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RESUMO

O Programa de Educação Tutorial (PET) é orientado pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Apoia grupos
tutoriais de natureza coletiva e interdisciplinar que desenvolvem
atividades acadêmicas em padrões de qualidade e excelência, que
contribuem para a formação acadêmica na graduação e na modernização
do ensino superior, e que estimulem o senso crítico e a atuação
profissional pautada pela ética, pela cidadania e pela função social da
educação superior. Em consonância com programa, o projeto “Formação
e Cuidado na Saúde com a Perspectiva da Integralidade: Dialogando com
Racionalidade e Práticas Integrativas e Complementares (PICS)”,
desenvolve há dois anos atividades que buscam sistematizar as iniciativas
que abordam as PICS nos diferentes territórios da UNIRIO e contribuir para
a formação de uma rede colaborativa que potencialize os espaços
formativos e de cuidado com o objetivo de superar práticas restritas à
mecanização e a fragmentação da racionalidade biomédica. No último ano
vivemos o contexto atípico de pandemia de COVID-19, em que entidades
de saúde recomendaram que fosse adotado o distanciamento físico.
Porém, conseguimos avançar em muitos aspectos nas atividades
propostas pelo nosso projeto. Além disso, fortalecemos os laços de
fraternidade e de solidariedade entre os demais projetos que fazem parte
do Coletivo Sumaúma de Saúde Coletiva e utilizamos os recursos
integrativos na promoção da saúde mental e espiritual dos integrantes.
Diante do que foi exposto, a comunicação tem como proposta relatar as
experiências dos discentes nas atividades que foram desenvolvidas
durante a pandemia de COVID-19 e avaliar como contribuíram para atingir
os objetivos que foram estabelecidos pelo PET- UNIRIO e pelo projeto PET-
P I C S .  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PET. Disponível
em: http://portal.mec.gov.br/pet/pet. Acesso em: 04 mar. 2021.  UNIRIO.
Programa de Educação Tutorial. Disponível
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