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Dentre os propósitos do Programa de Educação Tutorial, destaca-se a realização de atividades 
extracurriculares, buscando proporcionar, aos acadêmicos, oportunidades de experienciar 
atividades não presentes em suas estruturas curriculares convencionais. Nesta perspectiva, o 
grupo PET-Farmácia da Universidade Federal do Paraná tem organizado anualmente um evento 
acadêmico-científico denominado Jornada Farmacêutica (JOFAR), que em 2008 esteve em sua 
nona edição. Entre seus objetivos salienta-se a complementação da formação acadêmica e a 
atualização de profissionais, além de possibilitar discussões de cunho social, pouco 
desenvolvidas no curso. Sabe-se que a educação continuada é uma das exigências atuais do 
mercado de trabalho e a experiência na organização deste tipo de evento traduz-se numa 
característica desejada nos novos profissionais. Este trabalho pretende apresentar a experiência 
com esta atividade, bem como destacar alguns reflexos da mesma na formação dos petianos. O 
evento é normalmente realizado em quatro dias, com atividades diversas como mini-cursos, 
palestras, oficinas e mesas-redondas. De forma complementar são realizados mostras 
acadêmicas, préeventos e atividades culturais. Todos os integrantes do grupo participam da 
organização, com o apoio de professores e demais graduandos, sendo os petianos responsáveis 
por todas as etapas da organização e execução. A comissão organizadora é assim estruturada: 
coordenação geral, coordenação acadêmica (áreas de farmácia, análises clínicas e indústria), 
secretaria, tesouraria, estrutura e divulgação. Em seu desenvolvimento, são realizadas reuniões 
quinzenais e, posteriormente, semanais. O evento tem contado com grande participação (500 
inscritos em 2007e 350 em 2008), tanto da UFPR quanto de outras instituições de ensino 
superior. Para o grupo, a atividade tem colaborado de forma bastante enriquecedora, 
ressaltando-se o exercício e desenvolvimento de diversas habilidades, como comunicação em 
público, capacidade de agir sob pressão, aceitação de críticas, compreensão, liderança, respeito 
e iniciativa, além do contato com expoentes da profissão. Diplomacia, paciência e persistência 
são constantemente exercitados. Ressalta-se a experiência administrativa e de gerência, onde 
os estudantes aprendem a coordenar recursos humanos, financeiros e materiais, manusear e 
rastrear informações, aprender sobre temas complementares como os de informática, além de 
tomar decisões. Como resultado, temos profissionais qualificados, com uma gama de 
experiências diferenciadas, correspondendo à proposta de formação do Programa de Educação 
Tutorial. 
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