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O grupo PET-Farmácia da UFPR vinha apresentando problemas relacionados à falta de 
organização como: o tempo estendido das reuniões e adiamento constante das 
atividades; baixa produção acadêmica; poucas discussões sobre temas pertinentes ao 
PET e à área farmacêutica; e poucas avaliações sobre o desempenho individual dos 
petianos. O objetivo deste trabalho é demonstrar o contexto das problemáticas 
supracitadas e as suas consequências, comparando com um novo modelo adotado para a 
otimização dos processos internos. Coletivamente, foi feito um levantamento 
observacional das atividades de rotina do grupo que fossem passíveis de redução de 
tempo e desgaste dos indivíduos envolvidos. No início de 2010, tais atividades foram 
identificadas, analisadas, modificadas e avaliadas através de discussões e colocadas em 
prática. Até o presente momento, os resultados positivos do grupo PET-Farmácia 
podem ser traduzidos qualitativamente e quantitativamente: produção de 6 resumos no 
1º semestre; realização de 3 discussões; avaliação individual de cada petiano pelo 
grupo; 6 atividades coletivas em andamento. Conclui-se que a otimização dos processos 
internos provém das constantes avaliações de desempenho, inclusive dos integrantes, 
que contribuem também como fatores determinantes para a melhoria contínua do grupo, 
propiciando um ambiente de desenvolvimento pessoal e coletivo. 

      

O grupo PET-Farmácia da UFPR vinha apresentando problemas relacionados à falta de 
organização, tornando onerosas algumas atividades que poderiam ser executados em tempo 
reduzido. O objetivo deste trabalho é demonstrar o contexto das problemáticas do grupo PET-
Farmácia UFPR e as suas consequências, comparando com um novo modelo adotado para a 
otimização dos processos internos. Realizou-se um levantamento observacional das atividades 
de rotina do grupo que fossem passíveis de redução de tempo e desgaste dos indivíduos 
envolvidos. No início de 2010, tais atividades foram identificadas, analisadas, modificadas e 
avaliadas através de discussões e colocadas em prática. Até o presente momento, os 
resultados positivos do grupo PET-Farmácia podem ser traduzidos qualitativamente e 
quantitativamente: aumento da produção acadêmica; mais discussões em grupo; avaliação 
individual de todos os petianos pelo grupo; 6 atividades coletivas em andamento, entre 
outros. Conclui-se que a otimização dos processos internos provém das constantes avaliações 
de desempenho, inclusive dos integrantes, propiciando um ambiente de desenvolvimento 
pessoal e do grupo. 


