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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: 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 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 8, não precisam constar nesta tabela.  
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
 

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

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

Público esperado 
(quantidade de participantes) Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

1 
Minicurso de Python 

(remota) 
X       30 

2 Minicurso LateX (remota) X       50 

3 
Evento de Recepção 

online (remota) 
   X    40 

4 
Mulheres em foco 

(remota) 
   X X  X  50 

5 
Semana dedicada à 

prevenção ao suicídio 
(remota) 

  X X    50 

6 
I Simpósio de Física 

Médica (remota) 
X X X X    150 

7 
Ciclo de Webinars 

(remota) 
X X X     50 

8 
Minicurso de Partitura 

(remota) 
X  X    X 30 

9 

 Minicurso de Escrita 

Textos Acadêmicos  

(remota) 

X       12 

10 Plantão PET  (remota) X    X   50 



11 
Novembro Consciente  

(remota) 
  X   x  50 

12 
Atividades de Pesquisas 
Individuais e Coletivas  

(remota) 
 X      12 

 
 
 
 
 
 

6 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS PLANEJADAS 
 

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 Produção e análise óptica de simuladores de tecido da cavidade oral 
utilizando a técnica de imagens no domínio da frequência espacial. 

Não 03/2021 03/2022 

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    

 



Os petianos que ainda não têm pesquisa individual definida na ocasião do planejamento das atividades, devem ser citados com a informação “a definir” no campo 
“Título da pesquisa”. Ressaltamos a obrigatoriedade de que todos os petianos desenvolvam pesquisa individual ao longo do ano. 
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7 ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

 

 ATIVIDADE 1: Minicurso de Python 

 

● Natureza da atividade: Ensino 

● Carga horária de execução da atividade: 5 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

● Data de início: 21/ 06/ 2021             Data de fim: 21/07 / 2021 

● Promotor(es) da atividade: Integrantes do PET Física Médica 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Alunos de graduação com interesse em aprender linguagem de alto nível. São esperados 30 

alunos no total. 

● Descrição e justificativa:  

A utilização da linguagem de programação em Python é largamente utilizada no âmbito 

científico, por ser gratuita e de alto desempenho, sendo preferida muitas vezes pelos docentes 

da Universidade Federal de Uberlândia e demais instituições  no ensino de algumas 

disciplinas e realização de iniciações científicas. 

Desta forma, o PET Física Médica vê uma necessidade de promover um minicurso para 

aproximar os estudantes de graduação, e demais interessados, a esta linguagem de 

programação.  

 

● Objetivos: Ensinar conceitos básicos da linguagem de programação Python, capacitando 

os participantes de maneira que possam trabalhar com ferramentas mais avançadas no futuro. 

  

● Metodologia proposta para sua realização: Os participantes terão acesso a vídeo-aulas 

contemplando os conceitos básicos de Python, entre eles: ferramentas, estrutura da 

linguagem, notação, conceito e principais bibliotecas. Também serão disponibilizados: um 

material guia do conteúdo, exercícios e horários para desenvolvimento dos conceitos junto 

dos petianos. 

  

● Resultados esperados  

Espera-se que aqueles que concluírem o minicurso aprendam a utilizar as bibliotecas 

propostas no ensino, bem como demais estruturas da linguagem e seu funcionamento. 

● Método de avaliação da atividade  

A avaliação será dada por meio da quantidade de alunos inscritos no minicurso e concluintes. 

Ademais, será disponibilizado um questionário de satisfação ao final das atividades para os 

alunos que concluírem. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 ATIVIDADE 2: Minicurso LaTeX 

 

● Natureza da atividade: Ensino 

● Carga horária de execução da atividade: 5 horas. 

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas. 

● Data de início:08/11/2021             Data de fim: 08/12/2021 

● Promotor(es) da atividade 



Grupo PET Física Médica 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 

O público alvo do projeto são todos os alunos das exatas dos primeiros períodos do curso, 

sendo esperados 40 estudantes no total. 

● Descrição e justificativa  

 O LaTeX é um sistema de edição de texto largamente utilizado em meios acadêmicos e 

científicos, bem como por algumas editoras nacionais e internacionais. Especialmente na área 

de ciências exatas. Ele se destaca pela  facilidade de trabalhar com fórmulas matemáticas, 

permitindo elaborar gráficos e símbolos com qualidade tipográfica profissional.  

 Ademais, muitos professores da Universidade Federal de Uberlândia valorizam os relatórios 

de laboratórios  escritos em LaTeX em formatos de artigo. Sendo assim, o PET Física Médica 

vê uma necessidade de elaborar um minicurso introdutório a esta forma de edição de 

trabalhos, agregando este conhecimento aos estudantes. 

  

● Objetivos 

   Entender alguns conceitos fundamentais na elaboração de textos utilizando LaTeX, 

   focando na escrita de artigos. 

 

● Metodologia proposta para sua realização 

   O minicurso será integralmente assíncrono, por meio de videoaulas com exemplos a 

   serem disponibilizadas na plataforma coursify.me, bem como atividades práticas  

   após cada vídeo de teoria, com disponibilidade de 30 dias para sua realização.  

   Os alunos que estiverem fazendo o minicurso também vão poder entrar em contato 

   com o ministrante e monitores do grupo PET para sanarem as dúvidas que podem 

   surgir no decorrer das atividades e/ou aulas. 

● Resultados esperados  

Espera-se que o aluno que conclua o minicurso compreenda o básico da escrita em LaTeX e 

seus principais recursos para inserção de funções matemáticas, tabelas, gráficos, etc, bem 

como referenciá-las em seus textos. 

● Método de avaliação da atividade  

Será disponibilizado um formulário de avaliação do minicurso após a conclusão do mesmo, 

para que aqueles que o realizaram deixem suas opiniões e nível de satisfação com o conteúdo  

e a forma pela qual ele foi transmitido. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 3: Recepção dos Calouros 

 

● Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 15 horas 

● Data de início: 19/ 11/ 2021             Data de fim: 20/ 11/ 2021 

● Promotor(es) da atividade  PET Física Médica e grupos convidados 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 



O público alvo do evento são os ingressantes no curso de Física Médica no período 2021-1. 

Espera-se um público de 40 alunos. 

● Descrição e justificativa  

Com a chegada de novos alunos à graduação, o PET Física Médica vê uma necessidade em 

fazer uma recepção informativa, integradora e acolhedora aos calouros. Com isso, surgiu a 

ideia de um evento de recepção promovido pelos próprios petianos, com palestras sobre os 

cursos de Física Médica e suas oportunidades, bem como atividades de descontração e 

integração entre discentes. 

● Objetivos 

   Promover uma maior integração entre os alunos, calouros e veteranos, bem como com 

docentes. Recepcionar os ingressantes para que vejam as diferentes possibilidades que o 

curso de graduação oferece e se sintam bem-vindos à universidade. 

● Metodologia proposta para sua realização 

   Serão convidados representantes de todas as instituições acadêmicas relacionadas à 

Física Médica, como Diretório Acadêmico e Atlética, assim como representantes da 

coordenação para realização de um bate papo com os alunos que poderá ser executado tanto 

presencial quanto remotamente. Também serão convidados para execução de uma gincana, 

os ingressantes dos cursos da Física de Materiais e Física Licenciatura, a gincana também 

poderá ser executada com jogos onlines ou com atividades presenciais . Por último, será 

confeccionado um panfleto de boas vindas com informações úteis sobre o curso e o campus 

aos ingressantes que serão distribuídos durante o evento para os alunos participantes.  

● Resultados esperados  

Com a realização da recepção espera-se que os alunos ingressantes tenham um 

conhecimento inicial sobre as atividades e recursos oferecidos pelo curso e o campus antes 

do começo do ano letivo e também espera-se promover uma integração entre todos os alunos 

ingressantes. 

● Método de avaliação da atividade  

Será realizada uma reunião entre os membros da comissão organizadora para uma análise 

do evento, a fim de discutir os pontos fortes e fracos do evento e possíveis melhorias para 

uma próxima edição.   

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 4: Mulheres em foco 

 

● Natureza da atividade: Extensão, coletiva e integradora e ações afirmativas 

 

● Carga horária de execução da atividade: 5 horas 

 

● Carga horária para preparação da atividade: 10 horas  

 

● Data de início: 14/10/2021             Data de fim: 15/10/ 2021 

 

● Promotor(es) da atividade: Membros do PET Física Médica 

 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

São esperados participantes do âmbito acadêmico e também de fora da Universidade, com 

foco nas mulheres. Será um evento aberto e divulgado para toda a sociedade. Esperamos a 

presença de 50 pessoas. 



  

● Descrição e justificativa:  

O projeto visa integrar as mulheres, orientá-las sobre os cuidados com a saúde, informá-las 

sobre os direitos femininos e falar sobre feminismo.  Serão realizadas palestras e rodas de 

conversa. 

 

● Objetivos 

Promover o contato entre mulheres de diferentes realidades, levando diversos conhecimentos 

sobre saúde física e emocional, além de reafirmar e conscientizar sobre os direitos e a 

segurança feminina. 

 

● Metodologia proposta para sua realização 

É a segunda edição deste evento, que acontece anualmente, nós procuramos dedicar o mês 

de outubro às mulheres. Essa edição será realizada em dois dias, com duas palestras/roda 

de conversa por dia. Serão abordados temas como “Prevenção do câncer de mama e colo do 

útero”, “Feminismo”, “Direito das mulheres” e “Saúde emocional”.  

     

● Resultados esperados  

Espera-se que a atividade reforce a conscientização da importância dos exames para 

diagnosticar o câncer de mama e o câncer de colo de útero, consigam lidar com as 

desigualdades e dificuldades encontradas no cotidiano e lutar pela igualdade, além de saber 

onde procurar ajuda caso precisem. 

 

● Método de avaliação da atividade  

Os participantes preencherão um formulário de presença ao final de cada palestra, o 

certificado será disponibilizado para aqueles que participarem de 70% das atividades. Além 

disso, os membros do Pet discutirão sobre o andamento do evento nas reuniões ordinárias. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 5: Semana dedicada à Prevenção ao suicídio 

 

● Natureza da atividade: Extensão, Coletiva e Integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 6 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 15 horas  

● Data de início: 15/ 09/ 2021             Data de fim: 16/ 09/ 2021 

● Promotor(es) da atividade: Membros do Pet Física Médica 

 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

São esperados participantes do âmbito acadêmico e também de fora da Universidade. Será 

um evento aberto e divulgado para toda a sociedade. Esperamos a presença de 50 pessoas. 

 

● Descrição e justificativa:  

O projeto visa proporcionar à comunidade da UFU e de outras instituições, além da 

comunidade em geral, informações sobre o suicídio, maneiras de ajudar pessoas que estejam 

passando por isso e o que fazer quando tiver pensamentos suicidas. O evento também 

abrange questões gerais relacionadas à saúde mental. Este evento permitirá a interação da 



comunidade com diversos profissionais, favorecendo a disseminação do conhecimento e de 

informações sobre esse tema. 

  

● Objetivos:  

Promover a conscientização da comunidade quanto ao risco suicida levando conhecimentos 

sobre práticas de prevenção ao suicídio e debatendo tabus relacionados ao tema, além de 

trabalhar temas sobre saúde mental dos estudantes. 

 

● Metodologia proposta para sua realização: 

O evento será realizado em dois dias, com duas palestras/roda de conversa por dia, com 

especialistas em assuntos pertinentes ao tema, em formato de Live que serão transmitidas ao 

vivo através do canal “PET Física Médica” pela plataforma do YouTube. Serão abordados 

temas como “Prevenção ao suicídio” e “Saúde mental”.  

 

● Resultados esperados:  

Espera-se atingir a comunidade discente com temas sobre saúde mental, principalmente a 

saúde mental do estudante e na quarentena, fornecer informações sobre como reconhecer e 

ajudar suicidas potenciais, disseminando a importância do compartilhamento dessas 

informações para salvar vidas 

 

● Método de avaliação da atividade: 

Os participantes preencherão um formulário de presença ao final de cada palestra para 

garantirem o certificado do evento. Além disso, os membros do PET discutirão sobre o 

andamento do evento nas reuniões ordinárias. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 6: I Simpósio de Física Médica 

 

● Natureza da atividade: Ensino, Extensão, Pesquisa, Coletiva e Integradora 

● Carga horária de execução da atividade: 15 horas  

● Carga horária para preparação da atividade: 60 horas  

● Data de início: 01/12/2021             Data de fim: 03/12/2021 

● Promotor(es) da atividade PET Física Médica 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 

Espera-se que o público seja composto por graduandos e pós graduandos dos cursos na 

áreas de Física voltada a medicina. Estima-se a participação de 150 pessoas. 

● Descrição e justificativa: O Simpósio da Física Médica consistirá no encontro de diversos 

membros da área da Física Médica através de palestras, minicursos e apresentação de 

trabalhos, visando permitir um contato maior entre graduandos, pós-graduandos, professores 

e pesquisadores de diversas áreas do ramo, permitindo um desenvolvimento de contatos 

profissionais, troca de experiências e aprimoramento profissional. 

 

● Objetivos: Promover o encontro de acadêmicos dos mais diversos níveis da área da Física 

Médica. Fornecer um ambiente para o estudo, introdução de conceitos e aprendizado. 

Propiciar um espaço para apresentação de trabalhos e troca de experiências. 

● Metodologia proposta para sua realização 



O simpósio será executado durante três dias, sendo as atividades compostas por 

apresentações de palestrantes convidados e uma sessão de apresentação de trabalhos 

selecionados.  

 Para a apresentação dos palestrantes convidados, será utilizado a plataforma do 

 YouTube, seguindo o formato já utilizado pelo PET em eventos anteriores. Já para a 

 apresentação de trabalhos, será inicialmente aberto um edital de submissão, também será 

selecionada uma banca avaliadora para a leitura e correção dos trabalhos submetidos. Uma 

vez com os trabalhos avaliados e selecionados, cada grupo deverá gravar um vídeo de 10 

minutos fazendo sua apresentação, que será exibido em um horário determinado, 

simultaneamente à exibição dos vídeos, haverá um chat, para discussão e esclarecimento de 

dúvidas. Por fim, os trabalhos selecionados serão publicados pelo PET nos Anais do evento. 

● Resultados esperados   

Espera-se que o evento incentive os alunos de graduação a aprofundar seus conhecimentos 

sobre Física aplicada à Medicina, promovendo a integração entre a comunidade acadêmica e 

a troca de conhecimento e experiências. Ademais, espera-se que o evento estimule a 

realização de projetos de pesquisa através da apresentação de trabalhos e das publicações 

nos Anais do evento feito pelo PET. 

 

● Método de avaliação da atividade   

Será discutido nas reuniões ordinárias do PET e haverá a aplicação de um questionário de 

avaliação para os participantes no final do evento. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 7: Ciclo de Webinars 

 

● Natureza da atividade: Ensino, pesquisa e extensão 

● Carga horária de execução da atividade: 24 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 40 horas  

● Data de início: 01/ 03/ 2021             Data de fim: 15/ 12/ 2021 

● Promotor(es) da atividade: Membros do Pet Física Médica 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Alunos da Universidade e público externo. São esperados por volta de 50 participantes por 

webinar. 

 

● Descrição e justificativa  

O ciclo de seminários online (Webinars) tem como objetivo trazer assuntos pertinentes à área 

de física médica e de outras áreas acadêmicas. Serão convidados profissionais atuantes em 

diversas áreas da Física Médica, como pesquisadores. Procura-se proporcionar a toda a 

comunidade uma visão do leque de atuações de diversas áreas. 

 

● Objetivos 

Divulgar o curso de Física Médica, assim como outras áreas acadêmicas, além de disseminar 

conhecimentos de forma acessível. 

   

● Metodologia proposta para sua realização 

Serão realizados seminários mensais em formato de lives. Cada seminário contará com um 

convidado que abordará um tema da sua área de atuação, haverá também um momento 

interativo para discussão e esclarecimento de dúvidas dos participantes. 



 

● Resultados esperados  

Aprofundar e disseminar informações e conhecimentos, além de integrar a comunidade 

externa. 

 

● Método de avaliação da atividade  

Os participantes preencherão um formulário de presença ao final do webinar para garantirem 

o certificado. Além disso, os membros do Pet discutirão sobre o andamento do evento nas 

reuniões ordinárias. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 8: Introdução à Teoria Musical 

 

● Natureza da atividade: Extensão, ensino e cultura 

 

● Carga horária de execução da atividade: 9 horas 

 

● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

 

● Data de início: 01/03/ 2021            Data de fim: 31/ 03/ 2021 

 

● Promotor(es) da atividade: Membros do Pet Física Médica 

 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Interessados em aprender conceitos básicos de teoria musical e leitura de partituras. Espera-

se 30 participantes. 

 

● Descrição e justificativa: 

Minicurso de partitura básica que será ministrado na plataforma cousify.me, através de 

videoaulas e atividades práticas. Tem-se que a música é arte de manifestar os diversos afetos 

da alma mediante aos sons produzidos musicais, e no cotidiano as pessoas se encontram 

imersas em uma rotina ou em práticas cansativas e laboriosas. Logo vê-se que há a 

necessidade de práticas que auxiliam as pessoas a saírem de suas rotinas para aproveitarem 

dos diversos momentos da vida, manifestando os sentimentos e contribuindo para uma boa 

saúde mental de todos. Sendo a música uma atividade cultural que abrange esses pontos é 

relevante que o PET possa ofertá-la para contribuir com a divulgação e aprendizado desta 

atividade. 

 

● Objetivos: 

Tem como finalidade que os participantes adquiram conhecimento inicial sobre leitura e solfejo 

de partituras de compasso simples. 

 

● Metodologia proposta para sua realização: 

Serão disponibilizadas sete videoaulas, na plataforma cousify.me com duração de uma hora 

cada, com os seguintes temas: 

Aula 01 - Definições, Propriedades do Som e Figuras; 

Aula 02 - Compasso, Barras de Compasso e Fórmulas de Compasso; 



Aula 03 - Pentagrama, Notas Musicais e Linhas e Espaços Suplementares; 

Aula 04 - Solfejo Musical; 

Aula 05 - Intervalos, Escala Cromática, Fermata, Ligadura e Ponto de Aumento; 

Aula 06 - Escalas, Acidentes e Armadura de Clave; 

Aula Extra - Dinâmica e Expressão. 

Após cada aula, será disponibilizada uma lista de exercícios com o conteúdo referente a aula 

para fixar os aprendizados. 

 

● Resultados esperados: 

Espera-se envolver os participantes no âmbito musical, além de oferecer uma aproximação 

cultural de forma acessível e prática. Dessa forma, integralizando os participantes na 

comunidade musical. 

 

● Método de avaliação da atividade: 

Rever as atividades realizadas pelos participantes, com a necessidade de 75% de presença 

para a disponibilização do certificado. Além disso, haverá um questionário avaliativo como um 

feedback das atividades exercidas. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 9: Minicurso de Escrita de Textos Acadêmicos 

 

● Natureza da atividade: Ensino 
 
● Carga horária de execução da atividade: 7 horas 

 
● Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

 
● Data de início: 01/04/2021           Data de fim: 31/04/2021 

 
● Promotor(es) da atividade: Professores Convidados 

 
● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 
Membros do PET da Física Médica 

 
● Descrição e justificativa: 
O minicurso será ministrado de forma online e assincronamente na plataforma cousify.me, 
disponibilizando videoaulas e atividades avaliativas. Faz-se necessário que os integrantes do 
PET tenham proficiência em diversos tipos de escritas acadêmicas e administrativas para 
desenvolverem suas atividades, cujo minicurso poderá proporcionar. 
 
● Objetivos: 
O intuito deste minicurso é levar o conhecimento das diferentes formas de escrita aos petianos 
da Física Médica, aperfeiçoando seus conhecimentos e desenvolvendo a prática de escritas 
formais acadêmicas e administrativas. 
 
● Metodologia proposta para sua realização: 
Serão ofertadas 7 videoaulas, na plataforma cousify.me, com duração média de 40 minutos 
cada, abordando diversos gêneros textuais, tais como cartas, email, atas, artigos, 
monografias, ofícios entre outros. 
 
● Resultados esperados: 



Espera-se que os participantes desenvolvam proficiência nos gêneros textuais abordados, 
oferecendo um aprendizado das linguagens escritas de forma acessível e prática. Assim, 
tornando todos os petianos cada vez mais capacitados a realizarem as atividades do PET. 

 
● Método de avaliação da atividade: 
Avaliar as atividades realizadas pelos participantes, com a necessidade de 75% de presença 
para a disponibilização do certificado. 
__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 10: Plantão PET 

 

● Natureza da atividade: Ensino, redução da evasão e/ou retenção. 

● Carga horária de execução da atividade: 75 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 75 horas 

● Data de início: 01/ 03/ 2021            Data de fim: 20/ 12/ 2021 

● Promotor(es) da atividade: Membros do PET Física Médica  

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) :O público 

alvo do projeto são todos os alunos do ciclo básico dos cursos de Física, esperamos para 

essa atividade cerca de 50 alunos dos cursos de física. 

  

● 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.  

 

● Objetivos: diminuir a evasão e a retenção de alunos nas disciplinas ofertadas pelos cursos 

de física do primeiro ao quarto período.    

 

● Metodologia proposta para sua realização: será disponibilizado  através das redes 

sociais do PET um grupo remoto, via aplicativo whatsapp, onde estará presente  os 

plantonistas e os participantes que poderão entrar em contato com os tutores para marcar 

horário e tirar dúvidas.  

 

● Resultados esperados: Espera-se que haja uma melhora no aproveitamento dos alunos 

em relação às matérias bases do curso de física. 

 

● Método de avaliação da atividade: Os membros do PET discutirão sobre o andamento 

do evento nas reuniões ordinárias. 

__________________________________________________________________________ 

 
 

ATIVIDADE 11: Novembro consciente 

 

● Natureza da atividade: Extensão e ações afirmativas 

● Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

● Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 



● Data de início:16 /11/ 2021            Data de fim:17/11/ 2021 

● Promotor(es) da atividade: Membros do PET Física Médica  

 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo):São 

esperados cerca de 50 participantes do âmbito acadêmico e também de fora da Universidade. 

Será um evento aberto e divulgado para toda a sociedade.  

 

● Descrição e justificativa :. O projeto tem como foco a conscientização dos participantes 

acerca de assuntos raciais e também apresentar temas da luta contra o racismo e a 

importância do entendimento das causas raciais e sua história. 

 

● Objetivos:  Proporcionar aos participantes a discussão e o esclarecimento sobre alguns 

temas raciais e levar a ideia sobre a importância desse assunto. 

 

● Metodologia proposta para sua realização: 

Serão realizadas lives que serão transmitidas ao vivo através do canal “PET Física Médica” 

pela plataforma do YouTube com convidados para falarem sobre o tema da Consciência 

Negra, com a possibilidade da execução de uma roda de conversa entre convidados de 

diferentes áreas de atuação dentro da UFU. 

 

● Resultados esperados: 

Espera-se que com a abordagem do tema, seja levantado um debate sobre temas raciais e 

que promova um maior entendimento sobre o movimento negro e suas causas. 

  

● Método de avaliação da atividade: Os membros do Pet discutirão sobre o andamento do 

evento nas reuniões ordinárias. 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 12: Atividades de pesquisa individual e coletiva 

 

Natureza da atividade: Pesquisa 

● Carga horária de execução da atividade: 20 horas semanais. 

● Carga horária para preparação da atividade: 

● Data de início: 01/ 02/ 2021            Data de fim: 20/ 12/ 2021 

● Promotor(es) da atividade:PET Física Médica 

● Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Petianos (12). 

 

● 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. 



● Objetivos: Desenvolver atividades de pesquisa individuais e em grupo, contribuindo 

para o avanço do conhecimento na área, e sua divulgação junto à comunidade nos eventos 

internos organizados pela instituição bem como em eventos externos. 

 

● Metodologia proposta para sua realização: Cada petiano desenvolverá um projeto 

de pesquisa, sob a orientação de um professor da instituição. Ao fim do projeto, o petiano 

submeterá o relatório final para acompanhamento e análise. Além das pesquisas individuais, 

o PET também desenvolverá atividades de pesquisa coletiva. Esta atividade se difere das 

pesquisas individuais por envolver a articulação de um grupo dos alunos no desenvolvimento 

de um tema, em geral mais abrangente que a pesquisa individual, tal que possa ser trabalhado 

sob diferentes perspectivas, permitindo trabalhar o senso de equipe, envolvendo a gestão de 

conflitos e o exercício de comunicação, potencializando as capacidades específicas e 

coletivas. 

 

● Resultados esperados: Fortalecimento das atividades de pesquisa na área de Física 

Médica na Universidade, além da contribuição para a formação dos petianos. 

● Método de avaliação da atividade: Relatórios parciais e finais de controle da 

atividade, além da publicação dos  resultados  em eventos de divulgação científica. 

 

 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 

8 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  

(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)  

 

8.1 Atividades de língua estrangeira  

 

Projeto interno voltado para os petianos do curso de Física Médica tendo como finalidade 

promover uma aproximação entre petianos e línguas estrangeiras melhorando assim a 

capacidade de leitura, compreensão e comunicação, com aplicação no inglês. O projeto 

utilizará materiais audiovisuais bem como filmes, documentários, curtas, e vídeos educativos, 

além de artigos e notícias no âmbito da ciência, auxiliando assim o desenvolvimento 

acadêmico e pessoal. O projeto ocorrerá semanalmente com as seguintes propostas: 

Para compreender as quatro áreas do aprendizado de inglês (Escuta, Escrita, Fala e 

Leitura), dividiu-se as atividades em: 

1ª semana do mês - Material audiovisual (filme, curta, documentário e afins) 

2ª semana do mês - Desenvolvimento da escrita 



3ª semana do mês - Jogos que visam a interatividade dos petianos 

4ª semana do mês - Desenvolvimento da leitura 

Estima-se também disponibilizar material para tarefa de casa voluntária, contabilizando horas 

extras. Com esta, visa-se o desenvolvimento de pronúncia, leitura e a compreensão auditiva 

do petiano. 

É necessária a participação em 75% das atividades obrigatórias para recebimento de 

certificado. 

 

8.2 Atividades culturais  

Bimestralmente, o grupo PET Física Médica assistirá a filmes culturais de longa metragem 

indicados por um dos membros do PET , cujos temas refletem problemáticas sociais da 

atualidade. Posteriormente, serão abertas rodas de conversas mediadas por um membro ou 

convidado previamente selecionado, para reflexão e debate do assunto, visando o 

desenvolvimento crítico do petiano. 

 

8.3 Atividades de integração do grupo 

Serão realizados, a cada três semanas, encontros para a exibição de um seriado com temática 

relevante para o processo de formação pessoal e acadêmico que será escolhido pelo grupo. 

Após o episódio, uma roda de conversa será conduzida para a discussão sobre o tema 

apresentado e um possível novo vocabulário aprendido com a produção, que será exibida em 

seu idioma original. Também serão feitas periodicamente sessões de jogos onlines com a 

participação do grupo. 

 

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

 

Seminários internos 

  

Essa atividade proposta pelo PET- Física Médica proporciona aos petianos uma forma de 

treinamento e estímulo à oratória e desenvolvimento de estudos de pesquisas na extensa 

área da física para as apresentações dos seminários , sendo elas em grupo e/ou individuais.  

Através do grupo de estudo buscamos aumentar o campo de conhecimento dos membros do 

PET sobre os diversos assuntos da Física Médica, além de proporcionar uma melhora na 

capacidade comunicativa dos petianos. 

Cada petiano deverá apresentar individualmente no mínimo um tema por semestre para 

discussões acadêmicas do grupo,  além de poder apresentar em equipes de dois ou três 

alunos.As apresentações irão ocorrer mensalmente e será previamente definido o dia e 

horário dos seminários. Os temas serão direcionados às várias áreas da física. 

 

8.5 Processos seletivos de petianos 

 

Os processos seletivos serão realizados quando houver desligamento de algum petiano, caso 

não haja alunos classificados em processo seletivo previamente realizados, dentro do prazo 

de validade dos editais de seleção anteriores. O processo seletivo se dará de acordo com 

edital específico, aprovado pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA). 



 

8.6 Reuniões administrativas do PET 

 

As reuniões administrativas ocorrem com periodicidade semanal, às quintas-feiras as 19:00 

h, e contam com a participação do tutor e dos petianos. Nas reuniões são discutidos o 

planejamento de atividades, direcionamento das ações e avaliações do grupo. 

 

8.7 Site do grupo 

No site estão disponibilizadas informações sobre o grupo, as ações desenvolvidas e 

divulgação de atividades. O grupo também mantém perfis em redes sociais, como meio de 

ampliação do alcance das ações, bem como dos canais de comunicação com a comunidade 

acadêmica e sociedade. 

Página na internet:: petfisicamedicaufu.wixsite.com/petfismed.  

Instagram: @pet_fismed 

twitter: @petfismedufu   

Facebook: PET Física Médica UFU 

Canal no YouTube :  PET Física Médica 

 

8.8 Mural do PET 

 

 

O PET Física Médica manterá um mural próximo à sua sala, como meio de divulgação de 

suas ações, dos horários de plantão dos petianos, de eventos organizados pelo grupo e pela 

Universidade, e outras informações de interesse. 

 

 

8.9 Outras 

 

 

 

 
9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  
   

 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Minicurso Python      X X      

Minicurso LateX           X X 

Recepção dos 
Calouros 

          X  

Mulheres em foco          X   

Semana dedicada 
à prevenção ao 

suicídio 
        X    



Simpósio da Física 
Médica 

           X 

Mostra de Biofísica             

Ciclo de Webinars   X X X X X X X X X X 

Minicurso de 
Partitura 

  X          

Minicurso de 
Aperfeiçoamento 

da Escrita 
   X         

Plantão PET   X X X X X X X X X X 

Atividades de 
Pesquisas 

Individuais e 
Coletivas 

X X X X X X X X X X X X 

      Novembro 
      consciente                              

          X  

 

 
 
 
 
 
Uberlândia, 26 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

__________________________ 

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

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


