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Introdução: As atividades do Programa de Educação Tutorial proporcionam aos alunos
habilidades de comunicação, escrita e pesquisa a partir do trabalho em equipe, de forma que se
aprende a respeitar opiniões distintas no pleno exercício da alteridade. Dentro do programa, os
assuntos relacionados ao seu curso e de outras áreas. A fim de integrar o trabalho entre os
grupos PET de diferentes áreas, o UNIPET – UEM, conta com a participação dos 15 grupos
presentes na Universidade. Esta união tem como o objetivo aprimorar o trabalho coletivo,
promover integração e aprendizado entre os grupos PET’s e divulgar a comunidade externa os
trabalhos desenvolvidos pelo grupo, promover por meio de um trabalho multi e interdisciplinar,
integração dos petianos com a comunidade externa, apresentando conceitos de higiene, nutrição,
química e física presente no cotidiano. As atividades tornam os acadêmicos, cidadãos conscientes
e comprometidos com a sociedade, incentivando-os a buscarem alternativas de melhorias. As
atividades do Ciclo têm como público alvo as comunidades interna e externa. O grupo PET
Enfermagem participa do grupo UNIPET desde sua fundação, no ano de 2009, realizando
encontros quinzenais. Foram realizadas pelo PET Enfermagem todas as atividades propostas pelo
grupo. Objetivo: Analisar a participação do grupo PET Enfermagem no evento anual ‘Pet na
Praça’. Metodologia: Procedeu-se a análise dos relatórios anuais do grupo, de 2009 a 2014,
identificando os temas abordados no ‘Pet na Praça’, uma das etapas do evento de extensão ‘Ciclo
de Atividades do UniPET’, organizado pelos grupos PET de uma universidade pública do Paraná.
Resultados: Desde que foi criado, em 2009, o grupo participou do evento, que busca aprimorar o
trabalho coletivo, promover integração e aprendizado entre os grupos PET’s e divulgar os seus
trabalhos à comunidade externa. Participar da comissão organizadora configurou aprendizado de
gestão e representatividade, ocorrendo o evento na feira do produtor e em um shopping. Os
temas despertaram para a riqueza e multiplicidade das abordagens propostas, sendo: hábitos
saudáveis de vida para a prevenção da Hipertensão Arterial e Diabete Melittus (2009); saúde
mental, cuidados com a mente e prevenção de agravos (2010); qualidade de vida e cuidados

gerais para alcançá-la (2011); condições de saúde e bem estar produzidas no local em que se
vive, com enfoque ao controle da Dengue, revitalização de um fundo de vale urbano e a
importância da participação popular no Conselho Local de Saúde (2012); Tecnologias a favor da
saúde disponíveis no mercado, com a apresentação de um portfólio com fotos de informações de
instrumentos que facilita o cuidado com a saúde, alguns disponíveis para manuseio (2013);
campos de atuação do enfermeiro, apresentando ações desenvolvidas nos ciclos da vida, como
nascimento, infância, adolescência e saúde da mulher, do homem e do idoso, seguindo-se os
eixos de prevenção e promoção as saúde (2014). Conclusão: Conclui-se que o evento propiciou
a discussão de importantes questões da contemporaneidade e assuntos que serão que
vivenciados na profissão, cujos benefícios foram compartilhados pela comunidade externa, que
interagiu intensamente com o grupo.
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