
Estrutura do Grupo PET Medicina Veterinária – UFRRJ 
 
 

 O organograma do Grupo PET Medicina Veterinária foi elaborado com o intuito 

de dinamizar as ações previstas no projeto original do Grupo, apresentado à SESu/MEC 

por ocasião do Edital de formação de novos grupos, no ano de 2009. Os Grupos de 

Trabalho (GTs) previstos inicialmente foram adaptados para a estrutura de 

Coordenadorias e Oficinas, ainda no primeiro mês de funcionamento do Grupo, quando 

os petianos recém ingressos, tutor e docentes colaboradores puderam perceber os pontos 

fortes e fracos da proposta original, mediante pareceres dos revisores disponíveis no 

SIGPROJ. Após estudo do projeto, do Manual de Orientações Básicas e da Legislação 

pertinente ao Programa de Educação Tutorial (PET), foi possível gerar a proposta de 

organograma que melhor atendia às observações dos revisores. Disto surgiram duas 

oficinas e três coordenadorias, todas sendo integradas por petianos bolsistas e não 

bolsistas, conforme breve descrição de atribuições a seguir: 

 

Oficina de Leitura e Escrita: Tem a função de dinamizar atividades de leitura e 

redação técnica e científica, além de propiciar oportunidades de enriquecimento cultural 

pela prática da leitura literária, da análise crítica de matérias jornalísticas e pela oferta 

de cursos à comunidade. Nesta oficina também são trabalhados textos em idioma 

estrangeiro e técnicas de fichamentos e resenhas. Também faz parte das atribuições 

desta oficina a elaboração das atas de reuniões do Grupo PET. 

 

Oficina de Tecnologias da Informação e Comunicação: O objetivo é oferecer suporte 

técnico nas diferentes tecnologias com ênfase no ensino de graduação. Estudantes e 

docentes tem a possibilidade de produzir material didático com o uso de diferentes 

mídias e disponibiliza-los à comunidade, contando com o apoio técnico dos petianos 

que atuam nesta oficina. Podem ser citados materiais como CD-ROM contendo fotos e 

textos, produção de vídeos, elaboração de programas educativos para rádios 

comunitárias, dentre outras possibilidades relacionadas às tecnologias da informação e 

comunicação. 

 

Coordenadoria de Ensino: Com o tema “Práticas pedagógicas inovadoras”, o grupo 

PET Medicina Veterinária tem a coordenadoria de ensino para fomentar a modernização 

do ensino de graduação, subsidiando os corpos discente e docente da universidade na 



análise dos pontos críticos que possam comprometer a relação ensino-aprendizagem, 

propondo práticas pedagógicas capazes de contribuir na constante renovação do Projeto 

Pedagógico do Curso, em observância às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 

de Medicina Veterinária. Esta Coordenadoria atua em sintonia com o Colegiado de 

Curso de Graduação e prevê ações em todas as disciplinas que integram a matriz 

curricular do curso. 

 

Coordenadoria de Pesquisa: Atua desde a percepção do estudante sobre ciência, 

método científico e perspectivas da pesquisa básica e aplicada no campo da medicina 

veterinária, até a organização de grupos de estudantes para a prática da iniciação 

científica nas diferentes áreas de pesquisa relacionadas à medicina veterinária. Por 

tratar-se de atividade intrinsecamente ligada ao ensino e à extensão, a pesquisa é 

apresentada como geradora de conhecimento e seu potencial de produzir benefícios à 

humanidade, e ao convívio harmonioso e humanístico com animais domésticos e 

silvestres, é sempre ressaltado nas atividades desta coordenadoria. Cursos sobre 

filosofia da ciência, metodologia da ciência, estatística aplicada à medicina veterinária, 

dentre outras ações, são planejados para serem ofertados a toda a comunidade 

acadêmica. Atividades de pesquisa individuais ou coletivas dos petianos também são 

acompanhadas pela Coordenadoria de Pesquisa. 

 

Coordenadoria de Extensão: Tem a função de integrar o grupo PET e a comunidade 

acadêmica à comunidade local, com a realização de atividades que projetem a medicina 

veterinária no universo dos cidadãos em diferentes ambientes. A coordenadoria de 

extensão tem ainda a missão de contribuir com o poder público local e com órgãos de 

extensão na oferta de serviços e ações educativas no campo da saúde pública e da 

medicina veterinária preventiva. Ações em praças públicas, escolas, associações de 

moradores, dentre outras, são planejadas e realizadas pela Coordenadoria de Extensão. 

 

Síntese do funcionamento do Grupo PET Medicina Veterinária: Cada oficina e 

coordenadoria conta com dois petianos responsáveis, os quais concentram esforços para 

a execução das metas previstas no planejamento do grupo. O tutor acompanha cada 

atividade e orienta quanto à necessidade de parcerias que enriqueçam o desempenho do 

grupo, considerando a diversidade de saberes que integram a formação ampla que se 

espera dos graduandos em medicina veterinária. Assim, docentes colaboradores de 



diferentes áreas e profissionais que atuam em órgãos públicos e privados, tem 

participação de destaque prevista no projeto do grupo.  

 Apesar da divisão funcional do grupo em oficinas e coordenadorias, cabe 

ressaltar que todos os petianos acompanham e contribuem com todas as ações 

desenvolvidas pelo Grupo PET, independente da oficina/coordenadoria a qual estejam 

vinculados.  

 


