
A EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO ENTRE OS GRUPOS PET-FARMÁCIA 
UFPR E PET-FARMÁCIA UNESP-ARARAQUARA 

 
Bianca Caroline Salvador1, Camila Manosso Funes1, Carine Wessling1, Jenifer 
Carolina Roda1, Renata Camargo1 e Nilce Nazareno da Fonte 2. 
 1-Bolsistas; 2-Tutora 
 Grupo PET – Farmácia; Universidade Federal do Paraná. 

 

RESUMO: 

O Programa de Educação Tutorial (PET) tem como um de seus objetivos a troca 
de experiências entre os participantes visando o aumento de conhecimento 
técnico e a formação ampla dos estudantes, além da evolução na qualidade das 
atividades dos grupos. Com estes prpósitos, os grupos PET- Farmácia da 
Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual Paulista realizaram 
em fevereiro de 2011 um intercâmbio entre seus petianos. A fim de motivar outros 
grupos a realizarem este tipo de atividade, pretende-se apresentar neste trabalho 
a metodologia utilizada para que o intercâmbio fosse possível e os ganhos obtidos 
pelo grupo PET-Farmácia/UFPR na atividade. No mês de fevereiro de 2011, 
participantes do grupo PET-Farmácia/UFPR visitaram o PET-Farmácia/UNESP e 
duas semanas depois inverteram-se os papéis. Durante os períodos de visita, de 
aproximadamente cinco dias, o grupo anfitrião realizou apresentações orais das 
atividades, estrutura e organização do grupo, bem como de assuntos relacionados 
ao curso e à universidade. Além de apresentações, em ambas as visitas houve 
inserção dos visitantes em atividades do grupo, discussões de livro e filme, 
passeios turísticos e culturais, e visitas técnicas. A partir da troca de informações 
entre os grupos, os integrantes do PET-Farmácia/UFPR puderam perceber a 
diferença na conduta de atividades comuns aos PETs, ganhando assim subsídio 
para reavaliar as suas próprias. Entre outros, foi sugerida a inclusão de novas 
atividades e de temas para a organização de cursos. O intercâmbio também 
contribuiu para a formação ampla dos participantes desta atividade, uma vez que 
foi possível conhecer os ramos farmacêuticos das regiões, por meio das visitas 
técnicas, a infra-estrutura das universidades, algumas linhas de pesquisas de 
professores e as diferenças culturais entre os estados. Com esta modalidade de 
intecâmbio, o grupo acredita colaborar efetivamente com o aumento de qualidade 
das atividades do PET, bem como da formação profissional do petiano. 
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