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A 3ª MOSTRA PROPET-SAÚDE/BH/2013 SOB A 

PERSPECTIVA DOS NOVOS MONITORES  

 
1- INTRODUÇÃO 

 
A 3ª Mostra do Pro PET - Saúde foi realizada no dia 15 de junho de 2013, no Centro de Atividades 

Didáticas no Campus Pampulha da UFMG. Mais de 450 pessoas, entre alunos e professores, 

participaram dessa edição da Mostra e aproximadamente 100 trabalhos foram apresentados.  

  

Mesa de abertura 

As apresentações tinham como principal objetivo compartilhar as experiências e expor os 

resultados dos trabalhos vivenciados pelos participantes em cada projeto. Os trabalhos foram 

distribuídos em salas temáticas para cada linha de pesquisa e divididos em apresentações 

expandidas, de 20 minutos e curtas, de 5 minutos.  

Ao final de cada apresentação, os ouvintes e a mesa avaliadora tiveram a oportunidade de 

esclarecer dúvidas e discutir o conteúdo com os apresentadores, permitindo um produtivo 

compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

Foram premiados um trabalho expandido e um trabalho curto para cada linha temática e os 
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autores premiados na forma expandida terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos na 

forma de artigo científico nos anais da mostra. 

   

Apresentação de trabalho em sala temática                  Participantes compartilhando experiências 

 

Mesa de encerramento e entrega de prêmios 
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2- SALA TEMÁTICA: SAÚDE NA ESCOLA 

Nesta sala, destinada à apresentação de trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa do 

Programa de Saúde na Escola (PSE), oito trabalhos, ao todo, foram apresentados, sendo destes 

três expandidos e o restante na forma de pôster eletrônico com apresentação de 5 minutos..  

Entre os trabalhos expandidos estavam dois cujo grupo tutorial é o Serra Verde. O primeiro de 

título foi “MONITORAMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM UMA UNIDADE DE BELO HORIZONTE  “, foi apresentado 

pelas alunas Marianne Silva Santana e Maysa Marques Marçal, que expuseram dados referentes 

ao estado nutricional de escolares assistidos por escolas participantes do PSE. Além disso, 

elucidaram a situação deficiente dos encaminhamentos à UBS de referência da região onde está 

presente a escola. A apresentação foi muito bem sucedida e realizada com fluidez.  

O outro trabalho expandido apresentado referente ao grupo tutorial Serra Verde, teve, como título 

e apresentadoras, respectivamente “O OLHAR DOS PROFISSIONAIS DE UM CENTRO DE 

SAÚDE SOBRE O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA “  Natália Borges Jacóe e Nayara Mota. O 

trabalho analisou qualitativamente, através de entrevistas o conhecimento dos funcionários na 

UBS a respeito do PSE. Abordagem nova e relevante para que haja a consolidação do PSE.  

Também foi apresentado com bastante sucesso, tanto que rendeu a este o prêmio de melhor 

trabalho expandido.  

Por sua vez, foi apresentado o trabalho de 5 minutos de título “AVALIAÇÃO DE ESTUDANTES 

REALIZADA PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM UMA INSTITUIÇÃO ACADÊMICA 

PÚBLICA MUNICIPAL “ e realizado pelas alunas Elisa Salgado e Fabíola Souza. Mais uma vez foi 

exposto o estado de saúde de escolares através de dados levantados no período de 2010-12. E, 

assim como os demais trabalhos expostos do grupo tutorial Serra Verde, foi realizado com grande 

sucesso, resultando na premiação de melhor trabalho curto apresentado na sala temática em 

questão. 

Os demais trabalhos discutidos na sala referiam-se a projetos desenvolvidos em escolas que 

visam o controle de ruídos e  promoção do letramento com  os alunos de escolas municipais de 

Belo Horizonte. Foram elucidadas, principalmente, as intervenções realizadas, ou seja, a forma 

como foram desenvolvidas. Além disso, tiveram apresentações de um trabalho desenvolvido por 

uma enfermeira de uma UBS sobre sexualidade com adolescentes de uma escola de belo 

horizonte e de um estudo de caso vivenciando por uma equipe, e apresentado por uma aluna de 

medicina da FCMMG a respeito de uma adolescente que teve 3 gravidez consecutivas a partir dos 

13 anos de idade.  
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3- ENTREVISTA COM AS ALUNAS 
 
 

A seguir, então descritas entrevistas informais realizadas com as alunas, do grupo tutorial Serra 

Verde, que apresentaram trabalhos na 3º MOSTRA.  

 

1º ENTREVISTA:  

 

Entrevistadas: Marianne Santana e Maysa Marques;  

Entrevistadora: Ana Luisa Gontijo Silva Martins. 

 

1- Qual foi o seu trabalho apresentado na 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte? 

“Monitoramento do Estado Nutricional de crianças assistidas pelo PSE de uma unidade de 

Belo Horizonte.” (Marianne Santana) 

 

2- Como foi participar da elaboração de um trabalho que seria apresentado para uma 

banca avaliadora?  

“Foi uma experiência muito enriquecedora, porque nunca havia elaborado um trabalho que 

seria submetido a esse tipo de avaliação. Permitiu aguçar nossa capacidade para sermos 

pesquisadoras.” (Maysa Marques)  

 

3- Você ficou satisfeita com o resultado final?  

“Acho que, considerando todos os fatores: tempo curto, para elaborar, para organizar os 

dados coletados, realizar as correções da orientadora, o resultado foi satisfatório. 

Considerando também que o trabalho vencedor é o do nosso grupo tutorial.” (Marianne 

Santana e Maysa Marques) 

 

4- Como foi a experiência de participar da 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte? 

“Foi uma ótima oportunidade proporcionada a nós pelo projeto. E também foi relevante pra 

gente expor as atividades que agente realiza no nosso grupo tutorial para os monitores 

atuais do projeto e para os novos.” (Maysa Marques)  

 

2º ENTREVISTA: 
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Entrevistada: Natália Borges;  

Entrevistadora: Lorena Mendonça.  

 

       1. Qual foi o seu trabalho apresentado na 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte? 

"Nosso trabalho foi intitulado como "O OLHAR DOS PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE  

BÁSICA DE SAÚDE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ". 

Trata-se de uma avaliação realizada por profissionais da UBS Serra Verde sobre o PSE, 

no que concerne ao conhecimento do programa e suas áreas de abrangência; aos 

aspectos positivos e negativos de sua proposta de implantação e sua importância para a 

comunidade local.   

 

2. Como foi participar da elaboração de um trabalho que seria apresentado para uma 

banca avaliadora?  

 "Poder participar de um trabalho que seria apresentado para uma banca avaliadora, foi um 

aprendizado muito grande. Inicialmente pelo fato de que o nosso trabalho continha 

avaliações muito ricas, que foram coletadas com muito empenho por todos os monitores-

PET e, além disso, tratou-se de um trabalho muito estudado e avaliado, no qual se 

observou resultados fundamentais para futuras intervenções. Por último, o fato de 

sabermos que seriamos avaliados por uma banca, juntamente com outros diversos 

trabalhos, que demandaram o mesmo desempenho, gerou uma dedicação ainda maior." 

 

       3. Você ficou satisfeita com o resultado final? 

"Fiquei muito satisfeita com o resultado final, principalmente porque nos esforçamos 

bastante e obtivemos resultados excelentes. Nosso trabalho foi muito elogiado, muitas 

pessoas nos procuraram depois para saber um pouco mais sobre o mesmo e também 

recebemos a premiação deste ser publicado na Revista Médica de MG. "  

 

4. Como foi a experiência de participar da 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte como palestrante? 

"Foi uma experiência muito boa participar como palestrante. Acho que nos dá uma 

oportunidade de sair de certa forma da "plateia" e mostrar um pouco do que fazemos dos 

nossos trabalhos." 

 

3º ENTREVISTA: 
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Entrevistada: Fabíola Souza; 

Entrevistadora: Lorena Mendonça. 

 

        1. Qual foi o seu trabalho apresentado na 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte? 

"Avaliação de estudantes de uma instituição acadêmica pública de Belo Horizonte." 

 

2. Como foi participar da elaboração de um trabalho que seria apresentado para uma 

banca avaliadora? 

"Foi bastante trabalhosa a elaboração do resumo, por não termos ainda um trabalho pronto 

no qual pudéssemos nos basear. Foram muitas tardes e noites em bibliotecas, levantando 

dados e decidindo qual a melhor forma de utilizá-los. Apesar das dificuldades, no final, deu 

tudo certo." 

 

     3. Você ficou satisfeita com o resultado final? 

"Sim, pois apesar de todo o trabalho que tivemos nossa apresentação foi premiada na 

categoria: PSE - apresentação oral curta." 

 

4. Como foi a experiência de participar da 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de 

Belo Horizonte como palestrante? 

"Foi uma experiência enriquecedora, já que foi o primeiro trabalho que apresentei fora da 

sala de aula. Apesar de todo o nervosismo para 'encarar' um público desconhecido, 

consegui apresentar bem o trabalho que realizamos." 

 
 
 

Entrevista com as preceptoras 
 

Foi realizada uma entrevista com uma das preceptoras do grupo tutorial Serra Verde. 

 

Entrevistada: Carmen 

Entrevistadora: Ana Paula de Melo Dias 

 

1- Quais apresentações você teve a oportunidade de assistir? Qual sua avaliação 

para o apresentador e para o conteúdo apresentado? 

Assisti as apresentações sobre o PSE e Promoção de saúde. Os conteúdos foram bem 

interessantes. 
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2- Quais são os pontos positivos da mostra?  

Achei muito positivo ver o desempenho e o envolvimento dos participantes do PET-

saúde 2013. 

 

3- O que poderia ser sugerido para melhorar a mostra do próximo ano? 

Poderia ser marcado com mais antecedência. 

 

4- O que significa para você participar do projeto no PET Saúde? 

É muito enriquecedor participar deste projeto porque a integração ensino-saúde-

comunidade nos leva a uma visão mais ampliada de saúde e uma melhor interação com 

a comunidade.  

 
 

Avaliação pessoal sobre 3º MOSTRA do Pró-Saúde e PET- Saúde de Belo 
Horizonte 

 

A seguir serão enumeradas as impressões pessoais referentes às alunas Ana Luisa Gontijo, Ana 

Paula Melo e Lorena Mendonça, que fazem parte dos novos ingressantes no programa PET-

Saúde, cujo grupo tutorial é o Serra Verde.  

 

 Avaliação pessoal sobre a Mostra PET Saúde 2013 – Ana Luisa Gontijo: 

 

Considerei a 3° MOSTRA PET uma grande oportunidade para que pudesse inserir-me, de certa 

forma, no programa como um todo, tendo, principalmente, noção das linhas temáticas de pesquisa 

e da forma como essas são trabalhadas. Outra questão positiva foi poder assistir às 

apresentações de amigas do Curso de Nutrição e que participam do mesmo grupo tutorial ao qual 

fui inserida. Pude acompanhar de perto e perceber a responsabilidade de uma apresentação 

realizada para um grupo de pessoas bastante heterogêneo, mas que possuem a área da Saúde 

como base. Além disso, assisti aos temas trabalhados, até então, na linha de pesquisa destinada 

ao meu grupo, que é o PSE.  

 

Em relação aos aspectos gerais do encontro, considero que tenha sido muito bem organizado, 

tendo em vista os momentos de interação como lanches e almoço, a abertura dos trabalhos, o 

desenvolvimento das atividades dentro das salas temáticas e entrega dos prêmios.  

 

Ademais, tenho como sugestão que, da próxima vez, seja pensado a possibilidade de as salas 
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temáticas serem mistas, a fim de que possamos conferir diferentes linhas temáticas em um 

mesmo momento. Isso porque, a troca de salas pode se tornar inconveniente durante as 

apresentações ao interrompê-las durante seu curso.  

 

 Avaliação pessoal sobre a Mostra PET Saúde 2013 – Ana Paula Melo: 

 
 

Em uma análise geral, considero que minha participação como ouvinte na Mostra PET-Saúde 

desse ano foi muito relevante para o meu ingresso no projeto do PET Saúde. Durante o dia do 

evento, pude entender um pouco mais sobre os diferentes segmentos de trabalho que esse 

projeto oferece aos participantes, sejam eles alunos ou professores. 

 

Por ter acontecido em apenas um dia, achei muito interessante e eficaz a divisão em diferentes 

salas da apresentação dos trabalhos de acordo com cada linha de atuação, o que possibilitou a 

exposição de todos os trabalhos produzidos durante o ano no projeto. O aluno ouvinte pôde, 

dessa forma, escolher a sala e os trabalhos que gostaria de assistir, de acordo com seu interesse 

e curiosidade. Os trabalhos foram apresentados, em sua maioria, pelos próprios alunos que 

participaram ativamente de cada projeto. Foi muito enriquecedor poder assistir alguns desses 

trabalhos e participar da discussão final com os autores e a mesa avaliadora. 

 

Um ponto negativo dessa dinâmica seria deixar de assistir algum outro trabalho que poderia ser 

interessante para o aluno. Como sugestão, poderia ser avaliada a possibilidade de estender por 

alguns dias a Mostra, onde todos os participantes pudessem ter a oportunidade de assistir a 

apresentação de todos os trabalhos. 

 

Outro ponto muito importante da Mostra foi a interação entre todos os participantes, entre 

ouvintes, palestrantes e preceptores, durante a própria discussão do trabalho ou, mais 

informalmente, nos intervalos. Essa interação possibilitou trocas de conhecimentos, experiências 

e esclarecimentos entre os participantes antigos e novos, que é fundamental em projetos 

abrangentes como esse. 

 

Como nova integrante do PET Saúde, sinto-me muito motivada e orgulhosa de participar de um 

projeto que atua e contribui para a melhoria da sociedade e proporciona um importante 

crescimento pessoal e profissional do estudante.  

 

Avaliação pessoal sobre a Mostra PET Saúde 2013 – Lorena Mendonça: 
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Durante a III mostra PET pude perceber o engajamento de todos os participantes (monitores, 

preceptores e coordenadores) em transmitir a um público, até então, leigo os aspectos de 

diferentes linhas de pesquisa e diversos projetos. Foi de suma importância parra me integralizar e 

tornar-me ciente do funcionamento e de como devo me portar em futurar apresentações que 

participarei.  

 

Apresento apenas um ponto negativo sobre a divisão das salas temáticas. O fato de terem sido 

apresentados vários trabalhos muito semelhantes, em certos momentos tornou-se cansativa e 

repetitiva.  

 

Como um todo, foi de grande valia para que pudesse conhecer veteranos do programa Pró/PET-

Saúde e eliminar muitas dúvidas, o que acabou por despertar ainda mais o meu interesse em 

participar.  

 

  
 

 


