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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. Natureza do Grupo:  
 ( X) Curso de graduação: Farmácia    (nome do curso) 
 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  
 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 
 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Câmpus) 
 
1.6. Nome do (a)Tutor (a):  Nilce Nazareno da Fonte 
1.7. e-mail do (a)Tutor (a):  nilce@ufpr.br 
1.8. Titulação e área: Doutor / Agronomia – Produção Vegetal 
1.9. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): outubro/2004 

 
 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e 
redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do 
grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 

 O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e 
modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da evasão escolar. As atividades 
do grupo devem ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Desta forma, devem necessariamente contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação 
acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia intelectual do estudante;  

 Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico Institucional, 
recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem 
como busquem inovações metodológicas;  

 Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada às 
demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe 
lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de Extensão; 

 Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada à 
reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de conhecimento 
novo e análise crítica dos resultados;  

 Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente registradas 
nas instâncias específicas no âmbito da IES; 

 O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o grupo 
deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não excesso de 
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atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla 
abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

 Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano sobre os 
seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano de graduação; 

 Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o estímulo ao 
espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior 
bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica. 

 
 
3. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 No planejamento geral das atividades considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será 
realizada. 

B. Quais os mecanismos de avaliação. 
C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, 
conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 
Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser realizada 
em até mil palavras. 
 

 
3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  
   

1. PROJETOS INDIVIDUAIS 
As atividades denominadas “projetos individuais” serão realizadas pelos petianos conforme o 

interesse ou a necessidade, porém deverão ser discutidas previamente com o grupo antes de seu 

desenvolvimento, sendo que algumas destas atividades são obrigatórias e outras opcionais. Seu 

acompanhamento pelo grupo será em momentos programados de avaliação, em reuniões ou na 

forma de seminários, ou ainda em eventuais reuniões individuais com a tutora. 

 
1.1. Monografias:  
A: Cada petiano deverá elaborar uma monografia, de cunho teórico e/ou prático, orientado por 
professores do Curso ligados ao tema escolhido, com o objetivo de aprender a elaborar trabalho 
científico, desde sua concepção até sua finalização, além de aprofundar nos conhecimentos técnicos 
científicos do respectivo tema. Após o término, as monografias deverão ser apresentadas 
publicamente e submetidas à análise e defesa perante banca examinadora. A apresentação das 
monografias pelo grupo já existe como um evento aberto à comunidade da UFPR ou demais 
interessados, permitindo integração e aprendizado coletivo. As monografias poderão ser aproveitadas 
como trabalho de conclusão de curso.  
B: Após a definição de cada tema, estes deverão ser discutidos no grupo, quando os participantes 
avaliarão a pertinência dos mesmos, contribuindo com sugestões. O acompanhamento do trabalho se 
dará por avaliação constante do professor orientador e, eventualmente, da tutora. Ao final do trabalho, 
por ocasião da apresentação em formato de seminário e defesa perante banca, todos do grupo 
participarão, sendo o trabalho avaliado tanto tecnicamente, por parte da banca examinadora, quanto 
em relação à sua apresentação. 
C: O principal resultado desta atividade será a elaboração da monografia em si que, além de estar à 
disposição de todos no grupo PET, deverá ser depositada na biblioteca do Curso para consulta. Os 
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resultados da pesquisa realizada constituem em produção de conhecimento novo, colaborando para o 
desenvolvimento técnico científico do petiano bem como da comunidade como um todo. Além disso, 
com a elaboração das monografias pretende-se que os petianos desenvolvam a capacidade de leitura 
e escrita científica, o senso crítico, a capacidade de organizar informações e elaborar textos 
científicos segundo a metodologia científica e desenvolver o conhecimento de como utilizar e onde 
encontrar as fontes de informação científicas.  
 
1.2. Pesquisas individuais:  
A: Para o desenvolvimento desta atividade, cada integrante do grupo deverá escolher o tema que 
mais possui afinidade dentre as diversas áreas de pesquisa do Curso de Farmácia, procurar um 
professor orientador que possa auxiliá-lo no desenvolvimento da mesma, podendo estar associado a 
alguma dissertação ou tese, no formato do que é academicamente desenvolvido como iniciação 
científica. À semelhança das monografias, os temas pretendidos serão previamente apresentados e 
discutidos no grupo. Espera-se com esta atividade que os petianos desenvolvam-se na pesquisa 
científica, além de aproximarem-se com a realidade da pós-graduação. Preferencialmente os petianos 
deverão aprender desde a concepção do projeto, o seu planejamento, desenvolvendo-se na pesquisa 
bibliográfica, leitura e análise dos artigos relacionados, treinamento nas metodologias específicas, 
culminando com o aprendizado que envolve a redação científica e divulgação dos resultados. 
B: As estratégias de avaliação desta atividade se assemelham bastante com as utilizadas para as 
monografias. Assim, a escolha e a definição de tema deverão ser discutidas no grupo, onde os 
participantes avaliarão a pertinência do tema, contribuindo com sugestões. O acompanhamento do 
trabalho se dará por avaliação constante do professor orientador e, eventualmente, da tutora. Como 
ocorre com os trabalhos de iniciação científica, espera-se que os trabalhos desenvolvidos sejam 
apresentados em eventos científicos, como o evento anual realizado na própria instituição, onde os 
alunos serão submetidos à avaliação da comunidade científica. Ao término do desenvolvimento da 
atividade, a mesma deverá ser apresentada no formato de seminário para o grupo e demais 
interessados, sendo então avaliado quanto ao conteúdo e forma de apresentação. 
C: Como parte da finalidade da pesquisa científica, espera-se que os resultados produzidos pelos 
petianos constituam-se em conhecimentos científicos novos que serão utilizados pela própria ciência 
ou pela sociedade. Espera-se que tais resultados sejam publicados em eventos científicos pelos 
meios de comunicação adequados. Para os petianos, além de seu aprofundamento na área 
específica em que se desenvolverá o projeto, espera-se um ganho no seu desenvolvimento crítico e 
reflexivo sobre a investigação científica, incluindo seus propósitos e seu desenvolvimento, a sua 
melhora no uso da literatura científica e na redação, além do aprendizado nas metodologias 
específicas da área. Além disso, seu possível envolvimento com a pós-graduação já o preparará para 
o seu desenvolvimento acadêmico subsequente à graduação. 
 
1.3. Monitoria:  
A: À semelhança das atividades realizadas via Programa de Iniciação à Docência, os petianos 
deverão desenvolver atividades de monitoria sob orientação de professores do Curso cujas 
disciplinas já tenham cursado. Cada petiano deverá, assim, acompanhar a atividade docente, 
aprendendo com o professor orientador sobre o processo ensino-aprendizagem desenvolvido via 
disciplina escolhida, além de colaborar com o professor em sua prática docente, aprofundando desta 
forma seus conhecimentos técnicos específicos da área.  
B: A atividade de monitoria deverá ser, logicamente, acompanhada e avaliada pelo professor 
orientador. Sempre que possível, a tutora deverá também colaborar com reflexões sobre esse tema. 
Da mesma forma que nas demais atividades, a disposição em desenvolver atividade de monitoria 
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deverá ser discutida previamente no grupo e relatada suas atividades sempre que possível nas 
reuniões semanais.   
C: Espera-se desta forma que o petiano aprofunde seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a 
prática docente, desenvolvendo conhecimentos e habilidades específicas do magistério superior, 
desde a compreensão sobre o sistema de controle acadêmico que dá suporte às disciplinas, a 
maneira como os conhecimentos são atualizados pelo professor, as metodologias docentes, as 
possibilidades de se fazer avaliação de conhecimento, entre outros. Por outro lado, com a prática de 
monitoria, na qual o petiano colabora com os demais alunos matriculados na disciplina, o mesmo 
começa a perceber as facilidades e dificuldades de aprendizado inerentes a cada indivíduo, as 
diferentes maneiras como cada um constrói o seu próprio conhecimento e que exigem do professor 
metodologias diferentes para se trabalhar o conhecimento. Com esta atividade o petiano 
desenvolverá também suas habilidades de comunicação e aprofundará seus conhecimentos teóricos 
e/ou práticos sobre o tema abordado na disciplina. Como resultado desta atividade ainda está o 
benefício do grupo todo, na medida em que a presença de petianos com vivência nesta atividade 
proporciona pontos de vista complementares em relação aos métodos de ensino-aprendizagem 
empregados nos projetos coletivos. 
 
1.4. Estágio:  
A: Esta atividade deverá ser desenvolvida por petianos que estão há bastante tempo no grupo e 
preferencialmente já desenvolveram demais projetos individuais de pesquisa e de extensão. Uma vez 
que o projeto político pedagógico do Curso exige que os estudantes realizem horas complementares 
de estágios, os petianos interessados utilizarão esta atividade para fazer uma ponte entre o grupo e o 
currículo do Curso. As exigências para realização do estágio seguem os critérios definidos pelo 
Curso. 
B: Todas as atividades de estágio deverão contar com orientação no local de professor e/ou 
profissional responsável por seu acompanhamento e avaliação. A tutora poderá eventualmente 
colaborar nessa tarefa. Da mesma forma que em todas as demais atividades, os petianos deverão 
periodicamente relatar suas atividades de estágio ao grupo. 
C: Os resultados esperados desta atividade serão bastante positivos para todos envolvidos: petiano, 
grupo e curso. O petiano, que receberá do grupo apoio e reflexão sobre as possibilidades de 
realização de estágio. O ganho em sua formação é indiscutível, face à experiência em postos de 
trabalho farmacêutico. O grupo cresce na medida em que discute e acompanha a vivência que o 
petiano relata. O curso, na medida em que, em relação aos petianos, compartilha com o grupo a 
orientação para a melhor realização dos estágios. 
 
1.5. Línguas Estrangeiras:  
A: Esta é uma das atividades de caráter optativo para os petianos, sendo desenvolvida conforme 
interesse ou afinidade por determinado(s) idioma(s), em instituições particulares ou cursos ofertados 
pela UFPR. Objetiva o aprendizado ou aperfeiçoamento em uma segunda ou terceira língua 
estrangeira. Sua realização é discutida no grupo. 
B: O acompanhamento e avaliação se darão conforme as regras próprias de cada curso frequentado. 
O petiano deverá relatar esta atividade nas reuniões do grupo destinadas à sua avaliação individual. 
C: Além de colaborar na melhor formação do futuro profissional, esta atividade também proporciona 
melhoria na formação e desenvolvimento enquanto graduando: na medida em que o petiano obtiver 
maior facilidade para a comunicação oral, escrita e de leitura em língua estrangeira, terá ampliada a 
sua possibilidade de acessar demais fontes de informação técnico-científicas além das em língua 
nativa. Isto certamente se converterá em ganhos para o grupo, no desenvolvimento de atividades 
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coletivas onde a desenvoltura e conhecimento de línguas estrangeiras sejam necessários. 
 
1.6. Seminários individuais:  
A: Os seminários individuais consistirão na apresentação de pelo menos um seminário de tema livre 
por ano por petiano, relacionado ou não aos conteúdos abordados na graduação. Esta atividade tem 
o objetivo de possibilitar aos petianos o seu desenvolvimento na habilidade de comunicação oral com 
o uso recursos audiovisuais, além de ser um momento em que o grupo tem a possibilidade de 
conhecer um pouco mais da personalidade e interesses do petiano em virtude do tema escolhido.  
B: Ao final de cada apresentação, todos os assistentes (petianos ou convidados) farão avaliação de 
conteúdo e de forma, em uma discussão coletiva. Os petianos a farão por escrito também e a 
entregarão ao apresentador, para que este possa avaliar seu desempenho e acompanhar sua 
evolução ao longo da permanência no Programa.    
C: O material didático apresentado deverá ser publicado online no site do grupo para eventuais 
consultas da comunidade interna e externa à graduação. Como resultado desta atividade ressalta-se 
as habilidades de comunicação oral adquiridas com a prática: não só o petiano apresentador como 
todos os demais os quais se aperfeiçoarão nas técnicas de organização da apresentação, no uso dos 
recursos áudio visuais, nos cuidados com a postura. Além disso, terão ampliados seus 
conhecimentos sobre as possibilidades de se trabalhar o conhecimento, principalmente a partir da 
troca de impressões e opiniões prevista ao final de cada apresentação. Ainda, todos adquirirão novos 
conhecimentos de ordem artística, cultural e/ou técnico-científica, conforme os temas sejam 
apresentados e debatidos. 
 
 
2. PROJETOS COLETIVOS 
Os projetos coletivos, da mesma forma que os projetos individuais, são discutidos no grupo desde a 
sua concepção até sua avaliação e eventual reorientação, oportunizando aos petianos a experiência 
e a reflexão em gestão de projetos e gestão de recursos humanos. São delineados de forma a 
atender, de forma equilibrada, as normativas do Programa quanto às atividades de ensino, de 
pesquisa e de extensão desenvolvidos pelos estudantes. Alguns dos projetos são de execução longa, 
sendo adaptados à medida que são executados, e outros são de execução curta. Todos os petianos 
devem participar dos mesmos, distribuindo-se nas atividades conforme suas disponibilidades e 
interesses. 
 
2.1. Projeto de Extensão “Farmaeduca - Educação em Higiene e Saúde numa Abordagem 
Interdisciplinar”:  
A: Este projeto, concebido pelo grupo e em desenvolvimento desde 2006, visa oportunizar o 
treinamento e capacitação de futuros profissionais da área farmacêutica para atuar em educação em 
saúde e cidadania, bem como estabelecer metodologias de trabalho nesta área. Sendo uma atividade 
de extensão, visa ainda promover a aproximação do estudante com a realidade da comunidade por 
meio de visitas e desenvolvimento de atividades no local escolhido para realização do projeto. Com a 
participação no Farmaeduca é possibilitado ao petiano colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos na Universidade, além da aquisição de novos conhecimentos durante a vivência das 
atividades, ocorrendo, desta forma, o aprendizado mútuo entre o público alvo e o grupo. Durante seu 
desenvolvimento foi desenvolvido junto à comunidade escolar pública, abrigos da Prefeitura de 
Curitiba para crianças e adolescentes, grupos de idosos de diferentes organizações e com alunos da 
Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional. No ano de 2011 as atividades ocorreram em 
parceria com o grupo PET-Odontologia desta Instituição, trabalhando com dois públicos: alunos da 
Escola Municipal Cecília Meireles e agentes comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde 



Planejamento Anual de Atividades – 2012. PET-Farmácia UFPR 

Sambaqui. No ano de 2012 o grupo trabalhará com internos de duas Casas de Permanência de 
Idosos com atividades relacionadas à promoção da saúde e à melhoria da terapia medicamentosa 
dos mesmos. O projeto continuará contando com a atuação não só dos participantes do grupo, mas 
também com demais professores e estudantes voluntários interessados.  
B: As atividades deverão ser acompanhadas e avaliadas em reuniões semanais exclusivas para isso 
e, sempre que necessário, nas demais reuniões do grupo. Além disso, serão apresentadas no evento 
anual de Extensão da UFPR quando, além de socializadas, são avaliadas pelos demais membros da 
comunidade universitária. 
C: Os resultados da atual fase do projeto deverão ser apresentados na forma de pôster e resumo no 
Encontro de Extensão e Cultura da UFPR. Como resultados espera-se dos acadêmicos a 
consolidação dos conhecimentos técnicos específicos adquiridos na Universidade, necessários para o 
bom desenvolvimento das atividades, e a aquisição de novos conhecimentos advindos dos estudos 
para a realização do projeto e/ou advindos da vivência na comunidade trabalhada. Além disso, 
espera-se seja possível colaborar 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.  
 
2.2. Projeto de Pesquisa “O Perfil do Mercado de Trabalho Farmacêutico na Grande Curitiba”:  
A: O objetivo deste projeto coletivo, já em curso no grupo, é fazer uma aproximação com os diversos 
segmentos profissionais farmacêuticos da região metropolitana de Curitiba e conhecer as demandas 
e perfis desejados ao profissional que ingressa no mercado de trabalho. Para tanto deverá ser dada 
continuidade às entrevistas e/ou questionários com recrutadores de recursos humanos de diferentes 
empresas representando diferentes segmentos farmacêuticos: farmácias comerciais, indústrias e 
laboratórios de análises clínicas, de pequeno, médio e grande porte. Será levantado, do ponto de 
vista dessas empresas, qual o perfil profissional se está buscando na contratação de profissionais 
farmacêuticos. Com os dados levantados será feita análise, buscando fazer uma correlação entre o 
perfil profissional que a Universidade tem focado e o que o mercado de trabalho tem demandado. 
B: O acompanhamento e a avaliação desta atividade serão feitos por meio de reuniões periódicas 
com a tutora bem como em discussões no grupo. Avaliação da comunidade acadêmica também será 
feita quando os resultados forem apresentados em eventos científicos. 
C: Os resultados obtidos deverão ser divulgados em formato de resumos e pôsteres em eventos 
científicos e ao final do projeto no formato de artigo a ser publicado em revista científica. Estes 
resultados, devidamente compartilhados com a comunidade do curso, estudantes e professores, 
servirão também para a melhoria do processo ensino-aprendizagem: estudantes poderão se dedicar 
mais nos conhecimentos/competências/habilidades para sua melhor formação enquanto que 
professores terão elementos para a melhoria nos conteúdos e abordagens de suas disciplinas e 
projetos. Os petianos terão diversos elementos para discussão e reflexão, além de sugestões de 
atividades que poderão ser desenvolvidas pelo grupo para colaborar com o Curso em seu projeto 
político pedagógico. A coordenação do curso poderá utilizar os resultados levantados para fomentar 
as discussões visando melhorias. 
 
2.3. PET-Estudos: grupo de estudos sobre legislação no âmbito da Farmácia  
A: Em virtude de existirem alguns conteúdos específicos da profissão farmacêutica pouco 
aprofundados na graduação, o grupo tem realizado a atividade denominada PET-estudos, com o 
propósito de colaborar para o melhor aprendizado desses temas. Neste ano de 2012 o grupo elegeu 
como tema “legislação farmacêutica base para a farmácia de dispensação”. Inicialmente os petianos 
responsáveis por coordenar a atividade discutirão com o grupo quais serão as normativas legais 
estudadas e como serão agrupadas para realização dos encontros de estudo. Em seguida farão uma 
busca por material bibliográfico sobre o tema, o qual será distribuído a todos os integrantes do grupo 
para estudo. Na fase seguinte serão realizados os grupos de estudo propriamente ditos. 
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B: A avaliação ocorrerá em discussões no grupo bem como durante e ao final de cada encontro de 
estudo. 
C: O estudo em grupo é estratégia reconhecida como facilitadora do aprendizado. Assim, os 
resultados desta atividade para a formação do petiano são indiscutíveis: além de aprofundar 
conhecimentos técnico-científicos sobre o tema abordado, prepara melhor os petianos para as 
atividades no grupo. Além disso, valores como amizade, apoio mútuo, solidariedade, imprescindíveis 
no trabalho coletivo, são indiretamente desenvolvidos/aprimorados nos petianos. 
 
 
3. ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E VISITAS TÉCNICAS 
Com o propósito de proporcionar atividades aos demais integrantes do Curso, o grupo organizará 
cursos e visitas técnicas abertas a todos os interessados, abordando temas e locais de interesse 
farmacêutico. Estes serão propostos pelos integrantes do grupo, sendo que também será possível  
auxiliar na organização e divulgação dos eventos propostos pelos professores da graduação. 
 
3.1. Curso sobre Primeiros Socorros: 
A: O tema “Primeiros Socorros” é de fundamental importância para a formação profissional, visto que 
tanto em ambientes farmacêuticos comerciais como em indústrias e laboratórios, o farmacêutico 
poderá ser solicitado por clientes e/ou funcionários a atender ou colaborar em situações de urgências 
ou emergências. Uma vez que esse tema não tem sido trabalhado em disciplina formal pelo curso, 
apesar de constar como “optativa” na grade curricular, o grupo PET tem anualmente promovido 
cursos, inclusos no evento “Jornada Farmacêutica”, para suprir essa necessidade. No ano de 2011 
esse curso foi ofertado de forma independente e o será novamente em 2012 devido ao grande 
interesse dos estudantes do Curso, sendo convidados profissionais especialistas na área para 
ministrá-lo. 
B: A avaliação se dará durante e ao final do curso, mediante estratégia própria, bem como em 
discussão realizada em reunião do grupo. 
C: Os resultados serão principalmente referentes aos conhecimentos apreendidos por todos os 
participantes, petianos e demais estudantes. Ressaltam-se ainda os resultados positivos ao Curso, o 
qual terá suprida pelo grupo esta necessidade de formação. 
 
3.2. Organização de Visitas Técnicas:  
A: Conforme vem ocorrendo por anos, o grupo continuará organizando visitas técnicas em 
estabelecimentos e/ou organizações farmacêuticas, abertos à participação de estudantes e 
professores do Curso. Dependendo das possibilidades financeiras ou de calendário, as visitas 
poderão ser realizadas em locais de outras cidades ou Estados. Estas visitas têm o objetivo de 
conhecer diferentes locais de atuação do farmacêutico como também conversar com os profissionais 
dessas áreas, aprendendo tanto assuntos técnicos específicos como seus pontos de vista sobre a 
realidade atual profissional. Para o ano de 2012 está prevista visita ao Centro de Pesquisa e 
Produção de Imunobiológicos - CPPI. Demais locais de visita serão ainda agendados. 
B: As avaliações serão feitas em discussões realizadas no grupo. 
C: Além de se caracterizar como bons momentos de integração entre petianos, professores e demais 
estudantes, estas visitas resultarão em grande aprendizado para todos. Será possível perceber a 
aplicação prática dos conteúdos trabalhados na Universidade, além de fixar o conhecimento mediante 
o aprendizado in loco do que se discute em nível teórico. Para os professores interessados em 
participar, esta visitas servirão ainda como material para atualização de suas disciplinas. 
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4. ATIVIDADES CULTURAIS 
As atividades culturais previstas para o grupo e baseadas em filmes e livros têm o propósito de 
ampliar a formação dos petianos para além das fronteiras técnico-científicas, por meio do debate e 
construção de opinião crítica. Temas instigantes, que promovam a discussão e reflexão, a melhor 
compreensão sobre direitos e deveres do cidadão, sobre valores implícitos e explícitos da sociedade, 
serão preferentemente escolhidos. 
 
4.1. Exibições de filmes seguidas de discussões - Cine-PET: 
A: Deverão ser organizadas sessões de filmes, abertas aos interessados, após as quais serão 
realizados debates a respeito do assunto abordado em cada filme e onde cada participante poderá 
apresentar seu ponto de vista. 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. Para o ano de 2012 foi escolhido o filme “V de 
Vingança”. Outros títulos deverão ainda ser definidos. 
B: A avaliação se dará mediante discussão prevista na própria atividade. 
C: Com as exibições de filmes espera-se uma maior interação entre os integrantes do grupo, além do 
aprimoramento intelectual e do senso crítico. Não deixando de ser um entretenimento, a crítica de 
filmes complementará culturalmente a formação dos participantes.  
 
4.2. Leitura e resenha de livros:  
A: Esta atividade visa incentivar a leitura pelos petianos de livros sobre temas diversos, ampliando 
sua bagagem cultural, além de proporcionar o exercício da escrita crítica por meio da elaboração de 
resenha. Após as leituras e confecção das resenhas, estas serão intercambiadas entre os petianos 
para análise. Ao final serão realizadas reuniões para discussão de cada livro, à semelhança das 
discussões de filmes, quando os petianos debatem livremente seus pontos de vista acerca da obra 
lida. Em 2012 esta atividade será realizada com as obras “Guia Politicamente Incorreto da História do 
Brasil”, de Leandro Narloch,  “Pai Rico Pai Pobre” de Robert Kiyosaki e Sharon Lechter e “O Príncipe” 
de  Nicolau Maquiavel. 
B: A avaliação desta atividade se dará nos momentos de discussão de cada obra lida. 
C: Como resultado espera-se o aprimoramento da leitura crítica e da cultura como um todo, 
aprimorando também sua capacidade de comunicação escrita de forma clara e objetiva. Ainda, 
espera-se o estímulo à leitura de livros, de cunho não técnicos, pelos petianos. 
 

 
 
 
3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas com 

demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros) 
   

1. Participação nos eventos nacional, regional e estadual do Programa de Educação Tutorial:  
XVII ENAPET, XV SulPET, VII JOPARPET (Jornada Paranaense dos Grupos PET):  
Nosso grupo PET-Farmácia UFPR entende como de fundamental importância a participação nos 
eventos anuais do Programa, pelo seu caráter político, acadêmico, social e cultural. Nesses eventos o 
grupo tem a oportunidade de socializar suas atividades e resultados bem como de conhecer outras 
experiências que certamente contribuem para a formação individual e coletiva. Acreditamos que a 
participação dos petianos em debates, mesas-redondas, seminários, grupos de discussão e de 
trabalho com petianos de diferentes formações e regiões, se por um lado contribui para a sua 
formação cidadã e profissional, por outro permite o fortalecimento do Programa como uma das 
estratégias mais inteligentes para a educação superior no país. Da mesma forma que em anos 
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anteriores, estudantes e tutora deverão participar desses eventos, em maior ou menor número 
dependendo das condições financeiras do grupo, levando em todos eles trabalhos em formato de 
resumos e pôsteres. Em 2012 os eventos serão assim realizados: SulPET em abril em Maringá, PR, 
ENAPET em julho em São Luis, MA e JOPARPET em Ponta Grossa, PR, em novembro.  
 
2. Participação no evento institucional IV SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFPR):  
A SIEPE é evento técnico-científico-cultural anual da UFPR que visa à apresentação e avaliação dos 
trabalhos desenvolvidos por professores e estudantes, sendo que em 2012 será composta pelo 11º 
ENAF (Encontro de Atividades Formativas), 11º ENEC (Encontro de Extensão e Cultura), 20º EVINCI 
(Evento de Iniciação Científica) e 5º EINTI (Evento de Inovação Tecnológica). Sendo um evento que 
busca trabalhar a indissociabilidade entre ensino-pesquisa e extensão, o grupo deverá continuar 
participando ativamente do mesmo, sendo na colaboração da organização e realização de palestras 
pela tutora, seja na apresentação de trabalhos em formato de resumos, pôsteres, apresentação oral 
ou organização de oficinas pelos petianos. Como em anos anteriores, o grupo deverá participar ainda 
do evento específico do PET, parte integrante da programação da SIEPE. 
   
3.  Participação em organização de integração dos grupos PET/UFPR, InterPET: 
A InterPET é organização autônoma, independente e informal que visa integrar todos os participantes 
de todos os grupos PET da Universidade Federal do Paraná (atualmente 22 grupos) visando 
promover debates e discussões acerca de temas pertinentes ao Programa. Para tanto são realizadas 
reuniões denominadas “interpetões”, de caráter deliberativo, geralmente antecedendo os eventos 
nacional, regional e estadual, onde são discutidos os temas dos eventos visando estabelecer os 
posicionamentos que a delegação UFPR deverá levar/encaminhar aos eventos. Nosso grupo PET-
Farmácia continuará participando ativamente do InterPET, seja na discussão e tomada de decisões 
prévias no grupo quanto aos temas abordados, seja na colaboração para a organização e 
desenvolvimento desses eventos, além da participação efetiva nos mesmos. 
 
4. Participação em organização representativa discente dos grupos PET/UFPR, CEPET 
(Comissão Executiva dos Grupos PET/UFPR):  
A CEPET é organização autônoma e independente, regida por estatuto próprio, criada por livre 
iniciativa dos estudantes petianos da UFPR, que visa possibilitar a integração dos grupos via 
representantes, com vistas à unificação, coordenação e representação com autonomia dos interesses 
dos grupos sob a ótica discente. Em reuniões quinzenais, os representantes dos grupos se 
encontram para discutir temas próprios do Programa e/ou locais, deliberar questões e eventualmente 
organizar atividades decorrentes de suas deliberações. Nosso grupo PET-Farmácia continuará 
participando ativamente com seus dois representantes nas atividades da CEPET. 
 
5. Participação em eventos científicos: 
Os petianos deverão participar de eventos científicos relacionados aos temas desenvolvidos em suas 
atividades individuais ou coletivas, particularmente para apresentação de resultados, ou para 
atualização técnico-científica conforme seja de interesse do petiano. Após sua participação, cada 
petiano deverá apresentar um relato ao grupo, tanto de sua participação quanto das atividades 
vivenciadas no evento. Estes eventos poderão ser congressos, seminários, simpósios, cursos, 
palestras os demais dessa natureza.  
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6. Participação em entidades representativas do Programa: 
6.1. Comissão de Avaliação: 
Designada por Portaria MEC/SESu, a tutora poderá continuar em 2012 participando como 
representante da área de saúde na Comissão Nacional de Avaliação do Programa. 
 
6.2. CENAPET (Comissão Executiva Nacional do PET):  
O petiano Lucas Miyake Okumura continuará exercendo até meados de 2012 a função de diretor 
discente da Comissão. 
 
6.3. Comitê Local de Acompanhamento - CLA: 
A tutora deverá continuar em 2012 como membro titular deste Comitê. Assim como ocorrido em 2011, 
algum petiano do grupo poderá ser eleito representante discente deste Comitê. 
 

 
 
 
4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos 
seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra Curso, 
entre outros) 
   

Este grupo PET-Farmácia/UFPR destaca ainda entre as atividades consideradas formativas 
essenciais, aquelas de caráter administrativo, que continuarão sendo realizadas pelos integrantes do 
grupo. Tais atividades colaboram para a formação ampla e diferenciada dos petianos, não sendo 
aprendidas/desenvolvidas por meio das demais atividades acadêmicas. Com o desenvolvimento 
dessas atividades, além do aprendizado técnico inerente a cada uma delas, os petianos terão a 
oportunidade de desenvolver habilidades e competências como organização, planejamento e gestão 
além de estabelecer reflexões acerca de ética, responsabilidade, coletividade e cidadania, entre 
outros, que os levam à consolidação de valores essenciais à vida em sociedade. 
 
1. Reuniões para deliberação, acompanhamento e avaliação do grupo: 
Com o propósito de deliberar, acompanhar e avaliar o desempenho dos petianos e do grupo, em 
2012 continuarão sendo realizadas duas reuniões semanais, de caráter obrigatório, às quartas-feiras 
horário de almoço e sextas-feiras final de tarde a começo da noite. Com a finalidade de aprendizado 
específico e formação de liderança, em cada mês um petiano ficará responsável pela condução das 
reuniões, cuidando das pautas e coordenando as discussões. Nestas reuniões todas as atividades do 
grupo deverão ser discutidas, desde a proposição de novas atividades, deliberações sobre questões 
específicas até avaliação, sendo que todas as memórias das reuniões serão registradas em livro ata. 
Sempre que necessário serão designados subgrupos para a execução das tarefas, procurando-se 
agrupar petianos mais experientes com petianos mais novos, proporcionando o aprendizado 
colaborativo. Periodicamente, o grupo fará avaliações individuais e coletivas do trabalho executado, 
trazendo avanço e melhoria às atividades realizadas, além de proporcionar a reflexão sobre o auto 
desempenho de cada um. 
  
2. Manutenção das atividades de rotina:  
Os integrantes do grupo continuarão desenvolvendo atividades denominadas “de rotina”, em sistema 
rotativo de distribuição de tarefas, com periodicidade semestral, nas quais todos os petianos terão a 
oportunidade de desempenhar todas as funções necessárias para a manutenção da rotina do grupo. 
As atividades compreendidas neste sistema rotativo serão: manutenção da secretaria (responsável 
pela documentação recebida e expedida, elaboração de memórias de reuniões, organização de 
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informações para elaboração de relatório anual etc.), organização dos murais (utilizados para 
divulgação das atividades do grupo e para socialização de eventos e temas de interesse), 
organização de eventos, leitura de e-mails (acompanhamento das discussões locais, regionais e 
nacionais e socialização no grupo), representação do grupo na CEPET e manutenção do site / mídias 
sociais. Para 2012 foi incluída a atividade de rotina “seleção” onde os petianos colaborarão no 
processo seletivo para novos integrantes organizando, entre outras coisas, atividades voltadas 
especialmente para os candidatos. Esta rotatividade nas atividades possibilitará que todos os 
petianos realizem todas as atividades e obtenham ganhos em suas formações os quais não seriam 
possíveis apenas com a vivência do Curso.  
 
3. Processo seletivo para novos integrantes: 
No ano de 2012 serão realizados dois processos seletivos para novos integrantes, bolsistas e não 
bolsistas. Nestes, continuará sendo adotada banca de seleção composta pela tutora, dois professores 
convidados e dois bolsistas mais antigos no grupo. Continuarão sendo adotadas quatro etapas para 
seleção: estágio de vivência de pelo menos um mês, apresentação de currículo e memorial, 
entrevista e realização de prova. Durante o estágio de vivência os candidatos deverão acompanhar 
todas as atividades do grupo, com a orientação de “padrinhos” petianos e deverão também realizar 
tarefas especialmente delineadas para eles, além de participar de dinâmicas de grupo. Os currículos 
deverão ser apresentados no formato padrão e os memoriais em formato de apresentação oral. As 
entrevistas focarão o interesse e o conhecimento dos candidatos sobre o Programa, além do perfil e 
potencialidades pessoais. As provas versarão sobre assuntos diversos, não técnicos, visando analisar 
capacidade de leitura e interpretação, verificando redação, capacidade de argumentação, criatividade 
e coerência. 
 
4. Apresentação do Programa de Educação Tutorial para os novos estudantes de Farmácia da 
UFPR:  
Como forma de incentivo à participação no Programa, os petianos continuarão desenvolvendo 
atividades com os novos estudantes do Curso, durante a denominada “Semana do calouro”. Nesta 
atividade deverão ser realizadas dinâmicas visando à apresentação e esclarecimentos quanto ao 
grupo e ao Programa, sendo de imediato feito o convite ao acompanhamento do grupo para melhor 
compreensão do mesmo.  
 
5. Regimento: 
Em 2012 deverá ser finalizado o documento denominado “Regimento do Grupo PET-Farmácia / 
UFPR”. Este documento, previamente estruturado e tendo seu conteúdo amplamente discutido no 
grupo, visa formalizar e tornar acessíveis as informações relativas ao Programa, às atividades do 
grupo, os direitos e deveres dos petianos, entre outras. Além de se constituir em uma importante 
ferramenta auxiliar para avaliação no grupo, na medida em que explicita claramente a filosofia do 
grupo e o que se espera de cada integrante na execução das atividades e nas atitudes no grupo, 
serve como auxílio no planejamento anual de atividades. Para os novos integrantes, o Regimento 
deverá se constituir em documento de apoio para melhor compreensão do Programa e do grupo. Este 
documento deverá ser revisto anualmente visando a sua adequação ao Planejamento Anual de 
Atividades do grupo. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à 
participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das 
atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros) 
   

O exercício da tutoria deverá continuar sendo pautado em atitudes bastante específicas: a 
participação presencial constante, a abertura aos estudantes para a máxima aproximação e interação 
possível, a observação atenta que aponte os momentos necessários de intervenção, a abertura para 
a livre iniciativa e criatividade por parte dos estudantes. 
Desta forma, deverei como tutora estar presente ao máximo de atividades do grupo, na medida do 
possível, o que inclui todas as reuniões de quartas e de sextas-feiras além de demais atividades. 
Estes momentos deverão ser utilizados para acompanhamento e avaliação das atividades, 
orientação, sugestão e/ou discussão de novos temas ou atividades ou para simples troca de 
reflexões. Além disso, os estudantes deverão continuar contando com a possibilidade de realizar 
reuniões e discussões comigo de forma individual ou em pequenos grupos, sempre que necessário, 
para reorientações, esclarecimentos, correções ou acompanhamento das atividades.  
Somado a isso há ainda o uso dos recursos virtuais, como a lista de discussão do grupo, onde não só 
as atividades são discutidas como temas continuarão sendo lançados por mim e pelos estudantes, 
para leitura, reflexão e debates. 
Esta participação presencial e próxima aliada à observação atenta permitirá que sejam detectadas as 
potencialidades e as dificuldades de cada petiano, características estas fundamentais de serem 
conhecidas para o bom andamento do grupo e para o exercício da tutoria coerente e justa. Da mesma 
forma será possível detectar eventuais falhas e propor correções ainda em tempo hábil. 
Todas as atividades do grupo, sejam de natureza individual ou coletiva, deverão continuar sendo 
discutidas amplamente no grupo, desde sua concepção até sua conclusão. Todas as atividades por 
mim sugeridas serão analisadas pelo grupo, o qual poderá ou não concordar com seu 
desenvolvimento. Da mesma forma continuarei garantindo a livre iniciativa de todos em propor novos 
temas e atividades ao grupo. Como tutora deverei enriquecer sempre as discussões com minha visão 
e experiência, alertando-os para as implicações de cada decisão do grupo, de forma a que valores 
como responsabilidade, dedicação, coletividade, compromisso e comprometimento sejam sempre 
assumidos como sinalizadores para o cumprimento do que é decidido e definido pelo grupo. Como 
tutora pretendo continuar promovendo atividades e discussões que levem cada um a perceber 
constantemente o seu próprio crescimento e desenvolvimento, descobrindo suas potencialidades, 
ultrapassando suas dificuldades e tendo tudo isso como mola motivadora para crescer mais. 
Por fim, como tutora deverei estar sempre alerta à filosofia e às diretrizes do Programa de Educação 
Tutorial, de forma a cuidar para que o andamento do grupo cumpra com o esperado e não se desvie 
dos propósitos do mesmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  
 

ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO   

1. PROJETOS INDIVIDUAIS  

1.1. Monografias:              

1.2. Pesquisas individuais:              

1.3. Monitoria:              

1.4. Estágio:              

1.5. Línguas Estrangeiras:              

1.6. Seminários individuais:              

2. PROJETOS COLETIVOS  
2.1. Projeto de Extensão “Farmaeduca...”             
2.2. Projeto de Pesquisa “O Perfil do Mercado de Trabalho Farmacêutico na Grande Curitiba”:              
2.3. PET-Estudos: grupo de estudos sobre legislação no âmbito da Farmácia              

3. ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E VISITAS TÉCNICAS:  

3.1. Curso sobre Primeiros Socorros:            

3.2. Organização de Visitas Técnicas:              

4. ATIVIDADES CULTURAIS  

4.1. Exibições de filmes seguidas de discussões - Cine-PET:             
4.2. Leitura e resenha de livros:             
ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR  
1. Participação nos eventos do PET:  XVII ENAPET, XV SulPET, VII JOPARPET               
2. Participação no evento institucional IV SIEPE / UFPR             
3.  Participação em organização de integração dos grupos PET/UFPR, InterPET:             
4. Participação em organização representativa discente dos grupos PET/UFPR, CEPET               
5. Participação em eventos científicos:             
6. Participação em entidades representativas do Programa:  

6.1. Comissão de Avaliação:             

6.2. CENAPET (Comissão Executiva Nacional do PET):              
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6.3. Comitê Local de Acompanhamento - CLA:             

OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE  

1. Reuniões para deliberação, acompanhamento e avaliação do grupo:             

2. Manutenção das atividades de rotina:              

3. Processo seletivo para novos integrantes:             
4. Apresentação do PET para os novos estudantes de Farmácia da UFPR:              
5. Regimento:             
 
 
 
    Local e Data: Curitiba, 30 de março de 2012. 
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Tutora 

 

 


