
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 

Planejamento Anual de Atividades – 2010 
(01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal do Paraná 
1.2. Grupo: PET-Farmácia 
1.3. Home Page do Grupo: http://petfarmaciaufpr.wordpress.com/ 
1.4. Data da Criação do Grupo: 1996 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos): 
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Farmácia 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           ( X ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor.: Nilce Nazareno da Fonte 
1.9. E-Mail do Tutor: nilce@ufpr.br 
1.10. Titulação e área: Doutor / Agronomia - produção vegetal 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): outubro / 2004 
 
2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo 
profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 Atividades inovadoras na graduação. 
 Ações para diminuir a evasão e repetência no(s) curso(s) de graduação. 
 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 

 
* Os grupos criados em 2009 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital. 
 
2.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 
 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 

graduação ao qual o grupo está vinculado. 
 Complementaridade entre ações de pesquisa e extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET.  
 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 

está vinculado. 
 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 
 Resultados esperados (produção de material didático, apresentação e publicação de trabalhos). 

 
* Na descrição das atividades, destacar a forma como as ações de ensino, pesquisa e extensão serão 
desenvolvidas. 
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Elaboração e apresentação das Monografias desenvolvidas pelos alunos do Grupo PET- 
Farmácia: deverão ser elaboradas por cada um dos petianos monografias com o objetivo de  
desenvolver a capacidade de leitura, escrita, o senso crítico, a elaboração de textos segundo a 
metodologia científica, desenvolver o conhecimento de como e onde procurar informações 
relevantes. Os trabalhos possuem cunho teórico/prático e são orientados por professores do 
curso ligados ao tema abordado. Após essa etapa, segue a elaboração do trabalho escrito 
segundo a metodologia científica, a apresentação oral e a defesa pública mediante uma banca 
examinadora. As sessões de defesa, apresentadas para o grupo, para a graduação e demais 
interessados, além de contribuir para o desenvolvimento dos estudantes, complementando sua 
formação acadêmica, os prepara para futuras atividades em nível de pós-graduação. 
 
Elaboração de artigos: os petianos, de maneira individual ou coletiva, deverão elaborar artigos 
científicos, de revisão ou não, onde se pretende aprimorar conhecimentos de pesquisa em bases 
de dados, elaboração de texto segundo a metodologia científica, além de estimular o senso 
crítico e divulgação do conhecimento, bem como colaborar no aprendizado/aprofundamento nos 
temas desenvolvidos. Esses artigos serão preferencialmente feitos sob a orientação de um 
professor da área escolhida e poderão ser encaminhados para submissão em revistas científicas 
ou divulgados na página do grupo. 
 
Ciclo de Seminários: o ciclo de seminários do grupo PET Farmácia consiste na apresentação 
de palestras, organizadas e ministradas pelos petianos, sobre assuntos relativos a um tema 
central, os quais serão decididos em conjunto e terão relevância para os estudantes do curso. 
Cada apresentação será responsabilidade de uma dupla de petianos. O conjunto será ministrado 
uma vez por ano durante uma semana e a participação será aberta à comunidade acadêmica e 
não acadêmica. Essa atividade possibilitará aos petianos levantar referências sobre o tema 
proposto, elaborar e aplicar diferentes práticas didáticas no momento da apresentação dos 
diferentes assuntos, visando o maior entendimento do público e trocar experiências com os 
participantes dos seminários numa posterior discussão. Além de desenvolver a capacidade de 
oratória e de comunicação em público, o Ciclo de Seminários contribuirá ainda complementando 
a formação dos petianos e também dos participantes na esfera técnica e social, dependendo do 
tema abordado. O material didático gerado será devidamente publicado no sítio do grupo na 
internet para posterior consulta.  
 
Organização de palestras e cursos (PET – EVENTOS): o grupo organizará palestras e cursos 
que sejam de interesse da graduação, convidando palestrantes tanto internos quanto externos à 
comunidade acadêmica, sendo realizadas duas atividades por semestre. O grupo também 
auxiliará na organização e divulgação dos eventos propostos pelos professores da graduação. 
Esta atividade tem também caráter de extensão, já que trabalha eventualmente com comunidade 
externa à UFPR. Espera-se com esta atividade não só colaborar para a complementação dos 
conhecimentos da comunidade do curso como também desenvolver a capacidade organizativa e 
ampliar o leque de contatos relacionados à profissão. 
 
PET - Estudos: esta atividade tem o objetivo de auxiliar, na medida do possível, no processo de 
aprendizagem dos alunos da graduação nas disciplinas do Curso. Em função da demanda e 
necessidade dos graduandos, o grupo PET organizará grupos de estudos dirigidos, sobre 
assuntos variados relacionados às disciplinas da grade curricular nas quais os estudantes 
apresentam mais dificuldades. Com esta atividade, além de melhor fixar os conhecimentos 
técnicos de cada disciplina e possibilitar o exercício da didática, objetiva-se desenvolver valores 
como a colaboração, a solidariedade, bem como a diminuição da evasão escolar promovida pela 
motivação do estudo coletivo.  
 
Língua Estrangeira: esta atividade constitui em aprender/desenvolver uma nova língua 
estrangeira durante a permanência do estudante no PET a fim de facilitar o aprendizado 
acadêmico e/ou enriquecer o conhecimento cultural do petiano. Esta atividade é desenvolvida a 
fim de aprimorar a formação acadêmica dos petianos, contribuindo para o crescimento cultural de 
cada um, facilitando o aprendizado em algumas disciplinas e também em pesquisas científicas. 
Para tanto, os petianos participam de cursos tanto interna quanto externamente à universidade. 
 
“Yellow Cow, uma dinâmica de conversação em Inglês”: com o objetivo de garantir o 
desenvolvimento de uma língua estrangeira essencial, como o inglês, e integrar com os 
acadêmicos do curso de Farmácia, o Grupo PET-Farmácia/UFPR pretende realizar, no mínimo, 
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dez dinâmicas de conversação com os mais variados temas, todos previamente analisados de 
acordo com as necessidades do dia-dia pessoal e relevância na profissão farmacêutica. A 
relevância desta atividade dentro do contexto do Grupo PET se encontra no fato de que muitas 
discussões acerca da responsabilidade social farmacêutica como, a orientação sobre a 
medicação, a atuação profissional e as interfaces com outras profissões, serão trabalhadas 
contribuindo, portanto, para o desenvolvimento ético dos estudantes envolvidos. Os resultados 
esperados para essa atividade são: produção de material didático na forma de apostilas; 
contribuir com o desenvolvimento da oratória nesta língua estrangeira, garantindo confiança ao 
beneficiado no momento de uma entrevista profissional farmacêutica em inglês; utilizar métodos 
pedagógicos descritos na literatura e, eventualmente, publicar em congressos/artigos sobre esta 
experiência única na graduação. 
 
Sessões de filmes seguidas de discussões: a atividade consiste em organizar sessões de 
filmes seguidas de discussões sobre os diversos pontos de vista de cada petiano a respeito do 
assunto abordado em cada filme. As discussões realizadas possuem a finalidade de desenvolver 
o senso crítico e aprimorar a capacidade de argumentação individual, respeitando a opinião de 
cada um e ampliando os seus próprios pontos de vista. Há um benefício cultural para o grupo que 
aprimora seus conhecimentos em outras áreas. Os filmes escolhidos para o ano de 2010 são: 
“Julie e Julia”, “Babel” e “Quase deuses”. Com as exibições de filmes espera-se uma maior 
interação com a comunidade acadêmica e com os integrantes do próprio grupo, além do 
aprimoramento do senso crítico. 
 
Leitura e resenha de livros: cada petiano deverá ler quatro livros determinados no 
planejamento e elaborar as respectivas resenhas, que são avaliada pela tutora e discutidas pelo 
grupo. Os livros do ano de 2010 são: “A lição final” de Randy Pausch, “A Cidade do Sol” de 
Khaled Hosseini, “Admirável mundo novo” de Aldous Huxley, “Quando Nietzsche chorou” de Irvin 
D. Yalom e “A Doença Como Caminho” de Thorwald Dethlefsen e Rüdiger Dahlke. Essa atividade 
pretende ressaltar a importância da leitura crítica, bem como aprender a elaborar uma resenha, 
treinando a comunicação escrita e expressando a opinião de forma clara e objetiva. Como 
resultado espera-se o aprimoramento da escrita e leitura crítica e da cultura como um todo e o 
estímulo a leitura de livros, de cunho não técnicos, pelos petianos. 
 
Projetos de pesquisa: os petianos devem desenvolver projetos de pesquisa após a realização 
de suas monografias ou artigo científico. Com a execução dessa atividade busca-se inserir o 
petiano no campo da pesquisa, colaborando para a sua melhor compreensão sobre como se dá a 
produção do conhecimento científico. Cada integrante do grupo deve escolher o tema de acordo 
com seu interesse e procurar um professor orientador que possa auxiliá-lo no desenvolvimento 
da atividade. Como resultado espera-se a complementação da formação acadêmica com o 
desenvolvimento do espírito investigativo, da escrita, leitura e busca de informações. Em geral as 
pesquisas possuem caráter prático, levando o petiano a desenvolver diversas habilidades como o 
aprimoramento em técnicas laboratoriais. Da mesma maneira que a monografia, as pesquisas 
são apresentadas para o grupo, para a graduação e demais interessados, sendo esperada a 
publicação dos resultados nos devidos canais de divulgação científica. 
 
Projeto de pesquisa “Avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia – 
UFPR”: esta atividade prevê a análise do projeto político pedagógico do curso articulado com a 
análise da qualidade de formação do futuro profissional farmacêutico. Tendo como referência 
inicial a estrutura e aspectos previstos em PPC’s pela área da educação, será inicialmente 
avaliado o documento em si e sua pertinência e coerência inclusive com as diretrizes nacionais 
da profissão. A posterior será feito um diagnóstico da implantação do atual PPC a partir de 
entrevistas com professores, estudantes e demais profissionais de interesse da pesquisa.  Os 
resultados deverão ser redigidos conforme metodologia científica e divulgados nos canais 
pertinentes. Espera-se que, além de se obter um diagnóstico importante sob o ponto de vista de 
projeto político pedagógico e de se estimular a discussão e participação crítica no seio da 
comunidade acadêmica, que os resultados sirvam de subsídios para as necessárias adequações 
visando a melhoria do curso. 
 
Projeto de pesquisa “O Perfil do Mercado de Trabalho Farmacêutico na Grande Curitiba”: 
este projeto, de natureza coletiva, realizado em parceria com o grupo PET-Estatística, visa 
desenvolver um estudo sobre as demandas e expectativas quanto aos profissionais 
farmacêuticos, de diversas empresas que representam variados segmentos da profissão, como 
os setores comercial, industrial e de serviços de análises clínicas na grande Curitiba.  Pretende-
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se conhecer, sob o ponto de vista dos recrutadores de recursos humanos farmacêuticos destes 
setores, qual o perfil profissional que o mercado de trabalho está buscando. Com os resultados 
pretende-se fomentar a discussão, bem como futuras investigações, acerca do futuro da 
profissão, seus conflitos de interesse, a pertinência e a conformidade de nossa formação 
educacional superior. 
 
Projeto de extensão “Farmaeduca - educação em higiene e saúde numa abordagem 
interdisciplinar”: o presente projeto, concebido pelo grupo e em desenvolvimento desde 2006, 
com o devido registro e acompanhamento pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, visa colaborar 
para o treinamento e capacitação de futuros profissionais da área farmacêutica para atuar em 
educação em saúde e cidadania, bem como estabelecer metodologia de trabalho nesta área. 
Durante seu desenvolvimento atuou junto a comunidade escolar pública, abrigos da Prefeitura 
para crianças e adolescentes e desde 2008 com idosas, sendo planejado para 2009 a 
continuidade deste trabalho. Com este público o projeto deverá focar na utilização racional de 
medicamentos. O projeto continuará contando com a atuação não só dos participantes do grupo 
mas também com demais professores e estudantes bolsistas extensão PROEC e Fundação 
Araucária (ingressos na universidade via cotas), bem como estudantes voluntários, sendo que a 
infra-estrutura e material disponibilizado é o do grupo. Espera-se que o estudante desenvolva o 
pensamento crítico-reflexivo, para que ele seja capaz diminuir os problemas sociais enfrentados 
pela população no campo de sua formação acadêmica, sempre com o alicerce dos valores éticos 
e morais. 
 
X Jornada Farmacêutica da UFPR: este evento será coordenado pelo grupo PET-Farmácia em 
parceria com o Centro Acadêmico de Farmácia e demais estudantes e professores do Curso, 
objetivando proporcionar um espaço para aprendizado e troca de experiências entre profissionais 
e estudantes de várias regiões do país. Este ano o evento estará em sua 10ª edição, com o tema 
“Qual o futuro do mercado farmacêutico: o mercado ou o farmacêutico?”, consistindo de diversas 
atividades (mini-cursos, cursos, mesa-redonda, oficinas, palestras, grupos de discussão e 
atividades culturais) abrangendo diversos assuntos relacionados à atuação do profissional 
farmacêutico, tais como, análises clínicas e toxicológicas, assuntos regulatórios, farmácia clínica, 
gerenciamento de recursos humanos entre outros. O evento acontecerá de 18 a 22 de maio de 
2010. 
 
4ª Mostra Acadêmica Integrada da Farmácia: em paralelo com a X Jornada Farmacêutica, será 
realizada a 4ª Mostra Acadêmica Integrada do Curso de Farmácia. Este evento visa possibilitar a 
todos do Curso conhecerem as atividades desenvolvidas pelos alunos de graduação (monitoria, 
PET, extensão, iniciação científica, estágios) e de pós-graduação (especialização, mestrado e 
doutorado). Os trabalhos serão apresentados na forma de painéis. 
 
Organização da Feira de Cursos e Profissões da UFPR: a Feira de Cursos e Profissões da 
UFPR tem como objetivo apresentar, elucidar dúvidas e mostrar curiosidades dos seus cursos de 
graduação e respectivas profissões a todos os interessados. A partir de acordo com a 
Coordenação do Curso, o grupo se dispõe a organizar e executar as atividades relativas ao 
evento, como organização do estande; elaboração de cartazes, banners e fôlderes, que informam 
sobre o curso e a profissão; capacitação de alunos da graduação colaboradores nessa atividade; 
coordenação dos estudantes da graduação e das dinâmicas programadas dentro da feira. Da 
mesma forma, as palestras realizadas na feira sobre o curso de Farmácia poderão continuar a 
ser de responsabilidade da tutora. 
 
Visitas técnicas: o grupo PET-Farmácia pretende realizar visitas que contribuam com o 
desenvolvimento de seus integrantes, tais como em indústrias, laboratórios e áreas afins. Os 
estudantes da graduação são convidados (na medida do possível) a participar das visitas 
organizadas pelo grupo. Os locais de visita estão dependentes do agendamento bem como das 
possibilidades financeiras do grupo, sendo possível visitar locais em Curitiba bem como em 
outras cidades do estado ou de estados vizinhos. 
 
Divulgação: os Murais do grupo PET- Farmácia são destinados a todos os integrantes da 
comunidade acadêmica, de maneira que se encontram à disposição para leitura não só pelos 
estudantes (inclusive de outros cursos), mas também pelos professores,  funcionários e visitantes 
da universidade. A atividade consiste na busca semanal de artigos, em diversas fontes de 
informação (revistas, jornais, internet), de modo a abranger os mais variados assuntos 
(políticos/econômicos, ciência/saúde, meio ambiente, inovações/tecnologia, legislação, entre 
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outros). São também utilizados para divulgar informações do grupo. Espera-se com essa 
atividade que os graduandos conheçam mais as atividades e possam ter acesso a notícias 
recentes de maneira rápida. A organização dos murais é feita de uma maneira atrativa, para 
despertar a curiosidade das pessoas.  
 
Apresentação do Programa de Educação Tutorial para os novos estudantes de Farmácia 
da UFPR: conforme ocorre em todos os semestres letivos, deverá ser feita apresentação do 
Programa e do Curso para os novos estudantes, durante a Semana do Calouro, realizada na 
primeira semana de aulas, em conjunto com o Centro Acadêmico de Farmácia. Nesta atividade o 
PET proferirá palestra aos novos estudantes de Farmácia sobre sua organização interna e as 
atividades desenvolvidas pelo grupo. Além disso, planeja-se fazer algumas atividades com os 
novos alunos, buscando uma maior inserção na graduação.  Neste momento, ainda, a tutora do 
grupo se incumbirá de proferir palestra introdutória à Universidade e à vida acadêmica, 
esclarecendo dúvidas dos novos alunos sobre seus direitos e deveres bem como sobre a 
estrutura administrativa e acadêmica da UFPR. 
 
XIII SULPET, XV ENAPET E V JOPAR PET: os encontros realizados anualmente objetivam unir 
os petianos para debates, discussões e confraternizações. Tais atividades assumem o caráter de 
“ensino, pesquisa e extensão” visto que os petianos podem apresentar o que cada grupo vem 
desenvolvendo em seu PET. Especificamente no PET-Farmácia, tais trabalhos são inerentes à 
projetos de pesquisa individuais e coletivos (Projeto do Currículo da UFPR e o Projeto do 
Mercado de Trabalho), ensino (“Yellow Cow” – uma dinâmica de conversação em inglês) e 
extensão (Farmaeduca) do grupo PET-Farmácia. A apresentação de trabalhos nestes eventos 
supracitados, por meio de banners e seminários, estimula a prática do ensino de forma a garantir 
uma melhor oratória e didática de ensino. 
 
SIEPE (SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO): o evento acontece 
anualmente na UFPR e, no ano de 2010, será composto pelo 9º ENAF (Encontro de Atividades 
Formativas), 9º ENEC (Encontro de Extensão e Cultura), 18º EVINCI (Evento de Iniciação 
Científica) e 3º EINTI (Evento de Inovação Tecnológica). Os petianos apresentarão trabalhos aos 
demais alunos da UFPR, exercitando o ensino e a escrita científica ao transmitir o conteúdo 
desses trabalhos através de seminários, resumos e banners. Visto o fato de que alguns destas 
atividades desenvolvidas são projetos de pesquisa (Projeto do Mercado de Trabalho) ou 
extensão (Farmaeduca) há uma integração, no evento, da tríade Ensino/Pesquisa/Extensão. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com a realização de todas estas atividades, todos os estudantes do grupo tenham 
incorporado a reflexão crítica sobre o processo de ensino-aprendizagem, bem como habilidades 
e competências relativas ao mesmo. Espera-se também que com a realização de leituras e 
escritas, científicas ou não, os estudantes tenham melhor desenvolvido suas capacidades de 
compreensão e de expressão, e que com a prática das apresentações públicas tenham 
desenvolvido a capacidade de comunicação oral. Espera-se que todos, incluindo tutora e demais 
professores colaboradores, tenham ampliado sua visão sobre o que é ensino e sobre seu caráter 
obrigatoriamente indissociável com as demais atividades acadêmicas de pesquisa e extensão.  
Quanto às atividades de pesquisa desenvolvidas pelo grupo, estas serão feitas de forma clássica, 
via projetos de pesquisa, mas também são parte necessariamente integrante de outras 
atividades. Assim, para o desenvolvimento das monografias, cada petiano obrigatoriamente se 
utilizará dos recursos da pesquisa, seja para a busca de dados e informações puramente teóricos 
e/ou resultados de outras pesquisas (em bases de dados e demais literaturas científicas), seja via 
realização de experimentos/pesquisas laboratoriais ou de campo. Os recursos da pesquisa 
teórica deverão também ser utilizados para a organização e elaboração dos artigos científicos, 
artigos de temas livres bem como para a organização dos temas a serem apresentados nas 
oficinas de comunicação e expressão. Ainda, os recursos da pesquisa científica são parte 
fundamental do desenvolvimento de projeto de extensão. A metodologia utilizada exige 
retroalimentação constante com dados e informações científicas obtidas via pesquisa científica 
teórica, cuja demanda nasce do próprio desenvolvimento do projeto. 
Espera-se que com a vivência em atividades que contemplam a pesquisa, todos os estudantes 
do grupo tenham incorporado a reflexão crítica sobre a importância das mesmas para a 
sociedade, para a ciência e para si próprios, e sobre a responsabilidade de se produzir pesquisas 
relevantes e úteis. Espera-se que os alunos tenham aprendido e desenvolvido os diversos 
aspectos da pesquisa, desde a busca de informações científicas, passando pelas metodologias 
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específicas e culminando na produção de resultados e divulgação dos trabalhos. Espera-se que 
todos, incluindo tutora e demais professores colaboradores, tenham ampliado sua visão sobre os 
alcances da pesquisa e sobre seu caráter indissociável, principalmente com as atividades de 
ensino, e que tenham percebido as possibilidades da indissociabilidade com as atividades de 
extensão.  
Espera-se que com a realização das atividades com abordagem de extensão, todos os 
estudantes do grupo tenham incorporado a reflexão crítica sobre a sua importância, tanto para a 
comunidade acadêmica como para a comunidade externa. Espera-se que todos tenham 
desenvolvido habilidades e competências para o trabalho com o público em geral. Espera-se que 
todos, incluindo tutora e demais professores colaboradores, tenham ampliado sua visão sobre o 
que é extensão e sobre seu caráter indissociável com as demais atividades acadêmicas de 
pesquisa e ensino. Principalmente, espera-se que desta forma se esteja colaborando de forma 
indireta para a formação de profissionais mais conscientes de sua responsabilidade social e de 
seu papel na construção de uma sociedade mais justa e com menores desigualdades, pautados 
em valores éticos e morais bem definidos.  
Espera-se que todos estes ganhos tenham sido também apropriados por todos os demais 
estudantes do Curso, que de uma forma ou outra tenham participado das atividades do grupo. 

 
2.2. Impacto no(s) Curso(s) de Graduação 
 No planejamento de atividades considere: 

 Atividades Inovadoras na Graduação. 
 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica relacionada a ações 

de diminuição da evasão e repetência do curso ao qual está vinculado. 
 Ações relacionadas com a inclusão de deficientes no curso (quando for o caso). 

 

Sabendo que a grade curricular dos cursos de graduação é em geral limitada em conteúdos 
técnicos, não possibilitando reflexões sobre as reais demandas da profissão e sua função social 
e o exercício da cidadania, o grupo PET-Farmácia tem como sua prática a discussão permanente 
sobre as possibilidades de colaborar com o curso de graduação por meio da organização de 
atividades complementares e envolvimento dos demais estudantes nas atividades do grupo. 
Assim, o grupo promove diversas atividades não só voltadas para os demais integrantes do curso 
como abertas para a participação dos mesmos em toda a sua realização. Entre estas atividades 
destaca-se: 
 
Jornada Farmacêutica: composta por cursos, palestras, dinâmicas e oficinas, que envolve os 
alunos desde o planejamento até a participação nas atividades durante o evento. Ao fazer parte 
da comissão organizadora, o estudante pratica o trabalho em equipe, a sistematização de 
informações, a habilidade interpessoal, a comunicação, dentre outros, além de conhecer 
profissionais de destaque e adquirir conhecimento técnico específico, sendo este um ganho para 
todos os demais integrantes do curso. 
 
Feira de Cursos e Profissões: A organização da feira de profissões e cursos se trata de uma 
atividade inovadora dentro da graduação: possibilita ao recém ingresso o contato com a 
comunidade não acadêmica e assim o exercício da comunicação; e um aprendizado sobre as 
perspectivas do seu curso e da sua futura profissão. Possibilita também ao estudante mais velho 
na graduação o exercício da comunicação, colocando em prática conhecimentos da profissão 
adquiridos durante o curso. Esta atividade colabora indiretamente na diminuição da evasão 
escolar, por um lado reforçando nos acadêmicos o entendimento do curso e da profissão em si, 
por outro lado ajudando na melhor escolha por parte dos vestibulandos.  
 
Ciclo de Seminários: a realização do ciclo de seminários é uma atividade que trará uma 
complementação na formação dos estudantes do curso de Farmácia e de outros cursos de 
graduação que venham a participar, pois as apresentações abordarão assuntos não trabalhados 
ou trabalhados de maneira superficial nas disciplinas da grade curricular, contribuindo em 
aspectos técnicos e humanos para o futuro profissional de saúde.  
 
“Yellow Cow, uma dinâmica de conversação em Inglês”: a necessidade de aprender uma 
língua estrangeira, como o inglês, é evidente nos dias de hoje. Em função da falta de tempo dos 
estudantes de farmácia de cursarem aulas particulares ou até por questões financeiras, o “Yellow 
Cow” se constitui numa iniciativa que beneficia todos os estudantes de graduação interessados. 
Acredita-se que, com o decorrer das atividades de conversação sobre os mais variados temas 
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farmacêuticos, os estudantes ampliem os seus ideais acerca dessa profissão e, com isso, se 
sintam motivados a seguir com os estudos de forma mais dedicada e consciente. Vale ressaltar 
que, em 2010, será executada pela 2ª vez a dinâmica, porém com a inclusão de estudantes da 
graduação que se destacaram na 1ª dinâmica realizada em 2009. 
 
PET - Estudos: acredita-se que a partir dessa atividade, que é voltada para a graduação, ocorra 
melhora na formação acadêmica dos alunos, auxiliando no aprendizado como um todo, tanto dos 
petianos quanto dos alunos da graduação. Objetiva-se desenvolver valores como a colaboração 
entre colegas, a solidariedade, bem como a diminuição da evasão escolar pela motivação 
nascida da superação da dificuldade de aprendizado. 
 
Projeto de pesquisa “Avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia – 
UFPR”: por meio dos resultados obtidos, será realizado um diagnóstico da implementação do 
PPC do curso de graduação o qual será disponibilizado e discutido com todos os interessados 
visando colaborar com as necessárias melhorias no curso.  
 
Projeto de Pesquisa Coletiva: “O Perfil do Mercado de Trabalho Farmacêutico na Grande 
Curitiba”: com os resultados desta pesquisa pretende-se colaborar não só com os estudantes, 
que poderão aprimorar sua formação acadêmica nas áreas profissionais de interesse, como 
também fornecer subsídios aos professores para atualizações em suas disciplinas em função das 
nonas demandas do mercado de trabalho 
 
Projeto de extensão “Farmaeduca - educação em higiene e saúde numa abordagem 
interdisciplinar”: por ser um projeto aberto à graduação, contribuindo não só para o 
desenvolvimento de acadêmicos e bolsistas e voluntários selecionados, o Farmaeduca 
proporciona aos estudantes um contato com a realidade social. Ressalta-se que a experiência 
instigante que os participantes do Farmaeduca possuem é, de certo modo, um fator motivador 
aos demais estudantes do curso de Farmácia, incitando o restante dos estudantes a buscar por 
atividades extra-curriculares que complementem sua formação ou até mesmo a participar do 
projeto de extensão. 
 
Divulgação: esta atividade tem como objetivo divulgar todas as atividades promovidas pelo PET 
que são voltadas para graduação, além de disponibilizar notícias da profissão, da área da saúde 
e outras a toda a comunidade acadêmica via murais.  
 
Organização de palestras e cursos (PET – EVENTOS): essa atividade visa complementar 
assuntos vistos na graduação e trazer novidades tanto tecnológicas como científicas por meio de 
cursos, palestras e visitas. Os assuntos abordados são selecionados de acordo com o interesse 
dos graduandos ou por sugestão de professores.  
 
 
2.3. Atividades de Caráter Coletivo  

 participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 
 atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão na IES. 

 
Comitê Local de Acompanhamento: a tutora faz parte deste comitê como membro titular. 

Interpet: quando ocorrer, sem data definida, mas antecedendo cada encontro regional, nacional 
e estadual ou extraordinariamente. 

CEPET (Comissão Executiva dos Grupos PET UFPR): atividade em que cada grupo PET da 
UFPR encaminha dois membros representantes para discussão de assuntos executivos relativos 
ao Programa para reuniões quinzenais e eventuais atividades decorrentes das deliberações 
aprovadas.  

XIII SULPET, XV ENAPET E V JOPARPET (JORNADA PARANAENSE) – os encontros são 
uma oportunidade de compartilhar experiências e idéias com demais petianos. Esses encontros 
fomentam debates e discussões de temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do 
programa, integrando todos os participantes. O SULPET será realizado em Porto Alegre, RS, o 
ENAPET será realizado em Natal, RN no mês de julho e a JOPARPET será realizada em Toledo, 
PR.   
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II SIEPE (SEMANA INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO) – neste evento da 
UFPR, os petianos deverão elaborar resumos e banners e fazerem apresentações orais dos seus 
trabalhos. Como no ano anterior, o grupo poderá organizar oficina pertinente às atividades 
realizadas. Ao participar do SIEPE e de suas diversas atividades, há a integração dentro do 
próprio grupo PET-Farmácia, entre os PETs da UFPR e entre os alunos de diversos cursos da 
Universidade Federal do Paraná. 

4ª Mostra Acadêmica Integrada da Farmácia: neste evento, realizado em conjunto com a X 
Jornada Farmacêutica do Curso de Farmácia da UFPR, os petianos deverão apresentar as 
atividades realizadas para a comunidade do Curso. 

“Yellow Cow”: esta atividade conta com a participação de diversos estudantes da graduação, 
além dos membros do grupo. No ano de 2009 houve a participação de membros do grupo PET-
Engenharia Civil da UFPR, o que além de tudo proporcionou discussões de caráter 
multidisciplinar, iniciativa esta que se pretende ampliar.  
Projeto de pesquisa “Avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia – 
UFPR”: o projeto será realizado entre os integrantes do grupo e em conjunto com professores e 
acadêmicos dispostos a contribuírem com sugestões e mão-de-obra. Além disto, com a aplicação 
de questionários e entrevistas teremos o envolvimento de uma parcela considerável da 
comunidade acadêmica da área farmacêutica. 
 
Projeto de Pesquisa Coletiva: “O Perfil do Mercado de Trabalho Farmacêutico na Grande 
Curitiba”: além de integrar os membros do grupo, o projeto será desenvolvido juntamente com 
graduandos do curso de Estatística da UFPR, participantes do grupo PET-Estatística. O projeto 
também envolverá a participação de professores, acadêmicos e de profissionais atuantes em 
áreas farmacêuticas, caracterizando-se, assim, como atividade de caráter coletivo e 
interdisciplinar. 
 
Projeto de extensão “Farmaeduca - educação em higiene e saúde numa abordagem 
interdisciplinar”: este projeto, que já está entrando em seu quarto ano de execução.envolve 
diversos outros estudantes, não só do curso de Farmácia, na condição de voluntários, bolsistas 
extensão PROEC e bolsistas extensão da Fundação Araucária (cotistas raciais e sociais). 
 
Feira de Cursos e Profissões: na realização desta atividade, os membros do grupo PET 
organizam, coordenam e executam atividades com diversos alunos do Curso e alguns 
professores colaboradores, ao longo dos três dias de atividades, além dos dias preparatórios que 
antecedem o evento. 
 
PET - Estudos: esta atividade conta com a participação de quaisquer estudantes do curso 
interessados e eventualmente com monitores das disciplinas cujos conteúdos específicos serão 
trabalhados. 
 
Organização de palestras e cursos (PET – EVENTOS): esta atividade conta com a 
participação de quaisquer alunos interessados e eventualmente com a parceria de professores 
do curso. 
 
 
 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 2010 - PET FARMÁCIA UFPR    
             

 J F M A M J J A S O N D 
Reuniões de sexta-feira                         
Projeto Farmaeduca                         
X Jornada Farmacêutica                         
Atividades de rotina                         
Filmes                         
Yellow Cow Talk                          
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PET Eventos                         
PET Estudos                         
Visita técnica                          
Recepção aos calouros                         
Processo seletivo                         
Feira de profissões                         
SulPET                         
ENAPET                         
JOPARPET                         
SIEPE                         
Pesquisa coletiva sobre currículo                         
Pesquisa coletiva de mercado de trab                         
Monografias                         
Pesquisa individual                         

 

Obs: o cronograma detalhado está inserido ao final do documento. 
 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE 
 
Para o cumprimento deste planejamento, o grupo (incluindo tutora) continuarão realizando duas 
reuniões semanais, provavelmente às terças e sextas-feiras dependendo do calendário de disciplinas 
dos petianos, para planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades, bem como para 
discussão de temas diversos. 

Deverão continuar a serem realizadas também reuniões para planejamento, acompanhamento e 
avaliação das atividades relativas aos projetos coletivos de extensão e de pesquisa. 

Também deverão continuar a ocorrer reuniões particulares entre a tutora e cada petiano ou grupo de 
petianos, para acompanhamento e orientação de atividades, sem datas pré-definidas. 
 
Manutenção das atividades de rotina: o grupo continuará adotando um sistema rotativo de 
distribuição de tarefas, onde todos os petianos têm a oportunidade de desempenhar todas as 
funções para a manutenção da rotina do grupo. Este rodízio continuará ocorrendo a cada dois 
meses, sendo que as atividades compreendem: manutenção da secretaria, organização do mural, 
organização de eventos; leitura de emails e participação no CEPET, divulgação e limpeza. Esta 
dinâmica, além de possibilitar o bom andamento e harmonia do grupo, possibilita aos petianos uma 
formação diferenciada, de caráter administrativo, jamais vivenciada apenas pelo acompanhamento 
de disciplinas. Além disso, o aspecto de formação cidadã se fortalece aqui, uma vez que tanto 
direitos quanto deveres são constantemente refletidos, discutidos e exercitados aqui. 
 
Processo seletivo para novos integrantes: no processo seletivo, o grupo continuará adotando a 
prática de, além das atividades clássicas de seleção, como realização de provas, entrevistas e 
análise de currículo e memorial, realizar um mês de estágio de vivência com os candidatos. Nesse 
período são realizadas, além das atividades normais do grupo, uma série de atividades e tarefas 
diferenciadas, como dinâmicas envolvendo por vezes além dos candidatos, todos os petianos. Esses 
momentos são especialmente ricos principalmente por se promover discussões e reflexões sobre 
valores e princípios, principalmente voltados ao trabalho coletivo e às necessidades da sociedade e 
da profissão. 
 
Local e Data: Curitiba, 02 de dezembro de 2009. 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutora 



                                                                                                                             CRONOGRAMA GERAL 2010 - PET FARMÁCIA UFPR

  Janeiro Fevereiro    Março       Abril         Maio    Junho       Julho     Agosto Setembro     Outubro  Novembro   Dezembro
Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Reuniões de sexta
Discussão
Atividades programadas pelo tutor
Avaliação
Farmaeduca
Reuniões
Visitas
X Jornada Farmacêutica
Reuniões
Evento
XI Jornada Farmacêutca
Reuniões
Atividades de rotina
Mural
Limpeza
Eventos
Site
Secretaria
CEPET/e-mail
Divulgação
Filmes
Julie & Julia
Quase deuses
Babel
Livros
A cidade do Sol
Admirável mundo novo
A doença como caminho
Quando Nietzche chorou
Yellow Cow Talk 
Elaboração das dinâmicas
Encontros
PET Eventos
Evento 1
Evento 2
Evento 3
PET Estudos
Reunião com ministrante
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PET Eventos
Evento 1
Evento 2
Evento 3
PET Estudos
Reunião com ministrante
Preparo de material
Execução das aulas
Visita técnica 
Organização
Visita
Recepção aos calouros
Preparação do material
Apresentação
Processo seletivo
Reuniões de montagem
Mês de vivência
Feira de profissões
Planejamento
Levantamento do material
Treinamento
Evento
Devolução do material
SulPET
Transporte
Trabalhos
Discussão dos Gt's
Participação no evento
ENAPET
Transporte
Trabalhos
Discussão dos Gt's
Participação no evento
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JOPARPET
Transporte
Trabalhos
Discussão dos Gt's
Participação no evento
SIEPE
Trabalhos
Aresentação prévia
Participação no evento
Pesquisa coletiva sobre currículo
Pesquisa exploratória
Análise do PPC do curso
Elaboração d questionário
Aplicação dos questionários
Entrevistas com professores
Análise de resultados
Apresentação
Pesquisa coletiva de mercado de trab
Aplicação dos questionários
Tratamento estatístico
Análise de resultados
Finalização
Apresentação
Monografias
Monografia Antônio E. M. Mendes
Monografia Marcella Kojarski
Monografia Mariana M. Garcia
Pesquisa individual
Pesquisa Jakeline Marinello

 
 
 
 


