento Anual 2023 para o grupo PET ao qual pretende candidatar-se.   

   

2.3. Todos os documentos citados no item 2.2 deverão ser digitalizados (em formato PDF) e 

enviados, juntamente com a carta de apresentação, para o e-mail petprograd@ufba.br, com o 

seguinte assunto: “SELEÇÃO DE TUTOR(A) – PET ENFERMAGEM”.  

   

2.4. O(a) candidato(a) receberá um E-mail para fins de homologação de sua inscrição.    

   

2.5. Serão desconsideradas as inscrições enviadas após o período de inscrição, definido no 

cronograma, conforme item 6 deste edital.   

   

3. Da fundamentação da apresentação das candidaturas  

   

3.1.  MANUAL  DE  ORIENTAÇÕES  BÁSICAS  DO  PET:  Disponível  em  

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PETmanual.pdf>.  

3.2. Portaria Nº 976, DE 27 DE JULHO DE 2010, do MEC/SESu: Disponível em  

<http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_976_2010.pdf >.  

3.3. Portaria Nº 343, DE 24 DE ABRIL DE 2013, do MEC/SESu: Disponível em  

<http://sigpet.mec.gov.br/docs/Portaria_343_2013.pdf>.  

3.4. Planejamento Anual 2022 do grupo PET Enfermagem UFBA. (Anexo II) 

 

4. Da Comissão de Seleção   

   

4.1. A seleção será conduzida pela seguinte comissão:   
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a) Dois tutores em exercício dos grupos PET, indicados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; 

b) Um representante do quadro docente da UFBA, a ser indicado pelo Colegiado do curso de 

Enfermagem;  

c) No mínimo um e no máximo três representantes estudantis do PET UFBA a serem indicado por 

seus pares;  

d) Um representante da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 

   

5. Do processo seletivo  

   

5.1. A avaliação será dividida entre as seguintes fases:  

a) Avaliação do Currículo – PESO 3;  

b) Avaliação da Carta de Intenções e Proposta de Planejamento Anual 2023 – PESO 3;  

c) Avaliação da Entrevista – PESO 4.   

   

5.2. Em caso de empate entre candidatos(as), os critérios de desempate serão os seguintes:   

  

a) Idade mais elevada, de acordo com o parágrafo único do Art. 27 da Lei nº 19.741/03 (Estatuto do   

Idoso);  

b) Maior tempo de experiência (comprovada) em docência no Ensino Superior; 

c) Familiaridade com as atividades prévias do grupo PET Enfermagem realizadas na UFBA  

   

6. Dos prazos   

   

Datas   Etapas   

13/06/2022  Publicação do edital   

13/06/2022 a 02/07/2022  Período de inscrição   

02/07/2022  Publicação da lista de inscrições deferidas    

02/07/2022 a 03/07/2022  Período para recursos ao indeferimento das inscrições   

04/07/2022 a 05/07/2022 Período de respostas aos recursos das inscrições 

05/07/2022  Homologação das inscrições após julgamento dos 

recursos   

06/07/2022 (às 08hs)  Análise da documentação e Entrevistas do(a)s 

candidato(a)s    

11/07/2022  Divulgação do resultado preliminar   

12/07/2022 a 13/07/2022  Período para recursos ao resultado preliminar   

14/07/2022 a 18/07/2022 Período de respostas aos recursos 

18/07/2022 Publicação do resultado dos recursos e resultado da 

seleção   

Julho de 2022  Homologação do resultado da seleção pelo   
CLAA  

   

6.1. A análise da documentação e as entrevistas dos candidatos ocorrerão em local a ser definido e 

publicado no endereço eletrônico (https://prograd.ufba.br/bolsas-pet-programa-de-educacaotutorial), 

além de comunicado diretamente aos candidatos pelo e-mail utilizado na inscrição.  
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7. Do resultado da seleção   

   

7.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem de classificação dos(as) candidatos(as).    

   

7.2. O resultado final da seleção será divulgado em 14 de julho de 2022, no endereço eletrônico:  

https://prograd.ufba.br/bolsas-pet-programa-de-educacao-tutorial.  

 

  

8. Dos recursos   

   

8.1.  Os recursos deverão ser enviados por e-mail conforme as instruções que seguem:   

a) Os recursos ao indeferimento da inscrição e ao resultado preliminar dever ser encaminhados para 

o e-mail petprograd@ufba.br conforme o cronograma estabelecido no item 6;   

b) Os recursos tratados na alínea anterior deverão ser redigidos com as suas perspectivas razões de 

recursos e pedidos, bem como dirigidos à Comissão de Seleção do novo(a) tutor(a) do PET 

Enfermagem.  

   

9. Das disposições gerais   

   

9.1. Os casos omissos serão tratados pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos PETs 

UFBA e pela Comissão de Seleção;   

9.2. Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail petprograd@ufba.br 

9.3. A constatação de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades na apresentação da documentação 

de inscrição implicará a desclassificação do(a) candidato(a).   

  

  

  

 

Salvador, 13 junho de 2022. 
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ANEXO I  

  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - SELEÇÃO DE TUTOR(A) DO PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)  

Nome do (a) Candidato (a):  

  

Data de Nascimento:  

  

Departamento do Candidato (a):  

  

Matrícula (SIAPE) do Candidato (a):  

  

Endereço   

Rua:   

Nº:                             Apto.:                                         Complemento:   

Bairro:                                                           Cidade:                                                UF:  CEP:                                

Fone residencial: (   )                               Celular: (    )   

E-mails:  

CPF nº:  

  

RG nº:   

  

Órgão de Expedição:   

  

Data de Expedição:  

  

Título de Eleitor nº:   

  

Zona:                                                              Seção:  

 Declaro que li e concordo com todos os termos previstos no Edital Nº 002/2022 – PET/UFBA. 

Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem 

como dos documentos anexados, considerando as implicações para os propósitos do Programa de 

Educação Tutorial (PET) e Interlocução PET na UFBA na seleção para o Grupo PET Enfermagem.  

  

Salvador, ______ de _____________ de 2022.   

   

  

_____________________________________  

Assinatura do(a) Candidato(a)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Planejamento Anual do Grupo 



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2022

Informações do Planejamento
IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Grupo:
ENFERMAGEM Curso específico PT UFBA 578854

Tutor:
ADRIANA VALERIA DA SILVA FREITAS

Ano:
2022

Somatório da carga horária das atividades:
1000

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
Considerando a importância do trabalho coletivo e da participação efetiva das estudantes bolsistas,
não bolsistas e tutora do grupo, realizaremos a avaliação processual das atividades planejadas para
o ano de 2022. Assim, faremos o registro de sugestões de melhoria delas, para que seja possível
visualizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de maneira articulada, visando uma
formação global e integrada. Para tanto, orientaremos as (os) estudantes, supervisionando as
atividades, dando suporte para que tenham uma aprendizagem de acordo com as necessidades do
grupo e do curso.

Resultados gerais:
As atividades planejadas para o ano de 2022, tiveram que ser mais uma vez adaptadas às mudanças
ocorridas ainda em decorrência da pandemia da COVID-19. Dessa forma, a atividade: Contribuição
do PET para a saúde e cidadania do escolar (PET VAI À ESCOLA), apesar de não ter sido realizada
totalmente em 2021, pelo mesmo contexto de distanciamento social que ainda enfrentaram as
escolas, será mantida no planejamento, esperando que em 2022 seja possível sua realização de
maneira plena. A atividade PET e a inclusão: enfoque para Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, não
será mais realizada, pois o distanciamento social que ainda foi necessário no ano de 2021,
impossibilitou a integração do PET com comunidade de pessoas surdas ou instituições que atuam
nesta área. No entanto, outras demandas surgiram no grupo, sendo necessária a ampliação e
inclusão de novas atividades como: Orientação Tutorial de Petianas e Petianos e Oficina de escrita
de resumos e artigos acadêmicos. Contudo, para todas as atividades planejadas ,buscaremos
metodologias participativas que possibilitem dar voz a todos (as) de modo interativo, procurando
atender às necessidades de saber/conhecimento do grupo e da comunidade envolvida, associando o
saber científico e o respeito ao popular. Esperamos que as atividades consolidem a oportunidade de
todos(as) discente, docentes, demais profissionais e comunidades, expressarem suas opiniões, serem
ouvidos e respeitados, em busca do alcance dos objetivos básicos da educação popular em saúde; de
prevenir agravos e promover a saúde como um dos direitos do cidadão/cidadã.



Atividade - JORNAL DO PET ENFERMAGEM: (O
CANDEEIRO)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 24/01/2022 30/03/2022

Descrição/Justificativa:
O jornal teve sua primeira publicação em 1999 com grande influência na formação do conhecimento
profissional, técnico, científico e literário, sendo essencial como meio de comunicação para
veiculação de informações do cotidiano, do trabalho, de assuntos científicos e de aspectos culturais,
de interesse para a comunidade Petiana e acadêmica. Em 2012 foi realizada uma mudança no seu
formato em relação a logomarca e edição. Para este planejamento manteremos as (os) petianas (os)
envolvidas (os) em sua formatação e edição, que poderá ser impresso ou digital, caso ainda se tenha
o desafio do enfrentamento da pandemia da COVID-19, dificultando a impressão do jornal.

Objetivos:
- Envolver petianos e petianos na escrita e produção de uma publicação que depende de pesquisa e
estudo sobre diferentes temas. - Veicular temas diversos e atuais de interesse para o corpo docente,
discente e funcionários da Escola de Enfermagem e da Universidade Federal da Bahia. - Socializar
as atividades que são desenvolvidas pelo grupo PET Enfermagem UFBA durante o ano de 2022.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a realização da atividade faremos discussões sobre os temas que serão publicados no jornal,
buscando fontes confiáveis que subsidiem a elaboração do texto que será publicado. Após decisão
sobre os temas, partiremos para a pesquisa sobre os mesmos e elaboração da edição.

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:
Assim, espera-se divulgar as nossas atividades, socializar os eventos de interesse da comunidade da
EEUFBA, apresentar temas atuais de interesse para estudo; estimular discussões. Divulgar
entretenimento, possibilitando maior integração/interação com a comunidade acadêmica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Voltado para a comunidade Petiana e da EEUFBA, teremos avaliação prévia e pós-publicação do
jornal. Solicitaremos que a comunidade da EEUFBA contribua com avaliação crítica e sugestões que
possam qualificar o jornal. Essa avaliação será realizada a partir de instrumento com questões
abertas e fechadas, elaborado pelo grupo PET Enfermagem UFBA e disponibilizado a comunidade
acadêmica mediante redes sociais.

Atividade - CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E
EXTENSÃO DA UFBA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 17/01/2022 30/03/2022

Descrição/Justificativa:
Trata-se do Congresso UFBA no qual bolsistas, discentes da graduação e pós-graduação têm
oportunidade de apresentar suas produções científicas como relatos de experiência, pesquisas
científicas e experiências artísticas e culturais. Assim, é uma oportunidade de divulgar as atividades



do PET Enfermagem UFBA e estimular as estudantes para construção de trabalhos com
apresentação dos resultados.

Objetivos:
- Oportunizar a apresentação de trabalhos científicos, culturais e artísticos produzidos pelo grupo
PET Enfermagem UFBA. - Divulgar as atividades do grupo PET Enfermagem UFBA para comunidade
acadêmica. - Ampliar o conhecimento através da participação no evento e da possibilidade de
discussões sobre temas diversos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão apresentadas sob a forma de Pôsteres ou comunicação oral. Para tanto será
preciso reunir o grupo para construção dos trabalhos e elaboração do material a ser produzido.
Assim, teremos reuniões para seleção de referências que fundamentarão a discussão e elaboração
dos resumos, que serão submetidos a comissão organizadora do evento. Após a apresentação
faremos reunião para a avaliação da participação do grupo e resultados das discussões ocorridas
durante o evento.

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 contribuir com a troca de experiência dos estudantes do PET Enfermagem UFBA com
diversos atores sociais, inclusive de outras áreas de conhecimento. Assim como o estímulo à
publicação de resumos nos Anais do Congresso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após as apresentações dos trabalhos no Congresso, o grupo se reunirá para avaliar toda a produção
de modo qualitativo e quantitativo, com críticas e sugestões para outras participações em eventos
científicos.

Atividade - CONECT@ PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 17/01/2022 19/12/2022

Descrição/Justificativa:
Esta atividade tem como justificativa a importância da tecnologia, especificamente o uso das redes
sociais para comunicação com outros grupos e demais pessoas. As redes sociais são atividades que
colaboram para a interação entre indivíduos e grupos através do uso de sites, blogs, aplicativos e
outros, que podem auxiliar na divulgação de informações e conhecimentos. Importante destacar que
esta foi uma das atividades que manteve o grupo atuante e ativo no contexto do enfrentamento da
pandemia da COVID-19 que impôs o distanciamento social.

Objetivos:
Incentivar o uso das redes sociais para a ampliação da comunicação, informações e conhecimentos.
Divulgar o PET Enfermagem UFBA, as atividades desenvolvidas pelo grupo, e sua importância para
a formação dos (as) petianas (os).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada mediante a manutenção de redes sociais que serão atualizadas pelo
grupo, como forma de garantir a inserção na dinâmica das tecnologias digitais comunicativas, no
auxílio da divulgação de diversas informações e sobre ações a serem realizadas.



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 esta atividade o grupo possa estar conectado às redes sociais, um recurso atual
que auxilia a interação social, e a divulgação de informações, ainda mais necessário quando do
enfrentamento de situações como as pandemias, em que o distanciamento social é fundamental
como medida de controle.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade pelo grupo se dará mediante a frequência da manutenção das redes sociais
criadas e atualizadas, e da discussão das informações divulgadas nas mesmas.

Atividade - CLUBE DO LIVRO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 05/01/2022 16/12/2022

Descrição/Justificativa:
Após a avaliação da importância da manutenção do Clube do livro, esta atividade será mais uma vez
realizada durante o ano de 2022. Estaremos ampliando a leitura para outros temas e gêneros
literários, os quais serão escolhidos pelo grupo. Importante destacar que a atividade nasceu durante
a pandemia da COVID-19, onde o distanciamento social era uma das medidas necessárias para o
controle da doença. Assim, para a manutenção da integração entre petianas, petianos e tutora, foi
construída essa ação que além de ter a intenção de ser um momento cultural do grupo, também foi
importante para a saúde mental pelo caráter de integração e compartilhamento através da
literatura, que é pela sua natureza de fruição, condutora da construção de conhecimento e
humanização.

Objetivos:
- Promover a democratização do acesso à leitura; - Contribuir para a formação de petianas e
petianos leitores, críticos e criativos; - Incentivar o debate, interação e a socialização do
conhecimento tendo como recurso a literatura; - Manter a integração do grupo através da literatura

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada mensalmente, com data previamente agendada, visando dar possibilidade
de realização da leitura do livro a ser discutido pelo grupo. Nesse sentido, será feita consulta ao
grupo para sugestão e indicação de temas, e livros que possam ser trazidos para o compartilhamento
com o grupo. Após as sugestões, o livro ou tema que tenha recebido maior número de indicações
será selecionado e disponibilizado para o grupo. A discussão ocorrerá como uma roda de conversa,
podendo ser compartilhado trechos do livro que estimulem a participação dos petianos e petianas.

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:
Assim, espera-se que além de poder integrar cada vez mais o grupo, seja possível também a oferta
de experiências de leituras que contribuam para a formação petiana, cidadã, ética e humana.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual e ao longo do desenvolvimento da atividade, com a participação de
todos(as) os(as) envolvidos(as). Para isso, serão produzidas relatorias mensais com discussão
posterior. Além disso, os estudantes do PET Enfermagem UFBA realizarão resumos para



apresentação em eventos científicos como forma de consolidar o aprendizado, e divulgar a atividade
de maneira mais ampla.

Atividade - ORIENTAÇÃO TUTORIAL DOS (DAS) PETIANOS
(AS)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 10/01/2022 21/12/2022

Descrição/Justificativa:
A orientação tutorial já é uma prática realizada junto ao grupo. Nesse sentido, observou-se que é
importante a formalização dessa atividade, tendo em vista as necessidades na formação acadêmica
dos/das petianos/as, e ainda por estes apresentarem dúvidas e curiosidades relacionadas ao
planejamento de suas trajetórias acadêmicas para a atuação no campo da enfermagem. Assim,
organizou-se um espaço individual para a realização da orientação tutorial. Dessa maneira, será
possível estimular a reflexão sobre as dificuldades no planejamento da rotina de estudo e
aproveitamento dos componentes curriculares, das experiências extramuros da universidade que
podem colaborar com um conhecimento mais pertinente a uma atuação mais crítica e bem
fundamentada nos saberes e fazeres da enfermagem.

Objetivos:
- Conhecer e participar da vida estudantil, dos planos acadêmicos e profissionais das (os) petianas
(os), através da orientação tutorial. - Compreender como os (as) petianos (as) se situam na dinâmica
institucional da UFBA, da Escola de Enfermagem e do PET; - Desenvolver competências e
aprendizagens para o curso de graduação; - Fomentar a participação em ambientes profissionais e
acadêmicos que colaborem para a atuação futura das (os) petianas (os) no campo da enfermagem e
inserção futura na pós-graduação. - Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica
dos alunos de graduação - Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como
prática de formação na graduação

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Encontros individuais presenciais ou através de ferramentas on-line, com frequência de acordo com
as demandas dos (das) petianos (as) visando conhecer melhor cada um dos estudantes e, ao mesmo
tempo, procurando estabelecer a prática da educação tutorial como princípio que fundamenta a
relação entre a tutora e os estudantes.

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 resultado, espera-se colaborar para que a prática da orientação tutorial possa ser disseminada
na comunidade acadêmica, tendo em vista o registro dos resultados que serão observados na
introdução dessa prática no grupo PET Enfermagem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Encontros sistemáticos e registro dos diálogos e compromissos firmados, através de cronogramas e
ações definidas individualmente, com base nas lacunas identificadas e desafios traçados.
Rendimento acadêmico do grupo PET Enfermagem UFBA, andamento dos TCC e inserção futura em
atividades profissionais e acadêmicas afinadas com os estudantes.



Atividade - SESSÕES CIENTÍFICAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 17/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Atividade destinada aos bolsistas e não bolsistas do grupo PET Enfermagem, dividida em três
modalidades de sessões científicas a serem desenvolvidas de forma sistemática. Justifica-se pela
importância do preparo dos(as) bolsistas e não bolsistas para reflexão sobre temas da área da
enfermagem, e outros temas que poderão contribuir para a formação do(a) discente. Essa atividade
dará suporte as pesquisas que forem empreendidas pelo grupo e também as oficinas de escrita de
resumos e artigos científicos.

Objetivos:
- Socializar e ampliar o conhecimento referente aos temas abordados, tendo como suporte a leitura e
discussões científicas, relacionadas aos objetos das pesquisas e referenciais teóricos que podem ser
utilizados para embasar o trabalho acadêmico. - Desenvolver competências básicas pelos integrantes
do grupo no uso da linguagem escrita e oral, discussão de filmes, livros; podendo também aproximar
os(as) petianos(as) da prática da enfermeira(o), estimulando-os (as) à formação de uma visão clínica
mais apurada de cada usuário(a).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As Sessões Científicas ocorrerão de forma sistemática: - A sessão científica I: caracteriza-se por
leitura, apresentação e discussão teórica sobre temas diversos escolhidos pelo grupo; - A sessão
científica II: apresentações e discussão de projetos de TCC, iniciação científica a serem
desenvolvidos pelos(as) petianos(as). - A sessão científica III: leitura e debate de estudos de caso,
escolhidos e apresentados por dois estudantes, de maneira rotativa a cada sessão científica.

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 esta atividade incentive os (as) petianos (as) a prática da leitura, interpretação de
textos científicos em português e em idiomas estrangeiros e discussão de projetos de pesquisas com
vistas a ampliar o conhecimento sobre temáticas pertinentes a profissão da Enfermagem. E ainda a
discussão de casos clínicos que auxiliarão na interpretação de diagnósticos de enfermagem e
prescrição de cuidados à saúde.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação da atividade se dará através de discussões e rodas de conversa. Além
disso, após as atividades será feita uma avaliação, registrada em livro de relatoria para
levantamento de pontos relevantes e sugestões para a melhoria das próximas atividades.

Atividade - CONTRIBUIÇÃO DO PET PARA A SAÚDE E
CIDADANIA DO ESCOLAR (PET VAI À ESCOLA)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 04/01/2022 12/12/2022

Descrição/Justificativa:
Atividade de ensino e extensão que visa a construção do conhecimento a partir da troca de saberes
entre estudantes de graduação em enfermagem, bolsistas do PET Enfermagem UFBA e estudantes



pertencentes ao ensino fundamental, médio ou EJAs de escolas estaduais e/ou municipais da cidade
de Salvador, e outros municípios do Estado da Bahia. Os temas centrais das atividades a serem
debatidos estarão acordados com os participantes da escola (professores e estudantes), após
discussão das demandas percebidas e expressas por eles. A atividade poderá ser realizada de
maneira remota a depender da necessidade de distanciamento social em situações de emergências
sanitárias.

Objetivos:
- Contribuir com a informação que envolve a saúde e cidadania para os (as) estudantes do ensino
fundamental, médio ou EJAs das escolas envolvidas; - Despertar para a reflexão crítica da
importância do autocuidado, e dos direitos como cidadão e cidadã. - Promover uma interação
universidade - sociedade, neste caso representada pela escola, contribuindo para a construção de
uma sociedade mais justa, ética e democrática; - Divulgar e informar sobre a enfermagem como
profissão da área da saúde.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades serão desenvolvidas com metodologia participativa e problematizadora, tendo os
estudantes do ensino fundamental, médio e EJAs como principais atores na construção destes
conhecimentos. Para isso, além de discussões em grupo, poderão ser utilizados recursos
audiovisuais, ludicidade, simulação de situação problema, dentre outras estratégias necessárias ao
alcance dos objetivos

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 promover a aproximação e a troca de informações e aprendizagem da Comunidade
Acadêmica - discentes e docentes, junto aos estudantes do ensino fundamental, médio ou EJAs das
escolas participantes, visando à promoção da saúde e a divulgação da importância da área da
enfermagem no cuidado e educação à saúde.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual (qualitativa e quantitativa) ao longo do ano, após o desenvolvimento de
cada atividade, com a participação de todos(as) - alunos(as) do ensino fundamental, médio ou EJAs;
bolsistas e não bolsistas do PET Enfermagem UFBA. Além do corpo docente da escola que será
parceira para o desenvolvimento da atividade, e tutora do grupo.

Atividade - CONECTADOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 10/01/2022 15/12/2022

Descrição/Justificativa:
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), realizada em
2017 sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o acesso à internet está presente em 52
milhões de residências brasileiras. Entretanto, dos 17,6 milhões de domicílios em que não havia
utilização da internet, um dos motivos destacados é o fato de nenhum morador saber usar a internet
(22%). Sobre as faixas etárias, enquanto o grupo de 20 a 24 anos representava 88,4% dos usuários, o
menor percentual entre os usuários tem 60 anos ou mais (31,1%). Assim, essa atividade justifica-se
principalmente durante situações que demanda distanciamento social como a pandemia da
COVID-19, em que as pessoas que não têm acesso a internet precisam adquirir conhecimento na
área das tecnologias digitais para estarem ativos e conectados com a sociedade.



Objetivos:
- Estudar o tema das tecnologias digitais e sua aplicação na área da saúde. - Promover a inclusão
social a partir das tecnologias digitais. - Ensinar/atualizar sobre o uso do celular e outras tecnologias
digitais. - Produzir e disponibilizar vídeos que tratam sobre o uso de tecnologias digitais, nas redes
sociais do PET Enfermagem UFBA .

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será desenvolvida através da publicação de vídeos didáticos sobre a utilização de
smartphones e dos principais aplicativos. Será disponibilizado nas plataformas digitais do PET
Enfermagem UFBA. Previamente será feito um planejamento mensal sobre os assuntos, e os
petianos e petianas responsáveis pela condução da atividade. Também será feita a revisão dos vídeos
a serem disponibilizados nas redes sociais 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 que com esta atividade seja possível aprofundar o estudo sobre tecnologias tecnologias
digitais, tema que apesar de já ter algumas ações sendo realizadas, é necessário e urgente, visto o
acelerado avanço de sua utilização por diferentes faixas etárias, e o contexto do distanciamento
social, que ainda tem sido considerado necessário, pela repercussão da pandemia da COVID-19.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será processual e ao longo do desenvolvimento da atividade com a participação de
todos(as) os(as) envolvidos(as). Além disso, o grupo estará atento as respostas dadas pelo público
usuário das redes sociais, que poderá trazer críticas e sugestões para a melhoria da atividade.

Atividade - SESSÕES CULTURAIS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/01/2022 16/12/2022

Descrição/Justificativa:
Atividade destinada aos bolsistas, não bolsistas e egressos (as) do grupo PET, bem como sua tutora,
com a finalidade de proporcionar momentos lúdicos/culturais para uma maior integração do grupo.
As sessões culturais poderão acontecer por meio de idas a cinemas, teatros, passeios culturais ou
outros locais que permitam a descontração e integração do grupo PET. Contudo, com a permanência
de restrições em relação a pandemia da COVID-19, as atividades poderão acontecer de maneira
remota, onde as petianas e petianos poderão trocar experiências com jogos, filmes e/ou atividades
artísticas. Algumas sessões culturais terão caráter avaliativo de modo reflexivo das atividades e
participação (assiduidade, pontualidade, interesse, pro atividade etc...) dos (as) bolsistas, não
bolsistas do PET e tutora.

Objetivos:
-Promover a integração dos bolsistas, não-bolsistas, tutora e egressos, a fim de permitir a troca de
experiências e a convivência extra universitária; - Avaliar qualitativamente e quantitativamente cada
membro e o desempenho do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em razão da diversidade das atividades (cinema, teatro, shows, jogos etc...) a indicação se dará por
um membro do grupo e, após cada atividade faremos uma discussão coletiva, destacando a análise
da atividade, pontos relevantes e que deixaram a desejar.



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:
Contribuir na ampliação da visão de mundo, considerando ser a cultura um forte agente de
identificação pessoal, social e fator essencial na promoção da saúde, na medida em que, o indivíduo
se realiza como pessoa e expande suas potencialidades. Os resultados serão compartilhados em
nossas redes sociais, com a indicação das atividades culturais que vivenciamos e na edição do nosso
jornal: O Candeeiro.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avalição será realizada durante as sessões culturais, a partir do momento de socialização,
discussão temática e reflexão sobre o que a atividade proporcionou a cada integrante do grupo PET.
Além disso, a avaliação também proporcionará a reflexão para a sugestão de mudanças que possam
favorecer de modo coletivo a realização da atividade.

Atividade - OFICINAS DE ESCRITA DE RESUMOS E
ARTIGOS ACADÊMICOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 10/01/2022 21/12/2022

Descrição/Justificativa:
As oficinas de escrita de resumos e artigos acadêmicos foi uma demanda que surgiu dos petianos e
petianas. Observou-se o surgimento de dúvidas sobre a construção de trabalhos acadêmicos durante
a escrita dos mesmos para a participação em eventos científicos. Assim, justifica-se a realização
dessa atividade que poderá contribuir para a inserção da pesquisa no PET Enfermagem de maneira
mais efetiva e sistematizada.

Objetivos:
- Realizar o exercício da escrita de resumos e artigos científicos - Promover a pesquisa como uma
das atividades do grupo PET Enfermagem - Elaboração de resumos para apresentação em eventos
científicos - Elaboração de artigos científicos para publicação em periódicos da área da saúde e afins

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As oficinas serão realizadas com frequência mensal. Para preparar os estudantes para o exercício da
escrita, será feita uma articulação desta atividade com a atividade de sessão científica. Assim, os
estudantes farão a leitura de textos sobre artigo científico, resumos acadêmicos, ensaios, relatos de
experiência. Posteriormente, a partir de temas que o grupo trabalhe em atividades de extensão e/ou
que tenha interesse para realização de pesquisas, serão realizadas o exercício da escrita acadêmica.

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 através dessa atividade seja possível fortalecer a pesquisa no grupo PET Enfermagem.
Além disso, espera-se como produtos a realização de resumos para que sejam apresentados em
congresso e eventos científicos, com sua publicação em Anais de Congressos ou Cadernos de
resumos. Assim, os resultados das atividades que o grupo realiza nas ações de extensão ou temas
que o grupo pesquisa, poderão ser compartilhados para a sociedade acadêmica e socializados de
uma maneira geral.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada de maneira processual, no curso da realização das oficinas, e também
através da apresentação dos resumos e publicações feitas pelo grupo, os quais serão discutidos no
contexto das experiências dos estudantes durante os eventos.


