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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Armindo Quilici Neto 
Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha 

 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
 

Grupo: PET Física Médica 
Home Page do Grupo: https://petfisicamedicaufu.wixsite.com/petfismed 
Data da criação do Grupo: 09/2019 
Natureza do Grupo:  
( x ) Curso específico: ...............................................Física Médica   
(   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  
(   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  
 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

 
Nome do(a) tutor(a): Diego Merigue da Cunha 
E-mail do(a) tutor(a): dmerigue@ufu.br 
Titulação e área: Doutorado em Física aplicada à Medicina e Biologia 
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): 09/2019 

 
 

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 
 

Dia(s) e horário(s) da(s) reunião(s) semanal(s) do Grupo:  Quinta-feira as 19:00h 
Turno do(s) curso(s) em que o PET está sediado (matutino, vespertino, noturno, integral): 
integral 
 
 
 
 
 



 
 

5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
 

Nome do bolsista 
Ingresso 

na IES 
Ingresso 
no PET 

Período 
letivo atual 

CRA do 1º 
sem. letivo 

CRA do 2º 
sem. letivo 

CRA 
acumulado 

Ana Clara Sampaio 
Fernandes 2019/1 09/2019 3° 75,9 84,5 73,9 

Antônio Donizete Silva 
Delfino 2017/1 

09/2019 
7° 93,7 97,5 96,0 

Ariadny Thayla Machado 
2019/1 

09/2019 
3° 89,6 93,0 85,6 

Beatriz Hellen Aparecida 
Pereira 2019/1 

09/2019 
3° 93,4 92,0 81,2 

Fabrícia da Silva 
Gonçalves 2017/1 

09/2019 
7° 93,2 93,2 81,2 

Giovanna Salustiano 
Barros da Silveira 2019/1 

09/2019 
3° 81,8 79,3 76,0 

Guilherme Paulo Zanata 
2017/1 

09/2019 
7º 78,0 74,5 75,1 

João Pedro Marins 
Assunção 2018/1 

09/2019 
5°. 80,0 82,0 79,9 

Karen Leite Machado 
2018/1 

09/2019 
5° 91,5 87,25 81,35 

Maicon Gomes de Souza 
2017/1 

09/2019 
7° 76,0 71,7 72,1 

Mikael Cavalari de 
Oliveira 2019/1 

09/2019 
3° 96,0 98,0 88,8 

Phelipe Diniz Cardoso 2018/1 09/2019 5° 81,3 82,0 81,3 

 
 
6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO 
PERÍODO 
 

Obs: Não houve petianos egressos no ano de 2020. 
 



 
 

Nome do bolsista 
Ingresso 

na IES 
Ingresso 
no PET 

Mês de 
desligamento 

do PET 
Motivo do desligamento 

    
 

    
 

    
 

    
 



 
 

7 RESUMO DAS ATIVIDADES  
Marque todas as opções de “Natureza da atividade” que sua atividade se encaixar. A ordem apresentada nestas tabelas deverá ser a mesma apresentada no 
texto. As atividades internas e administrativas do grupo, indicadas na Seção 14, não precisam constar nestas tabelas.  
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 
 

No Nome da atividade 

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) 
Público  

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

1 
Curso de nivelamento 
para os ingressantes 

X    X   40 13 

2 Mulheres em Foco   X X  X  50 34 

3 Ciclo de Webinars X X X     100 224 

4 
Curso de Introdução a 
lógica de programação 

X       30 8 

5 
Curso de Processamento 
de Imagens com ImageJ 

X       40 39 

6 Plantão PET X    X   100 50 

7 
Atividades de Pesquisas 
Individuais e Coletivas 

 X      12 4 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE 
 

No Nome da atividade 

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) 
Público  

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
           

           

           
 

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 
 

No Nome da atividade 

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) 
Público  

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

Não preencher. 

1 Minicurso LaTeX X       

         

         
 

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS  
 

No Nome da atividade 

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) 
Público  

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

1 Setembro Amarelo   X X    80 93 

2 VII Mostra de Biofísica X  X     150 87 
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8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS 
 

No Nome do petiano Título da pesquisa 

Possui 
Registro? 

(sim ou não) 

Data de 
início 

Previsão de 
término 

1 Ana Clara Sampaio Fernandes A definir    

2 Antônio Donizete Silva Delfino A definir    

3 Ariadny Thayla Machado A definir    

4 Beatriz Hellen Aparecida Pereira Avaliação das salas de iCat e raio x panorâmico e inspecionamento 
dos aparelhos no Hospital Odontológico 

Sim 11/2020 11/2021 

5 Fabrícia da Silva Gonçalves A definir    

6 Giovanna Salustiano Barros da Silveira A definir    

7 Guilherme Paulo Zanata A definir    

8 João Pedro Marins Assunção A definir    

9 Karen Leite Machado Mapeamento da radiação espalhada por exames de Raio-X em 
Unidades de Tratamento Intensivo 

Sim 05/2020 05/2021 

10 Maicon Gomes de Souza Processamento de Imagens Médicas Obtidas por Técnicas Ópticas 
Não-Invasivas no Domínio da Frequência Espacial 

Sim 05/2020 05/2021 

11 Mikael Cavalari de Oliveira Preparo de novos materiais para uso como eletrodos em sensores Sim 12/2020 12/2021 

12 Phelipe Diniz Cardoso A definir    
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Todas as atividades foram planejadas tendo em mente o formato remoto, seguindo 

a orientação do CLAA. Foi necessária uma adaptação quanto a isso, em razão do 

grupo PET Física Médica ser um dos mais recentes formados na instituição. O grupo 

iniciou suas atividades em abril de 2020, já no contexto da pandemia, e portanto, não 

pôde realizar encontros presenciais. 

A despeito das dificuldades de se iniciar um grupo PET de forma remota, e mesmo 

tendo um prazo de adaptação mais corrido, não houve comprometimento ou prejuízo 

para a execução das atividades propostas. O grupo articulou-se bem a fim de realizar 

as atividades planejadas, e até mesmo aquelas que não constavam anteriormente 

previstas, como o Setembro Amarelo e a VII Mosta de Biofísica (este em conjunto 

com o ICBIM). Contudo, o minicurso de LaTeX não pôde ser ofertado, em razão do 

início das aulas no formato de Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais pela 

UFU no segundo semestre de 2020. Em virtude do formato compacto dos semestres 

letivos especiais, o grupo achou que seria mais proveitoso deixar esse projeto para 

o ano seguinte. 

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 

 

ATIVIDADE 1: Curso de nivelamento para os ingressantes 

 Natureza da atividade: Ensino, Redução evasão e/ou retenção 

 Carga horária de execução da atividade: 25 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 45 horas 

 Data de início: 08/06/2020             Data de fim: 10/08/2020 

 Promotor(es) da atividade Membros do PET Física Médica 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Alunos ingressantes no primeiro período do curso  de física médica, contando com a 

participação de 13 alunos que realizaram o curso totalmente.  

 Descrição e justificativa  

Cursos nas áreas incluídas nas ciências exatas tem grande dependência de conceitos 

matemáticos presentes no currículo escolar básico. Alunos que não tiveram contato com 

os conteúdos ou não obtiveram um bom aproveitamento durante o ensino médio 

apresentam grandes dificuldades nas disciplinas do primeiro semestre, como Cálculo I e 

Física Básica I, o que promove a grande taxa de retenção nas disciplinas citadas. O curso 

de nivelamento tem como objetivo revisar esses conceitos de matemática básica e assim, 

espera-se um maior rendimento e menor taxa de retenção na disciplina. 

 Aspectos gerais da atividade  

O curso de nivelamento foi ofertado com dois encontros remotos semanais via plataforma 

Discord, sendo um encontro para apresentação do material de apoio e lista de exercício, e 
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o outro para tirar dúvidas. O material de apoio consistiu em apostilas, listas de exercícios e 

seus solucionários. 

A atividade passou por diversos problemas na execução devido à instabilidade do momento, 

a dificuldade de elaborar um curso virtual sem experiência prévia, somados à incerteza de 

quando as aulas voltariam, para a organização do cronograma, levou a um problema com 

as datas, o que fez com que o curso fosse maior do que talvez fosse necessário, acarretando 

numa evasão significante no decorrer do curso. Contudo, os alunos que permaneceram 

obtiveram bons resultados em seu percurso acadêmico. 

 Resultados alcançados  

Ao fim do curso, ficaram prontas as apostilas, listas de exercício, e seus solucionários. Estes 

agora podem ser utilizados novamente para o curso de nivelamento de 2021, que já é um 

projeto debatido entre os petianos para ter continuação. 

 Registro fotográfico da atividade  

 

 

_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: Mulheres em Foco 

 Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 
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 Data de início: 01/10/2020             Data de fim: 30/10/2020 

 

 Promotor(es) da atividade Membros do PET Física Médica e palestrantes convidadas. 

 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Professoras, alunas, servidoras da Universidade e membros da sociedade em geral. O total 

de participantes foi de 34 pessoas. 

 

 Descrição e justificativa  

O projeto visa integrar as mulheres, orientá-las sobre técnicas de defesa pessoal, informá-

las sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero, bem como conscientizá-las a 

fazer exames periodicamente e discutir sobre os problemas e os direitos femininos no 

ambiente profissional. Serão realizados minicurso, palestras e rodas de conversa. 

 Aspectos gerais da atividade (detalhe a atividade realizada e faça a avaliação da 

atividade)  

Este evento, realizado por meio de lives na plataforma Youtube, contou com 5 palestrantes 

de diferentes áreas de atuação. Enfatizou-se a prioridade que as mulheres devem dar à sua 

segurança, bem como deu ferramentas para tal por meio de uma aula de defesa pessoal. 

Ao expor a história da luta feminina pela igualdade, que perdura até a atualidade, incentivou-

se a incorporação desses valores no cotidiano. Além disso, deu-se importância ao 

conhecimento da saúde da mulher, explicando o câncer de mama e o que o envolve, sua 

origem e tratamento. Tudo isso foi realizado com reações e perguntas ao vivo, abrindo 

debates entre o público e as palestrantes convidadas. As palestras realizadas versaram 

sobre os seguintes temas: 

 12/10/2020: “Minicurso de defesa pessoal”, ministrada pela professora de defesa 

pessoal Simone Pessoa; 

 13/10/2020: “Prevenção e tratamento do câncer de mama e colo do útero”, com Dra. 

Adriana Pinheiro - Médica oncologista; 

 14/10/2020: “O papel da Memória do Combate à violência da Mulher”, com Neiva Flávia 

- Advogada da mulher; 

 15/10/2020: “Empoderamento Feminino”, com Raissa Silva - Advogada de gênero; 

 16/10/2020: “Viver em Violência é um desafio: Mulher, focalize em você”, com Cláudia 

Regina - Psicóloga - ONG SOS Mulher. 

 

 Resultados alcançados  

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender como se portar diante de uma situação 

de perigo, e até evitá-la, aumentando a sua segurança. Também foram aumentadas as 
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chances de que os presentes realizem um diagnóstico precoce caso acometidos com câncer 

de mama, uma vez que instruídos a realizar o autoexame, aferindo um tratamento de maior 

eficiência. Ademais, os participantes receberam conhecimento da história da luta da mulher, 

incentivando o debate inclusivo na sociedade. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: Ciclo de Webinars 

 Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão 

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 40 horas 

 Data de início: 01/08/2020             Data de fim: 10/12/2020 

 

 Promotor(es) da atividade Membros do PET Física Médica 

 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Alunos da Universidade e público externo. O total de participantes foi de 224. 

 

 Descrição e justificativa  

O Ciclo de seminários online (Webinar) tem como objetivo trazer assuntos pertinentes da 

área de Física Médica. Foram convidados profissionais da área, tanto do mercado de 

trabalho como pesquisadores, para discutir temas relevantes do cenário atual da profissão. 

Além disso, também foram realizados seminários sobre a área de conhecimento de uma 

forma mais abrangente, a fim de ampliar a formação dos participantes. 

 

 Aspectos gerais da atividade  

A cada quinze dias, o PET Física Médica promoveu um webinar, sendo mediado por um 

petiano, via canal do PET na plataforma do YouTube, em uma transmissão ao vivo. Ao fim 

das palestras, eram abertas perguntas enviadas pelos participantes ao palestrante 

convidado, com relação ao assunto abordado por ele, ou até mesmo pela área apresentada 

em geral. O total de presentes foi muito além do esperado pelo PET inicialmente. A relação 

dos temas abordados foi a seguinte: 

 "Bate Papo sobre o dia a dia do pós-graduando" João Paulo - ex aluno UFU, físico 

médico da radioterapia; 

 "Bate Papo sobre a rotina de um físico médico da radioterapia no hospital" com Fábio 

Dumaszak - ex aluno UFU, físico médico da radioterapia; 

 "Biossegurança: Como evitar a contaminação dentro do hospital" com Elaine Alves - 

mestre em Ciências da Saúde pela USP; 

 "Bate Papo sobre Intercâmbio e Gestão de Negócios aplicada à Radioterapia" com 

Laura Queiroz - física médica da radioterapia, MBA em gestão de negócios; 

 "Bate Papo sobre Mestrado e Doutorado: Vida acadêmica após a graduação" com 

Clara Maria Gonçalves de Faria - graduada em Física Médica pela UFU; 
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 "Bate Papo sobre a Teoria da Relatividade" com Fernando Coelho - graduação em 

Física Licenciatura pela UFRGS, Mestrado em Engenharia Mecânica pela UFRGS; 

 “Ações dentro do Hospital que podem levar a Processos” com Felipe Ribeiro - 

graduado em direito UNIUBE, especialista em direito processual civil pela ESDHC e 

especialista em direito do trabalho pela ESA; 

 “Bate papo sobre Medicina Nuclear” com Jéssica Souza - bacharela em Física 

Médica pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), atuante em Medicina Nuclear 

e Radiodiagnóstico; 

 “Perícia Criminal, aplicação das ciências na investigação criminal” com Almir Afonso 

- graduado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mestre em 

química pela UFU, foi agente de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais e da Pós 

Graduação em Segurança Pública da Polícia Militar de Goiás. 

 

 Resultados alcançados  

Através dos webinars, muitos temas de diferentes áreas puderam ser apresentados a todas 

as pessoas da comunidade, com uma interação bem direta entre palestrante e ouvinte, pelas 

perguntas no chat da transmissão. Ainda, aqueles palestrantes que autorizaram, tiveram as 

lives gravadas e publicadas no canal do PET Física Médica no YouTube, e podem ser 

acessadas novamente por qualquer pessoa com interesse. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4: Curso de Introdução à lógica de programação 

 Natureza da atividade: Ensino 

 Carga horária de execução da atividade: 14 horas. 
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 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas. 

 Data de início: 05/ 10/ 2020             Data de fim: 19/ 10/ 2020 

 Promotor(es) da atividade Membros do PET Física Médica 

 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

O público alvo do projeto são os alunos ingressantes no primeiro período e terceiro período 

do curso de física médica, tendo 8 alunos que completaram o curso totalmente. 

 Descrição e justificativa 

Cursos nas áreas incluídas nas ciências exatas têm grande dependência em relação às 

linguagens de programação, sendo importantíssimo dominar pelo menos uma linguagem. 

Este curso tem como objetivo, entender alguns conceitos fundamentais na programação, o 

qual facilitará a aprendizagem de uma linguagem. 

 

 Aspectos gerais da atividade  

A metodologia adotada foi totalmente assíncrona, onde foi criada uma sala na plataforma 

coursify.me, com as videoaulas gravadas e as atividades a serem entregues (o que 

contabilizou a presença). O minicurso contou com um número de participantes efetivos bem 

abaixo do esperado, o que pode ser devido ao período de oferta, uma vez que o curso 

coincidiu com o período de oferta dos semestres especiais (atividades acadêmicas remotas 

emergenciais), que foram realizadas em um prazo curto e com alto volume de atividades. 

Contudo, aqueles que concluíram o minicurso e preencheram o formulário de avaliação 

demonstraram satisfação com o conteúdo abordado e a forma como foi feito. 

 Resultados alcançados  

Os alunos que realizaram o curso e suas atividades receberam entendimento da logica sobre 

a qual toda linguagem de programação é baseada. Assim, esta atividade afere que os alunos 

recebam melhores resultados e maior eficiência ao aprender computação, área fundamental 

do desenvolvimento da formação e da carreira dos alunos. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 5: Curso de Processamento de Imagens com ImageJ 

 Natureza da atividade: Ensino 

 Carga horária de execução da atividade: 10 horas. 

 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas. 

 Data de início: 04/ 07/ 2020             Data de fim: 15/ 07/ 2020 

 Promotor(es) da atividade Grupo PET Física Médica 

 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

O público alvo do projeto são os alunos do curso de física médica, totalizando 39 presentes. 

 Descrição e justificativa  

Fornecer uma introdução à teoria e aplicações de processamento digital de imagens, com 

especial ênfase nas imagens médicas. 

 Aspectos gerais da atividade  

O minicurso foi ministrado pelo professor tutor do PET Física Médica, Diego Merigue, através 

da plataforma Microsoft Teams. Os encontros remotos consistiram de uma teoria prévia a 

respeito do software utilizado, com alguns exemplos, e posteriormente eram liberadas 

atividades para os alunos fazerem como prática e enviar (método de contar presença). Os 

alunos do PET realizaram o curso previamente com o tutor, como forma de treino da 

plataforma e do assunto, e ao decorrer do minicurso atuaram como monitores, ajudando os 

demais alunos com as atividades. 
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Ademais, ao fim de cada aula, era liberada uma atividade extra, que ao ser entregue pelo 

participante, contava como hora extra também, e que também contaram com o auxílio dos 

petianos como monitores em caso de dúvidas. 

 Resultados alcançados  

Aqueles que participaram do minicurso puderam ter uma experiência visual e prática de 

como utilizar um software para processar imagens de exames médicos, aprenderam os 

conceitos básicos envolvidos, de forma simples e prática, possibilitada pelo software 

adotado. 

 Registro fotográfico da atividade  

 

_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 6: Plantão PET 

 Natureza da atividade: Ensino, Redução de evasão e/ou retenção 

 Carga horária de execução da atividade: 75 horas. 

 Carga horária para preparação da atividade: 75 horas.  

 Data de início: 15/07/2020             Data de fim: 31/12/2020 
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 Promotor(es) da atividade Membros do PET Física Médica. 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

O público alvo do projeto são todos os alunos do ciclo básico dos cursos de Física (1º ao 

4º), contando com a participação de 50 tutorados. 

 

 Descrição e justificativa  

As disciplinas do ciclo básico dos cursos de Física Médica possuem altos índices de 

reprovação e retenção. Em função da base carente com a qual entram no curso superior e 

da dificuldade que é acompanhar a rotina da faculdade, o grupo PET vê a necessidade de 

uma atividade de acompanhamento dos alunos, para além das monitorias já vigentes, para 

minimizar os dados negativos. Dessa forma, a proposta do Plantão PET é que os estudantes 

possam dispor de mais horários de atendimento ao longo do período para sanar dúvidas e 

acompanhar as matérias. 

 

 Aspectos gerais da atividade  

As tutorias foram ofertadas para disciplinas além das inicialmente planejadas (do 1º ao 4º 

período) em vista da demanda. Contudo, as procuras foram menores do que o esperado por 

parte dos alunos, o que pode ser consequência do curto prazo para realização das etapas 

remotas. Ainda, disciplinas como Métodos de Física Teórica e Física Quântica tiveram uma 

procura relativamente alta. 

 As demais disciplinas do ciclo básico tiveram uma procura relativamente baixa, sendo maior 

em períodos de provas ou testes. Outro fator que pode ser apontado como uma causa dessa 

baixa procura é a oferta de monitorias do próprio curso. 

Os encontros das tutorias eram pela plataforma Google Meet, via link disponibilizado em um 

grupo de WhatsApp com os alunos e petianos, com horários definidos entre eles. 

 Resultados alcançados  

Os alunos que compareciam às tutorias se disseram satisfeitos, ainda que com a dificuldade 

do formato remoto. Entretanto, conseguiram esclarecer as dúvidas. A disciplina de Física 

Básica I teve a menor procura, em razão de possuir monitor pelo curso e ainda do projeto 

PROSSIGA.  

Ademais, as tutorias foram uma boa ajuda para aquelas disciplinas que não possuíam 

monitor ofertado pelo curso, sendo assim uma ajuda extra aos alunos. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 7: Atividades de Pesquisa Individuais e Coletivas 

 Natureza da atividade: Pesquisa 

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas semanais. 

 Carga horária para preparação da atividade: Não se aplica à atividade. 

 Data de início: 01/ 07/ 2020             Data de fim: 20/ 12/ 2020 

 Promotor(es) da atividade Grupo PET Física Médica 

 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Petianos, sendo 4 aqueles com projetos de pesquisa definidos. 

 Descrição e justificativa  

Para além da contribuição para a área do conhecimento, as atividades de pesquisa têm um 

papel fundamental na formação do petiano, no desenvolvimento da metodologia científica, 

análise crítica, além de trabalhar habilidades de comunicação científica oral e escrita, a fim 

de construir a autonomia científica. 

 

 Aspectos gerais da atividade  

O formato EAD dificultou alguns petianos de conseguirem um professor orientador e definir 

um projeto de pesquisa individual. Porém, mesmo aqueles que constam como “a definir” 

estão em desenvolvimento de um projeto junto a um orientador, e os demais seguem com 

suas pesquisas. 
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A respeito da pesquisa coletiva, o grupo encontra-se atualmente em fase de elaboração do 

projeto de pesquisa, que abordará o desenvolvimento de um software para simular medições 

de fontes de radiação ionizantes. 

 Resultados alcançados  

Somente houve uma apresentação de trabalho, da petiana Karen Machado, intitulado 

“Análise da radiação espalhada durante exames de raio-X em leitos de suporte ventilatório 

pulmonar durante a pandemia de SARS-COV-2", que foi feita na VII Congresso Brasileiro de 

Metrologia das Radiações Ionizantes - 23 a 25 de novembro de 2020, na modalidade online. 

Os demais petianos não tiveram publicações e/ou apresentações de seus trabalhos ao longo 

do ano de 2020. Importante ressaltar que, devido ao cenário de pandemia, muitos 

congressos da área de Física Médica não foram realizados no ano de 2020, nem mesmo no 

formato remoto, como por exemplo o Congresso Brasileiro de Física Médica, organizado 

pela Associação Brasileira de Física Médica, ou o Congresso de Física Aplicada à Medicina, 

organizado pela Universidade Estadual Paulista. 

 

 Registro fotográfico da atividade  

Não há registro fotográfico da atividade. 

_________________________________________________________________________ 
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11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE  

 

Não houve atividades realizadas parcialmente. 

________________________________________________________________________ 

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS  

 

ATIVIDADE 1: Minicurso de LaTeX 

 Natureza da atividade: Ensino 

 Aspectos gerais da atividade: Não houve compatibilidade entre o período letivo do 

público alvo e o período necessário para a realização da atividade. Assim deu-se preferência 

às demais programações, cuja procura fora maior. 

_________________________________________________________________________ 
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13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO  

 

ATIVIDADE 1: Setembro Amarelo 

 Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 12 horas. 

 Carga horária para preparação da atividade: 8 horas. 

 Data de início: 21/09/2020             Data de fim: 26/09/2020 

 Promotor(es) da atividade Membros PET Física Médica e palestrantes convidados 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Alunos da Universidade Federal de Uberlândia e comunidade externa, foram totalizados 93 

presentes no decorrer do evento. 

 Descrição e justificativa  

A Semana dedicada à Prevenção ao suicídio é uma iniciativa do PET Física Médica, com o 

objetivo de proporcionar à comunidade da UFU e de outras instituições, além da comunidade 

em geral, informações sobre saúde mental, e o suicídio, maneiras de ajudar pessoas que 

estejam passando por isso e o que fazer quando tiver pensamentos suicidas. Este evento 

permitirá a interação da comunidade com diversos profissionais, favorecendo a 

disseminação do conhecimento e de informações sobre esse tema. Desta forma, espera-se 

que a integração entre profissionais da área, alunos da UFU e comunidade externa, mostre 

a importância do compartilhamento dessas informações para salvar vidas. 

 Aspectos gerais da atividade  

A atividade foi executada através de lives no canal Pet Física Médica na plataforma YouTube 

de segunda (21/09/2020) a sábado (26/09/2020) as 19 horas, com os temas: ''Como ajudar? 

Conheça os sinais", " Todos pela vida", " Saúde mental na pandemia", " Suicídios e tabus", 

''Saúde mental do estudante'', ''Alimentação contra a depressão''. O evento alcançou um 

público muito maior que o esperado, contando com pessoas de diversas cidades e fora da 

comunidade acadêmica. Tudo ocorreu como o planejado. 

 Resultados alcançados  

Com a execução das lives, conhecimentos importantes sobre saúde mental foram difundidos 

sobre maneiras de prevenção e também sobre como lidar com as pessoas que já sofrem 

com doenças mentais. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2: VII Mostra de Biofísica 

 Natureza da atividade: Ensino, Extensão 
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 Carga horária de execução da atividade: 4 horas. 

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas. 

 Data de início: 26/11/2020             Data de fim: 27/11/2020 

 Promotor(es) da atividade Membros PET Física Médica, Docentes do ICBIM, FAMED 

INFIS e IQUFU, Discentes do ICBIM e palestrantes convidados. 

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Discentes e docentes da graduação e pós graduação da UFU e de outras Instituições, 

públicas e privadas, de Ensino Superior, docentes e estudantes do ensino médio das redes 

pública e privada, bem como a comunidade externa em geral. Diretamente contou com a 

participação de 87 pessoas. 

 Descrição e justificativa 

A Mostra de Biofísica é um evento de extensão realizado anualmente pelo Departamento de 

Biofísica do ICBIM com o intuito de promover a ciência e divulgar a biofísica para a 

sociedade. Neste ano de pandemia, a Mostra de Biofísica foi realizada sua Sétima Edição. 

O evento deste ano, abordou temáticas relacionadas a fotobiologia, biofísica de membranas, 

susceptibilidade ao SARS-COV-2 em pacientes com comorbidades e fatores ambientais. O 

evento, de caráter multidisciplinar, envolveu em sua organização docentes do Instituto de 

Ciências Biomédicas, em conjunto com docentes dos Institutos de Física e Química e 

FAMED e também os alunos do PET, do curso de Física Médica e outros discentes. 

 Aspectos gerais da atividade 

O Evento ocorreu entre os dias 26/11/2020 e 27/11/2020, pelo canal do PET Física Médica 

no YouTube, através de lives com os palestrantes. Cada dia de evento contou com duas 

palestras com cerca de 30 minutos cada. Os temas das palestras foram: “A Bioinformática 

na pandemia”, “Biofísica Teórica e Computacional auxilia soluções para a Biomedicina”, 

“Sabemos tomar Sol?” e “O impacto da oxidação lipídica na membrana biológica”. 

 

 Resultados alcançados  

Com a execução das lives foi possível adquirir conhecimentos acerca da Biofísica e a sua 

importância para membros de toda comunidade participante, da área acadêmica e de fora 

dela. O modelo com transmissão via YouTube possibilitou que aqueles que estavam 

assistindo pudessem mandar suas dúvidas pelo chat da transmissão, que foram respondidas 

pelo palestrante, tornando assim um evento bem interativo mesmo que à distância. Ademais, 

todas as lives ficaram gravadas e podem ser acessadas e vistas no canal do PET Física 

Médica, pelo YouTube. 

 Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  

(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)  
 

14.1 Atividades de língua estrangeira 

O grupo PET se reuniu semanalmente para desenvolver as habilidades de língua 

inglesa, dividido em dois grupos a medida do nível de Inglês de cada petiano. Foram 

utilizados artigos, músicas, filmes e outros instrumentos audiovisuais para ampliar o 

conhecimento da língua estrangeira.  

 

14.2 Atividades culturais 

O grupo, por meio de plataformas de videoconferência, assistiu longa metragens 

cujos temas, pertinentes e associados a questões sociais, abriam espaço para 

debates relacionando as obras à contemporaneidade. 

 

14.3 Atividades de integração do grupo 

O grupo se reuniu por meio da plataforma Microsoft Teams, onde um petiano compartilhou 

a tela transmitindo o filme “Infiltrado na Klan”, tendo posteriormente um bate papo acerca 

do filme, com reflexões e aprendizados sobre ele. 

 

14.4 Atividades de formação interna dos petianos (para trabalho em grupo etc.) 

Foi definido que a cada semana, um petiano deveria trazer à discussão um artigo, 

cujo tema é pertinente ao desenvolvimento intelectual e ético dos graduandos. Ao 

final da apresentação, o grupo abria roda de debate com relação ao tema sugerido.  

 

14.5 Processos seletivos de petianos 

Não foi aberto processo seletivo de petianos. 

 

14.6 Reuniões administrativas do PET 

Semanalmente, quinta-feira às 19h o grupo PET Física Médica se reuniu por meio de 

videochamadas na plataforma Microsoft Teams, para tratar do planejamento, 

continuidade e parecer das atividades desenvolvidas. 

 

14.7 Site do grupo 

Foi desenvolvido o site do grupo por meio da plataforma Wix, com o endereço: 

https://petfisicamedicaufu.wixsite.com/petfismed. Nele, foram inseridas as 

informações de contato do grupo, as atividades desenvolvidas e as informações dos 

petianos. 

 

14.8 Mural do PET 

Devido à pandemia, não foi utilizado o espaço físico do grupo PET. Assim, o mural 

não foi desenvolvido. 

 

14.9 Outras 

Não houve demais atividades internas do grupo. 

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA  

 
15.1 Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada aluno do grupo no ano de 
referência do relatório.  

https://petfisicamedicaufu.wixsite.com/petfismed
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Título do trabalho 
Tipo  

(trabalho completo, 
resumo etc) 

Autor(es) 
petiano(s) 

Meio de publicação 
e/ou apresentação 

(com local e data) 

Análise da radiação espalhada 
durante exames de raio-X em 
leitos de suporte ventilatório 
pulmonar durante a pandemia de 
SARS-COV-2 

Apresentação 
Oral 

Karen 
Machado 

VII Congresso 
Brasileiro de 
Metrologia das 
Radiações 
Ionizantes - 23 a 
25 de novembro de 
2020, na 
modalidade online. 

    

    

    

 
 
15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados ou 
apresentados no ano de referência do relatório e, para cada um, justifique a razão para o 
não cumprimento deste requisito. 
 

Petiano(a) 
Razão para o não cumprimento de 

publicação/apresentação 

João Pedro Marins Assunção 

Ao decorrer do ano de 2020 não defini um 
projeto de pesquisa, em razão da pandemia 
e por possuir um orientador com trabalho 
prático em laboratório. Somente 
acompanhei as atividades do professor, 
com leitura de artigos e estudo acerca das 
atividades realizadas no laboratório. 

Ariadny Thayla Machado 
 

Devido a pandemia, não defini um projeto 
de pesquisa científica, em consequência 
disto não publiquei ou apresentei trabalhos 
de minha autoria no decorrer de 2020. 

Giovanna Salustiano Barros da Silveira 

Em razão da pandemia causada pelo Covid-
19 em 2020, não desenvolvi projeto de 
pesquisa, acarretando na não publicação ou 
apresentação de textos acadêmicos de 
minha autoria nesse ano. 

Phelipe Diniz Cardoso 

Devido a pandemia causada pelo Covid-19 
em 2020, não defini um projeto de pesquisa, 
em consequência não apresentei ou 
publiquei trabalhos ao decorrer de 2020. 

Ana Clara Sampaio Fernandes 

Devido a pandemia causada pelo Covid-19 
em 2020, não defini projeto de pesquisa, em 
consequência não apresentei ou publiquei 
trabalhos ao decorrer de 2020. 

Beatriz Hellen Aparecida Pereira 

Em razão da pandemia do novo coronavírus 
só consegui definir e registrar a minha 
pesquisa no final do ano de 2020, em 
consequência não publiquei ou apresentei 
nenhum trabalho neste ano. 

Fabrícia da Silva Gonçalves No ano de 2020, defini meu um projeto de 
pesquisa, mas devido ao isolamento social, 
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não foi viável proceder por depender de 
visitas hospitalares para medições e em 
consequência disso não houve publicações 
de minha autoria. 

Mikael Cavalari de Oliveira  

Por virtude da pandemia causada pela 
Covid-19, em 2020 não houve publicações 
de minha autoria, no entanto, eu acabei 
definindo meu projeto de pesquisa no qual 
está registrado, e em andamento. 

Antônio Donizete Silva Delfino 

Devido a pandemia da covid-19, no ano de 
2020, meu projeto ficou à espera de uma 
normalização das atividades acadêmicas 
para que pudesse ser desenvolvido, como a 
pandemia estendeu pelo resto do ano, não 
houve início de estudos/pesquisa e 
publicações de minha parte. 

Maicon Gomes de Souza 

Meu projeto fora definido no ano de 2020, 
realizei algumas visitas laboratoriais para 
desenvolvê-lo, entretanto devido a 
pandemia do COVID-19, não fora possível 
concluir todos os tópicos necessário da 
minha pesquisa além de ausência de 
eventos científicos para que eu pudesse 
apresentar o projeto. 

Guilherme Paulo Zanata 

Em decorrência da epidemia não foi 
possível, de minha parte, realizar um 
projeto. Consequentemente não houve 
trabalhos apresentados ou publicados por 
mim. 

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL  

 
16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades 
acadêmicas do grupo. 
 
O PET Física Médica contou com o apoio da Coordenação do Curso para divulgação das 

atividades realizadas pelo grupo, voltadas para alunos da UFU, tendo recebido também 

apoio do Comunica UFU neste quesito.  

Vale também ressaltar a contribuição da PROGRAD, com as verbas de custeio e o 

pagamento das bolsas para os petianos bolsistas, além da PROEXC, que ofertou minicursos 

de formação sobre extensão e sobre a plataforma SIEX.  

 
16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) 
quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo. 
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O CLAA acompanhou de perto o grupo ao longo do ano de 2020, sanando dúvidas 

relacionadas às atividades cotidianas do grupo e outras demandas, além da orientação tanto 

ao tutor quanto aos petianos, contribuindo assim para o bom funcionamento do grupo. 

O grupo ainda não foi avaliado, uma vez que teve seu início efetivo em abril de 2020, porém 

o Comitê enviou todas as recomendações e correções necessárias nos formulários de 

planejamento do ano referente a este relatório, e teve uma participação efetiva para as 

diretrizes adotadas pelo PET Física Médica no decorrer de 2020. 

 
 
 
Local e data:  
 
Uberlândia, 26 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 

___________________________________ 

Tutor(a): Prof. Dr. Diego Merigue da Cunha 

Portaria PROGRAD No 70, de 29 de outubro de 2019. 

 
 


