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O DESAFIO DA AVALIAÇÃO: A METODOLOGIA DO PET-FARMÁCIA UFPR

Introdução:  A avaliação dos grupos PET (Programa de Educação Tutorial) e 
de  seus integrantes  é  um dos maiores  desafios  do  Programa.  Conforme o 
Manual de Orientações Básicas do PET (MOB) é imprescindível um processo 
de avaliação para o desenvolvimento e consolidação do grupo, uma vez que a 
avaliação  é  ferramenta  fundamental  para  melhorias  e  correções  de  rumos. 
Dessa forma, se faz necessário que cada grupo desenvolva um modelo de 
avaliação, a fim de atender aos objetivos propostos pelo Manual. É com esse 
intuito  que  o  grupo  PET-Farmácia/UFPR  desenvolveu  uma  dinâmica 
diferenciada para a avaliação de seus membros, focando tanto na avaliação 
coletiva  como  na  autoavaliação  dos  integrantes.  Objetivos:  Apresentar  a 
metodologia  de  avaliação  dos  petianos,  adotada  pelo  PET-Farmácia  da 
Universidade  Federal  do  Paraná,  e  os  resultados  obtidos  desta  prática. 
Metodologia:  As reuniões destinadas às avaliações acontecem quatro vezes 
por  semestre,  sendo  o  primeiro  e  terceiro  mês  destinados  à  avaliação  de 
metade do grupo e os outros meses aos demais. A avaliação consiste em cada 
um avaliar os outros integrantes do grupo via  e-mail, abordando os seguintes 
critérios avaliativos:  “pare de” (atos considerados negativos para o petiano), 
“continue a” (ações que devem ser mantidas) e “comece a” (atitudes que o 
petiano deve desenvolver). Após isso, na reunião de avaliação, cada petiano 
faz  a  sua  autoavaliação,  compartilhando  o  que  lhe  é  pertinente  dentre  os 
pontos ressaltados nos  e-mails.  Resultados:  A avaliação permite ao petiano 
desenvolver a autocrítica, possibilitando a identificação de suas limitações e 
potencialidades a partir  dos pontos de vista  de seus colegas,  bem como a 
busca por melhorias individuais e coletivas no grupo. Observa-se também um 
melhor desenvolvimento do grupo devido ao crescimento de cada integrante. 
Conclusão:  Conclui-se  que  a  metodologia  utilizada  promove  uma  melhor 
integração  entre  os  petianos,  além de  atender  aos  objetivos  proposto  pelo 
MOB.  Referências:  MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO.  Manual  de  Orientações 
Básicas do PET. Brasília, 2006. 25 p.


