
                                      

                                                                               

X Encontro Mossoroense dos Grupos do Programa de Educação Tutorial 

(EMPET)      

“Cultura e Comunidade: o poder transformador do grupo PET” 

 

APRESENTAÇÃO 

O Programa de Educação Tutorial em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FAEN/UERN), 

realizará o X Encontro Mossoroense dos Grupos do Programa de Educação 

Tutorial (EMPET) no período de 24 a 28 de agosto de 2020. 

Com o tema “Cultura e Comunidade: o poder transformador do grupo PET”, 

o evento objetiva criar oportunidades para troca de ideias e discussões dos 

Grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) do município de Mossoró.  

Pretende também, compartilhar trajetórias e experiências de profissionais e 

pesquisadores atuantes na área, que contribuirão para a atualização e o 

aprimoramento de acadêmicos, egressos do programa e a efetivação das 

diretrizes nacionais do programa. 

Em 2020, o X EMPET se reinventa com você! Pensando no bem-estar e 

segurança dos participantes em virtude da pandemia da COVID-19, e mantendo 

o compromisso com a disseminação de conhecimento, a décima edição será 

organizada de forma virtual através das plataformas digitais Google Meet e 

YouTube pelo grupo PET Enfermagem da FAEN/UERN, sob a coordenação e 

tutoria da professora Drª Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes em parceria 

com os demais grupos PET da UERN: PET Ciências Sociais, PET Computação 

e PET Pedagogia e grupos PET da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA). 

O EMPET, consiste em um encontro realizado anualmente em que a 

comunidade acadêmica se encontra para discutir questões relacionadas ao PET. 

O encontro é caracterizado por conferências, rodas de conversas, minicursos, 

grupos de discussão, apresentação de trabalhos acadêmicos, atividades 

culturais, além da troca de experiências entre discentes e tutores Mossoroenses. 

Assim, o encontro busca construir uma programação que atenda da melhor 

forma a realidade de todos os grupos PET, para que juntos possam propor as 

mudanças necessárias para a consolidação cada vez mais do Programa. 

O X EMPET ainda contará com um espaço para apresentação de trabalhos 

científicos e publicações de resumos no e-book do evento, de forma a socializar 

http://uern.br/eventos/sctiuern/default.asp?item=scti-apresentacao


a produção científica e os resultados das ações dos grupos PET em suas 

instituições. 

Inscreva-se e não perca a oportunidade de submeter o resumo da sua pesquisa. 

As inscrições e submissão de trabalhos podem ser feitas até o dia 14 de agosto 

através deste link https://linktr.ee/XEMPET.  

Será uma alegria ter você conosco neste evento inovador. 

Sintam-se acolhidos num caloroso abraço e sejam todos muito bem-vindos!! 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

COORDENAÇÃO GERAL 
Profª Drª Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes     
 
COMISSÕES ORGANIZADORAS 
COMISSÃO CIENTÍFICA 
Vitória Thais da Silva (PET Enfermagem) 
Rafaella Rayane Nunes Silva (PET Enfermagem) 
Sarah Glícia Medeiros Dantas (PET Enfermagem) 
Fernando Jeferson Queiroz dos Santos (PET Enfermagem) 
Reobe Rogers Costa Felinto (PET Pedagogia)  
Alane Danielly Bezerra da Silva (PET Pedagogia) 
Ana Caroline Nunes Nóbrega Diniz (PET Enfermagem) 
Luiz Paulo Nunes Neto (PET Enfermagem) 
 
COMISSÃO SECRETARIA  
Débora Maia Pinheiro (PET Enfermagem) 
Bárbara Daniely dos Santos Silva (PET Enfermagem) 
Cibelly Pereira Teixeira (PET Enfermagem) 
Yasmin Joyci Nogueira Regis (PET Enfermagem) 
Jussara Rodrigues de Alcântara (PET Enfermagem) 
Gabriel Victor Teodoro de Medeiros Marcos (PET Enfermagem) 
Larissa Gabrielly da Silva Morais (PET Enfermagem) 
Maria Jussara Medeiros Nunes (PET Enfermagem) 
 
COMISSÃO DIVULGAÇÃO  
Maria Carolina Oliveira Barros (PET Enfermagem) 
Yatamuri Rafaelly Cosme da Silva (PET Pedagogia) 
Luiz Antonio Ferreira (PET Ciências Sociais)  
Fernanda Fernanda Sheila Medeiros da Silva (PET Pedagogia)  
Djalma Lucas Mendes (PET Ciências Sociais) 
Luana Dantas Pontes Espínola Casado (PET Ciência da Computação) 
Hélio Victor Apolinário Soares (PET Ciência da Computação)  

 

 
 

https://linktr.ee/XEMPET


PROGRAMAÇÃO 
 
DIA 24/08 (SEGUNDA-FEIRA) 
 
15h – Solenidade de abertura 
15h30 – Conferência de abertura: Cultura e Comunidade: o poder 
transformador do grupo PET 
Ministrante: - Prof. Dr. Vanderlan Francisco da Silva - tutor PET Antropologia 
UFCG 
Moderadora: - Profª. Drª. Eliane Anselmo da Silva - tutora PET Ciências Sociais 
UERN 
 
19h – Minicurso - O PET e o desenvolvimento de criatividade, inovação 
acadêmica e empreendedorismo  
Ministrante: - Prof. Dr. Frank Felizardo da Silva 
Moderadora: - Débora Maia Pinheiro - discente PET Enfermagem UERN 
 
DIA 25/08 (TERÇA-FEIRA) 
 
9h - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
EIXO TEMÁTICO 1: A Tecnologia como Instrumento Transformador 
Moderador: - Prof. Dr. Rommel Wladimir de Lima - tutor PET Computação 
UERN 
 
15h – Mesa Redonda: O Programa de Educação Tutorial e suas 
contribuições no ensino, pesquisa e extensão dos cursos de graduação  
Ministrantes: - Antônio Anderson Brito do Nascimento - egresso PET 
Pedagogia UERN 
                     - Fernanda Gomes da Silva - egressa PET Enfermagem UERN 
                     - Julyana Rodrigues Maciel - egressa PET enfermagem UERN 
                     - Carla Djaine Teixeira - egressa PET Ciências Sociais UERN 
Moderadora: - Profª. Drª. Suzana Carneiro de Azevedo Fernandes - tutora PET 
Enfermagem UERN 
 
16h - Roda de Conversa: O PET COMO DIFERENCIAL FORMATIVO: relato 
de experiências de egressos petianos 
Ministrantes:  
- Jaciara Sampaio Gonçalves - egressa PET Enfermagem UERN 
- Antônio Anderson Brito do Nascimento -  egresso PET Pedagogia UERN   
- Pietra Conceição Azevedo -  egressa PET Ciências Sociais UERN 
- Elisa de Fátima Andrade Soares -  egressa PET Computação UERN 
- Cyntia Moreira Maia -  egresso PET Conexões comunidades do Campo 
UFERSA 
- Benedito Ferreira da Silva Neto - egresso PET Conexões Gestão Social 
UFERSA 
 - Sâmia Senna Diógenes -  Egressa PET Mecânica e energia UFERSA 
 - Geferson Mário Rebouças dos Santos -  egresso PET Pesca UFERSA 
Moderadores: -Maria Jussara Medeiros Nunes - discente PET Enfermagem 
UERN 
                      - Luiz Paulo Nunes Neto - discente PET Enfermagem UERN 



 
 
19h – Minicurso - Uso da pele de tilápia como curativo biológico no 
tratamento de queimaduras 
Ministrantes: - Profª. Ma. Érica Louise de Souza Fernandes Bezerra - 
professora de Enfermagem UERN  
                      - Prof. Dr. Rogério Taygra Vasconcelos Fernandes - professor de 
Engenharia de Pesca UFERSA 
Moderadoras: - Yasmin Joyci Nogueira Regis - discente PET Enfermagem 
UERN 
                       - Ana Caroline Nunes Nóbrega Diniz - discente PET Enfermagem 
UERN 
 
DIA 26/08 (QUARTA-FEIRA) 

 
9h - APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS 
EIXO TEMÁTICO 2: Inclusão e Práticas Pedagógicas 
Debatedor:  - Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos - tutor PET Pedagogia 
UERN 
Moderador: - Reobe Rogers Costa Felinto - discente PET Pedagogia  
 
15h - Mesa Redonda: A desigualdade social no Brasil vista sob a ótica das 
Ciências Sociais  
Ministrantes:  - Profª. Drª. Terezinha Cabral de Albuquerque Neta Barros - 
professora de Ciência Política 
                       - Profª. Drª. Cyntia Carolina Beserra Brasileiro - Professora das 
Ciências Sociais 
                        - Profª. Drª. Karlla Christine Araújo Souza -  - professora de 
Sociologia e Antropologia 
Moderador: - Luiz Antônio Ferreira - discente PET Ciências Sociais UERN 
 
19h – Minicurso - Suporte Básico de Vida  
Ministrante: - Esp. Gildemberton Rodrigues de Oliveira – Enfermeiro, egresso do 
PET Enfermagem da FAEN/UERN. Especialista em Urgência e Emergência. 
Socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
Metropolitano/RN 
Moderadoras: - Vitória Thaís da Silva - discente PET Enfermagem UERN 
                       -  Rafaella Rayane Nunes Silva - discente PET Enfermagem 
UERN 
 
 
DIA 27/08 (QUINTA-FEIRA) 
 
9h – APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS  
EIXO TEMÁTICO 3: Diálogos e Saberes na Interdisciplinaridade. 
Debatedora: - Profª. Drª. Eliane Anselmo da Silva - tutora PET Ciências Sociais 
UERN 
Moderadora: - Ana Caroline Nunes Nóbrega Diniz - discente PET Enfermagem 
UERN 
 



14h - Minicurso - Noções básicas de Libras  
Ministrante: - Maria Luiza da Silva Leite - discente do PET Pedagogia UERN. 
Moderadora: - Bárbara Daniely dos Santos Silva - discente PET Enfermagem 
UERN 
 
19h - Minicurso - FERRAMENTAS G SUITE: documentos, planilhas e 
apresentações.  
Ministrantes: - Gabriel Nascimento Jales - discente do PET computação UERN 
                      - Jonas Silva Rodrigues - discente do PET computação UERN 
                      - José Fagner Alves da Silva - discente do PET computação 
UERN 
Moderador: -Prof. Dr. Rommel Wladimir de Lima - tutor PET Computação 
UERN 
 
DIA 28/08 (SEXTA-FEIRA) 
 
8h -Encontro de Tutores e Interlocutores dos grupos PET 
Moderadora: - Jussara Rodrigues de Alcântara - discente PET Enfermagem 
UERN 
 
8h -Encontro de Discentes 
Moderador: Fernando Jeferson Queiroz dos Santos – discente do PET 
Enfermagem UERN 
 
9h30 – Conferência de encerramento: Realidades e Perspectivas dos 
grupos PET no Ensino Superior 
Ministrante: - Prof. Dr. Aécio Cândido de Sousa 
Moderadora: - Larissa Gabrielly da Silva Morais - discente PET Enfermagem 
UERN 
 
10h30 -  Cerimônia de encerramento 
Moderadora: - Sarah Glícia Medeiros Dantas – discente do PET Enfermagem 
UERN 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

1. NORMAS DE INSCRIÇÃO 

1.1 O período de inscrição para o X EMPET será de 04 de agosto de 2020 a 14 

de agosto de 2020. As inscrições para o evento serão realizadas através do link 

para o Formulário de Inscrição: https://linktr.ee/XEMPET.  

1.2 Poderão inscrever-se os alunos de todos os semestres da graduação 

matriculados em uma Instituição de Ensino Superior e que façam parte do Grupo 

PET do seu curso.  

https://linktr.ee/XEMPET


1.3 Para realizar a inscrição pelo link https://linktr.ee/XEMPET o participante 

deverá preencher o formulário de inscrição com algumas informações básicas 

de identificação para a submissão de trabalhos.  

OBS: A confirmação de inscrição do participante será enviada por e-mail após o 

deferimento de sua inscrição.  

 

 

 

SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

1. DAS NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHO 

1.1. Serão considerados pela comissão científica resumos simples de trabalhos que se 

pautarem pelas normas de formatação e que cumpram as seguintes condições gerais: 

1.1.1 É obrigatória a inscrição e participação no X EMPET de todos os autores para 

proceder a submissão do artigo; 

1.1.2 O período de submissão de RESUMOS SIMPLES ocorrerá entre os dias 04 de 

agosto de 2020 a 14 de agosto de 2020, exclusivamente pelo link de acesso 

https://linktr.ee/XEMPET.  

1.2. Obrigações de cada grupo PET 

1.2.1. Não haverá limite de submissões de trabalhos por grupo PET; 

1.2.2. Cada artigo deve conter, no máximo um autor(a), três coautores e o tutor(a); 

1.2.3. Cada autor poderá apresentar 1 (um) trabalho, podendo ser coautor em até 2 (dois) 

trabalhos, somando um total máximo de 3 (três) trabalhos; 

1.2.4. Os trabalhos propostos deverão indicar o eixo temático a que se vincularam; 

1.2.5. Não será possível corrigir ou modificar o texto após aceitação pela comissão 

científica. 

1.2.6. Somente poderão apresentar o trabalho no evento em questão, receber o 

correspondente certificado e ter o direto a publicação do texto nos anais do evento, os 

autores que preencherem estas condições. 

1.2.7. Os resumos devem obedecer ao padrão apresentado no modelo 

1.2.8. O modelo do artigo está disponível no site oficial do evento, por meio do link 

https://linktr.ee/XEMPET. 

https://linktr.ee/XEMPET
https://docs.google.com/forms/d/1mneHRBRbE8OdvgnvXLCt4CzUpdwfivKxYpoLyTOua80/edit?chromeless=1
https://docs.google.com/forms/d/1mneHRBRbE8OdvgnvXLCt4CzUpdwfivKxYpoLyTOua80/edit?chromeless=1
https://linktr.ee/XEMPET
https://linktr.ee/XEMPET


1.2.9. Não será aceito artigos fora do padrão apresentado no modelo. 

1.2.10. O apresentador do trabalho deverá obrigatoriamente estar inscrito no evento. A 

submissão do trabalho deverá ser realizada em nome do apresentador. Em caso de 

impossibilidade do comparecimento do apresentador, um coautor poderá apresentar, 

desde que esteja inscrito no evento, seja participante de um grupo PET e respeite o limite 

máximo de apresentação de trabalhos. Essa substituição deve ser comunicada com 

antecedência de 3 (três) dias úteis à comissão científica do evento.  

1.3 Os textos deverão obedecer obrigatoriamente aos seguintes critérios: conteúdo 

científico, rigor metodológico, normas de formatação e ortográficas, bem como responder 

às perguntas norteadoras feitas.   

OBS: APENAS TRABALHOS ORIUNDOS DE PESQUISAS ORIGINAIS. 

ATENÇÃO: o envio correto dos dados de identificação é imprescindível, pois os 

certificados serão confeccionados baseados nessas informações, não sendo permitidas 

alterações posteriores. 

2. DOS EIXOS TEMÁTICOS 

Eixo 1: A tecnologia como instrumento transformador; 

Eixo 2: Inclusão e práticas pedagógicas; 

Eixo 3: Diálogos e saberes na interdisciplinaridade. 

3. DA DIAGRAMAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 

3.1. O resumo simples do trabalho deve ser enviado em formato PDF, de acordo com as 

seguintes diretrizes: margens superior e esquerda com 3 cm, margens inferior e direita 2 

cm, espaçamento entre as linhas 1,5, fonte Times New Roman tamanho 12 e alinhamento 

justificado. 

3.2. O título do trabalho deve estar em letras maiúsculas e em negrito, com alinhamento 

centralizado. Os nomes dos autores devem aparecer logo abaixo do título do trabalho, 

alinhados à direita e acompanhados pela identificação em nota de rodapé. Em seguida 

deve ser indicado o eixo temático a que o texto se vincula. Logo abaixo deve estar o 

resumo apresentado em um único parágrafo, com extensão máxima de 500 palavras e no 

mínimo 3 (três) palavras chaves e no máximo 5 (cinco). 

4. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

4.1 Todos os trabalhos serão verificados pela Comissão Científica quanto ao formato, 

exigindo-se a obediência às orientações estabelecidas. O julgamento dos trabalhos 

obedecerá aos seguintes critérios: 

4.1.1. Adequação do conteúdo ao eixo temático proposto; 

4.1.2. Atendimento às normas técnicas de padronização do texto; 



4.1.3. Clareza na formulação e no desenvolvimento do tema; 

4.1.4. Correção da linguagem e citações das referências após o resumo; 

4.1.5. Originalidade e contribuição para o avanço do conhecimento na área; 

4.1.6. Cumprimento das condições de submissão. 

4.2 Após o envio dos dados e análise do(s) resumo(s) pelo avaliador, será divulgada a 

situação do(s) mesmo(s), podendo ser: 

a) Deferido: o trabalho foi aceito e não precisa de correções, devendo o apresentador ou 

o coautor (desde que inscrito) apresentá-lo no dia do evento. 

b) Deferido com correções: o trabalho precisa de ajustes e ser ressubmetido após as 

correções sugeridas pelo avaliador. 

c) Indeferido: o trabalho não foi aceito pela banca avaliadora (seja por motivos de 

formatação ou de conteúdo) e não poderá ser corrigido e ressubmetido.  

4.3. Os resumos deferidos com ressalva serão enviados novamente aos autores e poderão 

ser ressubmetidos com as alterações sugeridas, apenas UMA vez, num prazo máximo de 

três dias úteis. Caso o resumo não atenda aos critérios citados acima, não será aceito para 

apresentação e, consequentemente, não constará nos anais do evento.  

4.4 Dos resumos simples 

4.4.1 O trabalho deverá ser estruturado da seguinte maneira: Introdução, Objetivos, 

Métodos, Resultados e Conclusão, bem como responder às perguntas norteadoras feitas 

com a obrigatoriedade da presença desses termos no corpo do texto. 

4.4.2 O título do trabalho, nomes dos autores, titulação e descritores não contarão como 

caracteres. 

4.4.3 A página deverá estar no formato A4, orientação retrato, com margens superior e 

esquerda com 3 cm, margens inferior e direita 2 cm . 

4.4 4 Todos os resumos simples serão apresentados na modalidade oral.  

5. DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS   

5.1 O parecer da comissão científica poderá ser em três modelos: deferido, deferido com 

correções e indeferido. O resultado da avaliação dos trabalhos será divulgado no dia 

previsto do calendário disponibilizado nesta chamada. Os trabalhos aceitos com restrições 

terão um prazo de 3 dias para serem reenviados com as correções. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

6.1 A apresentação do resumo simples será realizada na através da plataforma digital 

Google Meet. Cada candidato disporá de 10 minutos para apresentação do trabalho, sendo 



acrescidos pelo menos 05 minutos para arguição, caso necessário. O número de slides 

será restrito a 7 (sete) e o modelo dos slides constará no link de acesso: 

https://linktr.ee/XEMPET.  

6.2. Do dia da apresentação: 

6.2.1. No dia da apresentação, no mínimo 1 (um/a) e no máximo 2 (dois/duas) dos/as 

autores/as deverá(ão) participar da exposição do trabalho na plataforma descrita no item 

6.1. 

6.2.2. A apresentação ocorrerá no horário e dia estipulados pelo cronograma e demais 

instâncias informativas do X EMPET; 

6.2.3. A apresentação dos trabalhos dar-se-á na modalidade oral, em tempo de 10 minutos, 

com uso de slides opcional, seguido de discussões no final das apresentações.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Serão emitidos certificados de participação do evento, bem como de apresentação de 

trabalhos, mediante a comprovação de presença através das respostas dos pré e pós 

questionários que serão disponibilizados através do  e-mail xempetmossoro@gmail.com. 

7.2 TODOS os certificados relacionados à X EMPET serão disponibilizados ONLINE, 

através do e-mail xempetmossoro@gmail.com.  

7.3 O PET Enfermagem UERN estará à disposição dos participantes para auxílio e 

esclarecimento de dúvidas por meio da página do Instagram do evento @xempet.  

8. CRONOGRAMA 

Inscrição e Submissão de Trabalhos  04/08/20 a 14/08/20 

Resultado Parcial das Submissões dos Trabalhos  20/08/20 

Prazo Final Para o Envio dos Resumos Classificados 

como Deferidos Com Ressalvas   

23/08/20 

Resultado Final das Submissão dos Trabalhos 24/08/20 

X EMPET 24/08/20 a 28/08/20 

Apresentação do Eixo 1: A tecnologia como 

instrumento transformador 

 

25/08/20 

https://linktr.ee/XEMPET
mailto:xempetmossoro@gmail.com
mailto:xempetmossoro@gmail.com


Apresentação do Eixo 2: Inclusão e práticas 

pedagógicas; 

 

26/08/20 

Apresentação do Eixo 3: Diálogos e saberes na 

interdisciplinaridade. 

 

27/08/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


