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PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES 
 

ANO BASE: 2020 (1º de janeiro a 31 de dezembro) 
 
 
 
 

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: (em fase de construção) 
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 16:00h 
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 
Curso de nivelamento 
para os ingressantes 

X    X   40 

2 Mulheres em Foco   X X  X  50 

3 Ciclo de Webinars X X X     100 

4 
Curso de Introdução a 
lógica de programação 

X       30 

5 Mini-Curso LaTeX X       30 

6 
Curso de Processamento 

de Imagens 
X       40 

7 Plantão PET X    X   100 

8 
Atividades de Pesquisas 
Individuais e Coletivas 

 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 A definir    

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 Fequência Espacial 

sim 05/2020 05/2021 

11 Mikael Cavalari de Oliveira A definir    

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 02: Curso de nivelamento para os ingressantes  

 

● Natureza da atividade: Redução da retenção e/ou evasão; ensino. 

● 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 a ser atingido diretamente (quantitativo) 

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

  de física médica, estima-se uma turma de 40 alunos.  

 

● 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. 

 

● Metodologia proposta para sua realização 

O curso será dividido em dois momentos, o primeiro é dedicado ao período de isolamento 

social, no qual as apostilas desenvolvidas pelo pet em PDF serão disponibilizadas e 

semanalmente ocorrerá atendimentos pelo servidor do PET na plataforma online Discord 

para auxílio dos estudos individuais na disciplina. Nesse momento, pretende-se sanar 

dúvidas mais básicas e incentivar o desenvolvimento da autonomia nos estudos. 

Durante o segundo momento, destinado ao retorno do semestre letivo, serão marcadas 

aulas presenciais duas vezes na semana, o curso ocorrerá normalmente seguindo a 

ementa desde o primeiro tópico. 

Caso as 40 vagas não sejam preenchidas pelos alunos do curso de Física Médica, as 

vagas remanescentes poderão ser ofertadas aos alunos ingressantes dos demais cursos 

de graduação do INFIS.  

 

● Resultados esperados  



Espera-se que, com o curso de nivelamento, a taxa de retenção nas disciplinas de 

Cálculo I, Física Básica I e Geometria Analítica, diminua, e que os alunos tenham uma 

melhor desenvoltura no decorrer do curso.  

 

● Método de avaliação da atividade  

No início do curso será passado um formulário aos alunos que consistirá em uma auto 

avaliação de como se sentem em relação aos conteúdos presentes na ementa, onde as 

opções serão: Domino, Tenho bastante conhecimento, tenho conhecimento mediano, 

tenho pouco conhecimento, desconheço. No final do curso, o mesmo questionário será 

repassado. A avaliação será feita com base na evolução dos alunos. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 02: 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 

● Data de início:  01/10/2020            Data de fim: 30/10/2020 

 

● Promotor(es) da atividade Membros do PET física médica 

 

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

  Professoras, alunas e servidoras da Universidade. São esperadas 50 mulheres  

 

● 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. 

 

Objetivos 

 Promover o contato entre mulheres de diferentes realidades, levando diversos 

conhecimentos sobre saúde física e emocional e segurança pessoal, além de reafirmar e 

conscientizar sobre os direitos e a segurança feminina. 

 



● Metodologia proposta para sua realização 

O evento deverá acontecer anualmente, em um mês dedicado para as mulheres. Cada 

semana terá a realização de uma atividade, resultando em quatro encontros no final do mês. 

As atividades propostas para cada semana serão as seguintes: 

1. Palestras sobre o combate ao câncer de mama; 

2. Roda de conversa com as Meninas da física e Mulheres da ciência; 

3. Palestras com estudantes e professores de Psicologia. 

4. Palestra e roda de conversa sobre Violência contra a mulher. 

 

● Resultados esperados  

Espera-se que as mulheres tenham consciência da importância dos exames para 

diagnosticar o câncer de mama e o câncer de colo de útero, aprendam o básico para 

conseguirem se defender de violência física e consigam lidar com as desigualdades e 

dificuldades encontradas no cotidiano, além de saber onde procurar ajuda.  

 

● Método de avaliação da atividade  

 Reuniões semanais do PET Física Médica e reuniões da comissão organizadora do 

evento.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03: Ciclo de Webinars  

 

● Natureza da atividade: Ensino, pesquisa e 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 a ser atingido diretamente (quantitativo) 

  Alunos da Universidade e público externo. São esperados por volta de 100 

participantes.  

 

● Descrição e justificativa  

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

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



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

profissão, e da área do conhecimento de forma abrangente.  

 

● Objetivos  

Aprofundar e atualizar os conhecimentos sobre os assuntos pertinentes à Física Médica. 

 

● Metodologia proposta para sua realização 

Serão realizados seminários mensais. Cada seminário contará com um convidado, que 

discutirá um tema de sua área de atuação. Os seminários contarão também com momentos 

para discussão. 

 

● Resultados esperados  

 Aprofundar e disseminar informações e conhecimentos sobre as áreas de atuação do 

físico médico, integrando também a comunidade externa.  

 

● Método de avaliação da atividade  

Reuniões semanais do PET Física Médica. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04: Curso de Introdução à lógica de programação 

 

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

Carga horária de execução da atividade: 14 horas. 

Carga horária para preparação da atividade: 30 horas. 

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

 

Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Física Médica 

 

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

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

do curso de física médica, estima-se uma turma de 30 alunos. 

 

Descrição e justificativa: 

Cursos nas áreas incluídas nas ciências exatas tem 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. 

 

Metodologia proposta para sua realização: 

O curso será ministrado três vezes por semana remotamente e apostilas disponibilizadas 

em PDF as quais serão desenvolvidas pelos membros do PET de acordo com a ementa 

estabelecida. 

 

Resultados esperados:  

Espera-se que com o curso de introdução a lógica de programação faça com que desperte 

um interesse na aprendizagem de uma linguagem de programação. 

 

Método de avaliação da atividade: 

A avaliação será feita por meio de formulários de feedback a serem preenchidos pelos 

participantes. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 05: Minicurso LaTeX 

 

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

Carga horária de execução da atividade: 10 horas. 

Carga horária para preparação da atividade: 10 horas. 

Data de início: 02/ 11/ 2020             Data de fim: 16/ 11/ 2020 

 

Promotor(es) da atividade 

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.. 

 

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. Este curso tem como objetivo, 

entender alguns conceitos fundamentais na elaboração de textos utilizando LaTeX.  



 

Metodologia proposta para sua realização: 

O curso será ministrado em encontros semanais remotos e com materiais e apostilas 

disponibilizadas em PDF as quais serão desenvolvidas pelos membros do PET de acordo 

com a ementa estabelecida. 

 

Resultados esperados:  

Espera-se que com este mini-curso o estudante conheça o básico de LaTeX e assim, mais 

para frente poder entender com mais facilidade e aprofundamento esta linguagem muito 

utilizada no meio científico. 

 

Método de avaliação da atividade: 

A avaliação será feita por meio de formulários de feedback a serem preenchidos pelos 

participantes. 

 

__________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 06: Curso de Processamento de Imagens Médicas 

 

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

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 a ser atingido diretamente (quantitativo): 

O público alvo do projeto são os alunos do curso de física médica, estima-se uma turma de 

40 alunos. 

 

Descrição e justificativa: 

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

especial ênfase nas imagens médicas.  

 

Metodologia proposta para sua realização: 

O curso será ministrado em aulas remotas, utilizando apostilas disponibilizadas em PDF as 

quais serão desenvolvidas pelos membros do PET de acordo com a ementa estabelecida. 



Os tópicos irão incluir  fundamentos   de   aquisição   de   imagens,   realce   de   imagens,   

filtros, transformadas e aplicações. 

 

Resultados esperados:  

Espera-se que o curso forneça conhecimentos importantes para a atuação do futuro 

profissional. 

 

Método de avaliação da atividade: 

A avaliação será feita por meio de formulários de feedback a serem preenchidos pelos 

participantes. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 07: Plantão PET 

 

Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora 

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 

 

Promotor(es) da atividade 

Membros do PET física médica e alunos voluntários dos cursos de Física  

 

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 (1º ao 4º) 

períodos, onde há expectativa de 100 alunos no decorrer do semestre letivo. 

 

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 PETé que os estudantes 

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

acompanhar as matérias. 

 

Metodologia proposta para sua realização: 

 



Os plantões serão ministrados por alunos do grupo PET Física Médica em horários fixos ao 

longo da semana, que serão de 3h fixas ao longo de cada semana do semestre, a partir da 

terceira até a última. Também serão feita outras 2h de plantões extras ao longo das 

semanas em que haverá avaliações (teste e provas). 

 

Resultados esperados:  

Espera-se que o índice de reprovação das disciplinas tais como Cálculo (1, 2 e 3), Física 

Básica (1, 2, 3 e 4), que possuem as taxas mais elevadas, sejam reduzidos. Ademais, que 

os alunos tenham mais condições e interesse de seguir nos cursos, reduzindo as taxas de 

evasão e/ou retenção. 

 

Método de avaliação da atividade: 

A avaliação será feita por meio de listas de presença a serem assinadas pelos alunos 

tutorados e pelos alunos voluntários, para a emissão dos certificados. Também será 

avaliado por meio das reuniões semanais do grupo PET Física Médica. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 8: 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/ 07/ 2020             Data de fim: 20/ 12/ 2020 

 

● 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 deverá buscar um tema de pesquisa com o qual se identifique, e que 

possa ser executado sob orientação de um professor da instituição. O projeto de 

pesquisa será registrado, e ao longo do trabalho, o petiano submeterá o relatório 

parcial e final para acompanhamento e análise. Além da pesquisa individual, 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 tem como finalidade 

promover uma aproximação entre petianos e línguas estrangeiras melhorando assim a 

capacidade de leitura, compreensão e comunicação, com aplicação inicial no inglês e 

espanhol o projeto utilizará de materiais audiovisuais bem como filmes, documentários, 

curtas, e vídeos educativos, salas de bate papo com nativos, além de artigos e notícias no 

âmbito da ciência auxiliando assim o crescimento como graduando e como pessoas. O 

projeto ocorrerá semanalmente com as seguintes propostas: 

* Encontros semanais com todos os petianos para sanar dúvidas pertinentes alem de 

comentar sobre dicas para aprender e/ou melhorar o conhecimento em línguas estrangeiras. 



*Encontros com três pessoas ou mais durante a semana com o intuito da prática da língua 

com a presença de um nativo. 

*Grupos no discord destinados a praticar a comunicação utilizando de material base artigos 

e notícias no Campo científico e tecnológico. 

*Encontros mensais com todos os petianos com a finalidade de compreender conteúdos 

audiovisuais e discutí-los em grupo. 

Avaliações do projeto obtidas com o auxílio de nativos e por meio de autoavaliações além 

de sistema de pontos obtidos no aplicativo discord considerando presença e participação. 

 

8.2 Atividades culturais 

O grupo participará de atividades culturais desenvolvidas na Universidade, tais como 

apresentações e mostras de música, dança, ou outros eventos, além de atividades 

desenvolvidas fora da Universidade. 

 

8.3 Atividades de integração do grupo 

Mensalmente, após as reuniões administrativas, serão realizadas atividades de 

confraternização entre os membros do grupo. Periodicamente também serão 

realizadas dinâmicas em grupo, a fim de fortalecer o trabalho em equipe. 

 

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

 

Grupo de Estudos e discussões de artigos. 

 

Para uma ampliação sobre informação científica e conhecimento sobre diversas pesquisas e 

assuntos pertinentes aos conhecimentos da Física Médica, essa atividade visa o estudo e 

as discussões desses artigos. Seu objetivo é ampliar o conhecimento sobre as áreas da 

física médica através do estudo de artigos e informar aos participantes as inovações e 

desenvolvimentos na área da física médica. 

Semanalmente, será apresentado um artigo ao grupo por um participante do PET para que 

o grupo possa estudá-lo e discutí-lo. Essa atividade será contínua ao longo do ano e irá 

ocorrer na sala do PET-Física Médica e também poderá ocorrer online em plataformas de 

reuniões, caso necessário segundo o calendário acadêmico da UFU . 

 

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 dos seminários buscamos aumentar o campo de conhecimento dos membros do 

PET  sobre os diversos assuntos da Física Médica, estimular discussões acadêmicas e 

desenvolver a capacidade comunicativa de cada participante. 

Cada petiano deverá apresentar individualmente no mínimo um seminário por semestre,  

além de poder apresentar em grupos de dois ou três alunos, para as pesquisas coletivas. As 

apresentações irão ocorrer na sala do PET- Física Médica semanalmente e será 

previamente definido o dia e horário dos seminários. Os temas serão direcionados às 

pesquisas individuais dos petianos da Física Médica e a artigos relacionados às 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 16:00 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 

 

O site do PET Física Médica será desenvolvido e mantido pelo grupo. No site serão 

disponibilizadas informações sobre o grupo, as ações desenvolvidas e divulgação de 

atividades futuras. O grupo também manterá perfis em redes sociais, como meio de 

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

comunidade acadêmica e sociedade. 



 

 

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 

 

Criação e manutenção do servidor na plataforma Discord  

 

Esta ação tem como finalidade providenciar uma plataforma fácil, rápida e acessível para o 

contato e distribuição de informações entre petianos e alunos do curso de física médica. O 

servidor permite organizar salas para discussões, aulas e tutorias, além de possibilitar o 

armazenamento de conteúdos que possam auxiliar o desempenho dos participantes em 

suas atividades curriculares. As salas serão organizadas e monitoradas com o auxílio de 

programas específicos a fim de manter os conteúdos organizados, por assuntos, projetos, 

atividades e permitir a acessibilidade. O aluno poderá de forma fácil encontrar ajuda 

conforme precisar e participar das demais atividades que utilizarem a plataforma. 

Entre as atividades estão, mas não se limitam a: 

Tutoria: os alunos e tutores poderão se encontrar por vídeo com os tutores em aulas online, 

além de terem um canal de conversar por texto disponível a qualquer momento 

Atividades de língua estrangeira: os participantes poderão se encontrar com falantes da 

língua e nativos, além de encontrarem materiais para o estudo. 

Atividades específicas: o servidor permite realizar eventos e analisar aqueles que estão 

participando, podendo utilizar estas informações para eventos internos do servidor. 

 

 



 
9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

   

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

Curso de 
nivelamento para 
os ingressantes 

     X X X     

Mulheres em Foco          X   

Ciclo de Webinars        X X X X X 

Curso de 
Introdução a lógica 

de programação 
         X   

Mini-Curso LaTeX           X  

Curso de 
Processamento de 

Imagens 
      X      

Plantão PET       X X X X X X 

Atividades de 
Pesquisas 

Individuais e 
Coletivas 

      X X X X X X 
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