
             
 

 

 

COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DE PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE 

 

O Programa de Educação Tutorial – “PET-Saúde Interprofissionalidade” 

comemorou 1 ano de existência na primeira semana de abril. O projeto é vinculado à 

Universidade Federal de Jataí (UFJ) e desenvolvido em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Jataí (SMS). 

O PET-Saúde Interprofissionalidade é financiado pelo Ministério da Saúde e 

reúne alunos, professores e preceptores da rede de saúde dos seguintes cursos: 

Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, que realizam 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando promover mudanças curriculares 

alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para todos os cursos de graduação 

da área da saúde, considerando estratégias em consonância aos princípios da 

interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, como fundamentos da 

mudança, na lógica da formação dos profissionais e na dinâmica da produção do cuidado 

em saúde.  

No primeiro ano do programa foram realizadas diversas atividades envolvendo 

o tripé indissociável ensino, pesquisa e extensão que incluíram: a participação na 

“Conferência Estadual de Saúde” assim como em outros eventos envolvendo a SMS 

como o “Hepatite Zero”,  o “Café com Prosa”, o “Roda de Conversa sobre Saúde do 

Homem” e a criação do Projeto “Abordagens Interprofissionais em Saúde Coletiva” que 

tem como objetivo a formação permanente dos profissionais da rede com enfoque na 

interprofissionalidade. Além disso, o PET-Saúde Interprofissionalidade promoveu o 

evento “Diálogos Sobre Interprofissionalidade” que contou com a participação de 110 

pessoas e abordou sobre a interprofissionalidade na formação acadêmica. Ademais, o  



             
 

 

 

PET-Saúde colaborou com outros eventos como o “SALUS” que tinha como objetivo 

promover a interprofissionalidade entre os acadêmicos dos cursos da área da saúde da 

UFJ por meio de ações de cuidado em saúde, e o “II UFJ Saúde” onde os petianos 

realizaram atividades de orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis, 

hanseníase e práticas integrativas em saúde. As ações de extensão realizadas no primeiro 

foram apresentadas por meio de trabalhos científicos no IV CONEPE e da II Semana 

Acadêmica de Fisioterapia, sendo premiados no IV CONEPE.  

Durante a pandemia de COVID-19 o PET-Saúde tem apoiado diversas ações 

sociais como a campanha de doações de equipamentos de proteção individual (EPI) e 

alimentos, a publicação de conteúdo fidedigno sobre COVID-19 e produção de vídeos 

que tem sido divulgados em nosso instagram. Além das ações listadas, os grupos tem 

trabalhado incessantemente em atividades de formação em saúde e na coleta de dados 

sobre a interprofissionalidade na formação acadêmica e na rede assistencial em Jataí, 

visando criar ações que formalizem a prática interprofissional nos currículos e no serviço, 

por meio da aproximação e alinhamento ensino-serviço-comunidade. 

Em comemoração ao primeiro ano do programa foram publicados diversos 

depoimentos de petianos no formato de texto e de vídeo no instagram do PET-Saúde 

(@petsaude_ufjjatai). Dentre eles está o da discente Pábala, integrante do INTERPET, 

onde a mesma relata que “O PET abre os olhos dos alunos para uma nova percepção sobre 

a área da saúde, onde deixamos de olhar apenas para a nossa área, e passamos a ter trocas 

com as demais, e observar o trabalho de todos, sempre nos ajudando e apoiando. Nesse 

primeiro ano sou muito grata por fazer parte da equipe PET, e muito feliz em ver o quanto  

 



             
 

 

 

todos nós crescemos e aprendemos muito uns com os outros. Espero que possamos 

compartilhar muitas conquistas adiante”. 

A coordenadora Geral do Programa Profa. Dra. Ludmila Grego Maia expõe que 

“o primeiro ano do projeto foi um período desafiador e de grande aprendizado, trabalhar 

a Interprofissionalidade requer comprometimento, responsabilização e foco na 

intencionalidade da proposta. Conseguimos avançar em muitas questões importantes, em 

especial o alinhamento conceitual e compreensão da matriz de trabalho, pontos que 

inicialmente tivemos alguns entraves. O grupo PET-Saúde de Jataí abraçou o projeto e 

tem se doado para que a inteprofissionalidade seja colocada em pauta na universidade e 

nos cenários do SUS”. 

 

 


