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O Programa de Educação Tutorial (PET) é uma iniciativa voltada ao 
desenvolvimento de um modelo pedagógico para a melhoria da educação superior 
brasileira por meio da realização de atividades coletivas e integradas de ensino, 
pesquisa e extensão. Possibilita aos seus membros experienciar situações não 
vivenciadas no período de graduação, que complementem a sua formação e 
agreguem valor como cidadão e como profissional. Este trabalho objetiva apresentar 
o diferencial que o grupo PET-Farmácia UFPR tem promovido na formação de seus 
integrantes. A metodologia consiste na realização pelos petianos, sob orientação da 
professora tutora, de atividades diversas, propostas e avaliadas coletivamente no 
grupo, que aceleram seu amadurecimento e aumentam a sua segurança nas 
tomadas de decisões. As atividades de rotina (revista, site, murais, secretaria e 
atividades interPET) trabalham principalmente iniciativa, dedicação, 
responsabilidade com o restante do grupo e com o programa PET. As atividades 
coletivas programadas (organização de eventos, projetos de pesquisa e de 
extensão, visitas técnicas, dinâmica de conversação em inglês, leituras, discussões) 
desenvolvem espírito de coletividade, visão crítica e humana, liderança, 
compromisso e cumprimento de prazos pré-estabelecidos. As atividades individuais 
(elaboração de artigos científicos e resenhas, projetos de pesquisa, seminários) 
melhoram comunicação oral e escrita, organização, planejamento e incitam à busca 
por novos conhecimentos e pesquisas. A integração com os demais grupos PET 
amplia o conhecimento sobre outras realidades. Assim, além da qualificação técnico-
científica e social dos acadêmicos na área farmacêutica, observam-se ganhos na 
formação dos estudantes que os transforma em profissionais críticos, completos, 
inovadores e conscientes de seus direitos e deveres plenos como cidadãos, que os 
capacita para atender não só as exigências do mercado, mas principalmente as da 
sociedade. 
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