
DINÂMICA PET E SEU DIFERENCIAL NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
A EXPERIÊNCIA DO GRUPO PET-FARMÁCIA / UFPR 

Daniele Silva, Fabiana A. de Lima, Jakeline Marinello, Marcella M. Kojarski, Renata Camargo e Sarah 
C. de O. Silva 

PET FARMÁCIA/UFPR 
Nilce Nazareno da Fonte 

petfarmacia@ufpr.br 
 
O Programa de Educação Tutorial - PET - é voltado para o fortalecimento do conjunto das três 
vertentes que fundamentam a educação superior, ensino, pesquisa e extensão, além de 
contribuir com as bases teóricas e metodológicas que sustentam o modelo de educação tutorial 
no ensino presencial. Sendo um programa de longo prazo, pretende desenvolver-se como 
modelo pedagógico para a melhoria da educação superior brasileira, possibilitando uma 
formação profissional diferenciada. Neste contexto, o presente estudo visa apresentar a 
metodologia de trabalho do grupo PET-Farmácia da Universidade Federal do Paraná, e discutir 
como esta influencia na atuação do petiano no mercado profissional. O grupo tem como filosofia 
desenvolver em cada integrante o senso de responsabilidade, compromisso, comprometimento, 
dedicação e espírito de grupo. Nessas bases o PET-Farmácia organiza suas atividades em três 
categorias: individuais (desenvolvimento de artigos científicos, projetos de pesquisa, seminários), 
coletivas programadas (organização de eventos, projetos de extensão, visitas técnicas, dinâmica 
de conversação em inglês, leitura, discussões) e coletivas de rotina (revista semestral, site, 
murais, atividades interPET). Todas as atividades são elaboradas visando caráter coletivo, 
mesmo as atividades individuais passam por discussões e avaliações pelo grupo. Corroborando 
com a teoria, na prática observa-se que o trabalho coletivo estimula o respeito às diferenças e a 
responsabilidade com os demais, colaborando para a humanização e a reflexão crítica, além de 
incentivar o gosto pelo aprimoramento pessoal. Ainda, acelera o amadurecimento e aumenta a 
segurança nas decisões, pela construção coletiva de subsídios para o planejamento e resolução 
de questões. Segundo os integrantes do grupo, tem sido importante aprender a planejar, 
estabelecer prioridades, elaborar projetos, organizar-se, dividir tarefas, cumprir prazos, liderar e 
especialmente fazer auto-avaliação e reflexão. Além de um local de muito aprendizado, constitui 
se numa grande família, rica e desafiadora, colaborando para a qualificação técnico-científica e 
social dos acadêmicos na área farmacêutica. De forma inequívoca, a vivência no PET constitui-
se numa experiência diferenciada e altamente qualificada, formando profissionais críticos, 
completos, inovadores e conscientes de seus direitos e deveres plenos como cidadãos. Isso os 
capacita para atender as exigências do mercado, que busca cada vez mais profissionais com 
essas características. 
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