
 

PERFIL DA (O) ESTUDANTE 

O programa PETSaúde/REDES tem como objetivo proporcionar aos estudantes, docentes dos cursos de 
saúde da Bahiana, residentes e profissionais dos serviços de saúde, uma vivência em ações reais de 
assistência, ensino e pesquisa nas redes de atenção à saúde do SUS de forma integrada e interdisciplinar. As 
ações serão realizadas em unidades de saúde localizadas nos Distritos Sanitários CabulaBeiru e Pau da 
Lima, além do Hospital Geral Roberto Santos. 
 
Essas ações devem correlacionar teoria e prática, visando a formação e educação permanente, para o 
atendimento eficiente da população.  
 
Serão priorizadas as ações de prevenção e cuidado nas condições de saúde mais prevalentes, relacionadas 
com urgência e emergência, baseado em ciclo de vida. 
 
Solicitamos o preenchimento deste questionário para que possamos avaliar melhor os candidatos. 
 
As informações servirão de base para a entrevista dos aprovados na 1ª etapa. 
 
 

1. Identificação 
 
 

Nome: 
 
 
Curso:                                                                  Semestre :  
 

 
2. Assinale o grupo que você deseja se inscrever 

 
 

  Grupo 1 Saúde  materna         Grupo 2 Saúde da criança                 Grupo 3 Saúde do adulto 
 

 
3. Você já tinha ouvido falar do Programa PET-Saúde?    Sim            Não   

  
 
Que atividades você acredita que serão desenvolvidas durante o desenvolvimento do programa? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Você sabe o que são atividades de extensão?    Sim            Não        Tenho dúvidas         
 

 
Em caso de resposta positiva, como atividade de extensão podem contribuir para a sua formação 
profissional? Explique de forma breve. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

5. Como a extensão pode contribuir para a sua formação profissional? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

6. Como a pesquisa pode contribuir para a sua formação profissional? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Informações gerais 

7. Na sua opinião, de que forma a extensão pode contribuir para melhoria da saúde da população? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
8. E a pesquisa como pode contribuir? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
9. Após leitura do edital e tendo se informado sobre o projeto, porque você acha que deveria ser 

selecionado? 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


