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Em seu objetivo geral, o Programa de Educação Tutorial expressa sua intenção em 
estimular a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social de 
seus participantes, aspectos em geral desconsiderados na formação universitária 
formal. Assim, o processo seletivo para novos integrantes deve se diferenciar dos 
processos de outros Programas, normalmente centrados em avaliar aspectos 
técnicos específicos. Logo, características relevantes na seleção, forma de 
identificá-las nos candidatos e parâmetros utilizados para classificar os novos 
bolsistas são bastante variáveis. O presente trabalho visa apresentar a dinâmica de 
seleção desenvolvida pelo grupo PET-Farmácia UFPR. A metodologia adotada 
prevê a realização de atividades diversas, objetivando trabalhar diferentes potenciais 
dos candidatos. O processo é discutido no grupo em cada seleção, sendo 
compartilhada entre tutora e estudantes a definição de critérios e atividades a serem 
adotados. A fase inicial tem sido o “estágio de vivência”, com duração de um mês, 
quando os candidatos participam da rotina e tarefas do grupo, com atividades de 
cunho avaliativo e integrativo, como dinâmicas envolvendo todo o grupo, conduzidas 
pela tutora ou por psicólogo convidado. Ao final desse período é constituída banca 
composta por tutora, dois petianos e dois professores convidados, quando os 
candidatos entregam seus currículos documentados, apresentam oralmente seus 
memoriais e participam de entrevista e prova escrita. As notas de vivência, currículo 
e memorial são definidas por discussão entre grupo e banca e as notas da prova 
escrita e entrevista são resultado da média aritmética das notas dadas por cada 
membro da banca. Esta prática tem se revelado bastante adequada, na medida em 
que o processo permite interação e conhecimento entre candidatos e grupo, 
evitando equívocos quanto aos propósitos do PET, além de possibilitar novas e 
constantes reflexões entre todos e o reconhecimento dos potenciais próprios e dos 
colegas. 
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