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Sabe-se que a grade curricular dos cursos de graduação é em geral limitada em 
conteúdos técnicos, não possibilitando reflexões sobre as reais demandas da 
profissão e sua função social e o exercício da cidadania. O Programa de Educação 
Tutorial, por ser um programa que estimula a fixação de valores que reforçam a 
cidadania e a consciência social, proporciona aos seus integrantes e ao curso como 
um todo o complemento necessário a uma formação profissional diferenciada. O 
presente trabalho apresenta algumas atividades do grupo PET-Farmácia UFPR 
voltadas à melhoria da formação acadêmica. O grupo promove atividades de 
formação complementar, que abrangem a tríade ensino, pesquisa e extensão. 
Dentre as atividades destaca-se a Jornada Farmacêutica, composta por cursos, 
palestras, dinâmicas e oficinas, que envolve os alunos desde o planejamento até a 
participação nas atividades durante o evento. Ao fazer parte da comissão 
organizadora, o estudante pratica o trabalho em equipe, a sistematização de 
informações, a habilidade interpessoal, a comunicação, dentre outros, além de 
conhecer profissionais de destaque e adquirir conhecimento técnico específico, 
sendo este um ganho para todos os demais integrantes do curso. Outra atividade a 
destacar é a Feira de Cursos e Profissões que visa orientar os candidatos ao 
vestibular sobre os cursos que lhes interessam. Ao participar deste evento os 
estudantes aprofundam seus conhecimentos sobre a realidade profissional além de 
colaborar na correta opção pelos vestibulandos, diminuindo a evasão do curso. O 
grupo promove ainda eventos no decorrer do semestre que consistem em visitas 
técnicas e palestras ou debates com profissionais atuantes nas grandes áreas da 
farmácia sobre os rumos da profissão em cada segmento, aproximando o 
acadêmico da sua realidade no mercado de trabalho. Observa-se assim que o grupo 
cumpre o objetivo de promover uma formação ampla e diferenciada, impactando 
também em melhorias na estrutura do curso em si. 
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