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Assumida como um dos aspectos fundamentais da educação superior, a extensão tem papel 
essencial na formação de profissionais qualificados, complementando o aprendizado de sala de 
aula com a realidade dos parceiros, e da mesma forma enriquecendo a comunidade com o saber 
acadêmico. Além disso, a atividade de extensão apresenta-se como rico espaço de pesquisa, 
bem como aponta para novas demandas de ensino e de pesquisa. O Programa de Educação 
Tutorial, projetado para ser um modelo pedagógico para o país, exercita a indissociabilidade 
entre extensão, ensino e pesquisa, sendo que o presente trabalho objetiva relatar a experiência 
do grupo PET-Farmácia / UFPR neste tema via projeto de extensão denominado Farmaeduca: 
educação em higiene e saúde numa abordagem interdisciplinar. Este projeto foi idealizado para 
trabalhar, de forma integrada, educação e saúde, proporcionando condições aos futuros 
profissionais de conhecer e exercitar seu papel social e profissional, colaborando também para o 
conhecimento e conscientização das comunidades parceiras nesses temas. Com três anos de 
atividade e sendo constantemente avaliado e adaptado, conta atualmente com oito 
bolsistasextensão, voluntários da graduação, integrantes do PET e professores de Farmácia. 
Sendo de cunho interdisciplinar, integra eventualmente estudantes e docentes de outros cursos, 
como Educação Física, Nutrição, Física, Odontologia, Ciências da Computação. Em seu 
percurso, o Farmaeduca já desenvolveu atividades com estudantes de escola pública, com 
crianças e adolescentes de casas-lares vinculadas à Fundação de Ação Social de Curitiba e 
atualmente com grupos de idosas, abordando temas relacionados com saúde e doença, higiene, 
medicamentos, entre outros, desenvolvidos na forma de jogos, brincadeiras, palestras e teatros. 
O projeto tem como metodologia a realização de reuniões semanais para avaliação, 
planejamento e preparação das atividades, sustentando-se na pesquisa científica contínua sobre 
os temas abordados. Com o desenvolvimento da atividade, os participantes aprimoram 
continuamente habilidades individuais, bem como coletivas. Entre elas destacam-se: capacidade 
de gerenciamento de projetos, criatividade, cidadania, trabalho em grupo, respeito, dedicação, 
responsabilidade, entre outras. O projeto possibilita ainda o contato com uma realidade a qual 
não é vivenciada durante a graduação, enriquecendo a formação acadêmica e cidadã, 
proporcionando a humanização do estudante de Farmácia, fator essencial na formação de um 
bom profissional. 
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