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RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DO MÊS DE MAIO/19 

 

Todos os grupos tiveram encontros semanais com atividades diversas (listadas 

abaixo). Para registro das atividades, foi padronizado o uso de portfólios 

individuais. 

 

Atividades: 

1. Leitura e discussão do material: 

- Edital 10 de 2018 sobre o PET-Saúde/Interprofissionalidade; 

- Projeto elaborado pela nossa equipe, submetido ao edital e aprovado; 

- Modelo de planejamento para o semestre 2019/1; 

- Porque precisamos da educação interprofissional para o cuidado efetivo e 

seguro, Scott Reeves (2016); 

- Artigo (Adaptação transcultural e validação da Readiness for Interprofessional 

Learning Scale no Brasil) para conhecimento do instrumento utilizado na 

reunião de acolhimento; 

2. Levantamento bibliográfico sobre “Acolhimento” na Atenção Básica; 

3. Realização de um grupo focal com todos os membros do grupo 2, na 

tentativa de despertar interesse sobre o tema e seus possíveis 

desdobramentos; 

4. Elaboração  do mapa conceitual  individual sobre o tema; 

5. Elaboração de uma proposta para realização do diagnóstico situacional da 

Educação Interprofissional no cenário de prática, incluindo profissionais, 

gestores e usuários, para compor o Eixo 2 da matriz; 

6. Elaboração de um Roteiro de Observação do Cenário de Prática; 



 

7. Aproximação dos petianos com o cenário de prática. Ação proposta: 

Participação de membros do PET na Etapa Macrorregional Sudoeste da 9a 

Conferência estadual da 16 a Conferência Nacional de Saúde. Tema Central – 

“Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do 

SUS”; 

8. Discussão e apresentação de proposta sobre o contexto: "Desalinhamento 

dos currículos dos cursos da área de saúde, não atendendo aos princípios da 

EIP, necessidade de espaços para discussão e desenvolvimento de 

habilidades e competências voltadas para práticas de saúde integrais”, com a 

análise qualitativa das respostas. 

 

Entre coordenação e coordenação/tutoria dos grupos, foram realizadas 

reuniões administrativas para refinamento da matriz a partir da devolutiva dos 

assessores e também foi construído regimento interno. 

Realizou-se ainda novo processo seletivo de preceptores e reuniões 

com as coordenações na Secretaria de Saúde e Universidade a fim de discutir 

demandas do PET-Saúde Interprofissionalidade. 


