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 O PET-Promove é uma atividade tradicional, implantada e consolidada desde os primeiros anos de 

formação do grupo PET Odontologia. É uma atividade que envolve um número significativo de alunos tanto dos 

cursos de graduação quanto de pós-graduação, bem como outros profissionais da área da saúde que se interessam 

pelo assunto. Trata-se de seminários que ocorrem todas as quintas-feiras, durante o período letivo, às 12h e 

30min, com 1h de duração.  Os seminários são ministrados por um petiano que é responsável pela escolha do 

tema e de um orientador, o qual pode ser um professor, um profissional ou um especialista com conhecimento na 

área. Cada um dos petianos ficará encarregado de, no mínimo, uma apresentação por semestre. Em média, 

totalizam-se 12 apresentações por semestre, com aproximadamente 40 participantes. Com o intuito de 

complementar, reforçar e apresentar novidades da Odontologia, a atividade leva aos interessados, temas das 

diferentes áreas da Odontologia, sempre voltando o enfoque àqueles que são menos abordados durante a 

graduação. Desse modo, a atividade proporciona uma integração entre o grupo PET e a comunidade acadêmica, 

buscando sempre a disseminação do conhecimento. A COMGRAD/ODO reconhece o PET Promove para 

obtenção de créditos complementares. A atividade contribui tanto para os participantes, que são atualizados com 

assuntos relevantes e novos na odontologia, quanto para o crescimento do apresentador, visto que este 

desenvolve suas habilidades de busca de material com embasamento científico sobre o tema escolhido, além de 

aperfeiçoar seus conhecimentos em língua inglesa, sua oratória e, ainda, familiarizar-se com os recursos 

audiovisuais. Vale salientar também, que, ao final de cada apresentação, há um espaço para discussão, 

proporcionando maior interação entre a plateia, o apresentador e o orientador. O PET-Promove é divulgado 

semanalmente nos murais dos corredores da faculdade e é aberto também ao público em geral.  


