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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. 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: 

( X ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome da Tutora. 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 de 2004 
1.12. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Franco Ramazzotte 
1.13. E-Mail do Interlocutor: ramazzotte@ufpr.br 
1.14. Pró-Reitora de Graduação:  Maria Amélia Sabbagh Zainko 
1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@ufpr.br 

 
 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 
 
a) Quadro de identificação: 
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período letivo que está cursado e o 
coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo cursado, conforme quadro abaixo. 
 

Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Antonio Eduardo Matoso Mendes 08/2006 06/2009 8º P 0,7876 

Bianca Caroline Salvador 03/2009 07/2009 3º P 0,6843 

Cassiana Favaro de Oliveira* 08/2005 03/2006 10º P 0,7938 

Danielle Alves da Silva 03/2008 02/2009 5º P 0,8045 

Fabiana Aparecida de Lima* 08/2004 01/2006 Graduada 0,6984 

Jakeline Marinello 08/2005 01/2006 10º P 0,6163 

Kelly Cristina Garcia* 03/2005 08/2005 Graduada 0,7712 

Lauro Acosta Júnior 03/2005 02/2007 11º P 0,7573 

Lucas Miyake Okumura 08/2006 07/2007 8º P 0,7326 



Nome dos bolsistas Ingresso na IES 
 

Ingresso no PET 
 

Período letivo atual Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Marcella Moraes Kojarski 08/2006 02/2009 8º P 0,7498 

Mariana Martins Garcia 03/2006 07/2007 9º P 0,7443 

Patrícia Keiko Barszcz 03/2007 08/2009 7º P 0,8466 

Patrícia Rodrigues Gonçalves 08/2005 07/2006 10º P 0,7439 

Renata Camargo 03/2008 03/2009 5º P 0,7707 

Sarah Carolina de Oliveira Silva 03/2005 11/2005 11º P 0,7345 
Nome dos não bolsistas Ingresso na IES 

 
Ingresso no PET Período letivo atual Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Andrés Mello López 03/2009 07/2009 3º P 0,7481 

Camila Manosso Funes 03/2009 07/2009 3º P 0,6873 

Carine Wessling 03/2009 02/2010 3º P 0,6711 

Diego Lima Gomes 03/2009 03/2009 3º P 0,7106 

Gisele Ribeiro da Assunção Frois 03/2009 01/2010 3º P 0,7744 

Valquíria Daniele Casanova 
Antunes 

03/2008 02/2010 5º P 0,7721 

 As petianas Cassiana, Fabiana e Kelly foram substituídas ao longo do ano de 2009, em função 
de necessidade de realização de seus estágios de conclusão de curso. 

 
 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-
bolsista em particular, justifique. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO  
 
3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
SEMINÁRIOS: 
1. Anticoncepcionais masculinos (Carine Wessling); 
2. Arabinogalactanas-proteínas extraídas de U. tomentosa (defesa de monografia de Lucas Miyake 
Okumura); 
3.Avaliação da orientação farmacêutica e de bulas de medicamentos fitoterápicos dispensados no 
centro de Curitiba-PR (defesa de monografia de Sarah Carolina de Oliveira Silva); 
4. Campos de concentração no Brasil (Patrícia Rodriguez Gonçalves); 
5. Chapéus (Renata Camargo); 
6. Enfermagem (Antônio Eduardo Matoso Mendes); 
7. Escotismo (Bianca Caroline Salvador); 
8. Estágio nas Drogarias Nissei (Mariana Martins Garcia); 
9. Intercâmbios Brasil Afora (Lucas Miyake Okumura); 
10. México (Danielle Alves da Silva); 
11. Projeto Político Pedagógico do curso de Farmácia da UFPR (Renata Camargo); 
12. Projeto PET- Estudos (Mariana Martins Garcia e Marcella Moraes Kojarski); 
13. Mariah Carey (Lauro acosta Junior); 
14. Pimentas (Camila Manosso Funes). 
 
Tema: Seminários 
Cronograma de Execução da Atividade: 



Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev 

X 
Mar 

X 
Abr 

X 
Mai 

X 
Jun 

X 
Jul 

X 
Ago 

X 
Set 

X 
Out 

X 
Nov 

X 
Dez 

X 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná. 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Os seminários são apresentações (de trabalho de pesquisa, tema livre ou monografia) desenvolvidas 
pelos petianos aos demais integrantes do grupo, professores e alunos da graduação. Cada petiano 
deve elaborar dois seminários por ano, sendo um de alguma pesquisa, monografia ou de tema 
relacionado a assuntos da graduação e o outro de tema livre. Após a apresentação, os estudantes 
avaliam oralmente e por escrito a desenvoltura do petiano apresentador, com o objetivo de contribuir 
para a melhora de sua oratória e de seu comportamento frente ao público.  
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Os seminários foram promovidos pelo grupo PET-Farmácia da UFPR. 
Parceiros ou colaboradores da atividade: - 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Os seminários estavam previstos no planejamento para 2009 e foram realizados por acreditar-se que 
estas atividades promovam o enriquecimento cultural e técnico-científico dos petianos 
apresentadores e da platéia. Esta prática é convertida em benefício à comunidade acadêmica pois 
há uma troca de conhecimentos. Além disso, os seminários contribuem com a experiência 
pedagógica do participante do PET de modo a melhorar sua oratória e comunicação em público.  
 
Resultados esperados com a atividade: 
Era esperado com a atividade que os petianos aprendessem técnicas e aprimorassem 
gradativamente sua oratória. Quanto à comunidade acadêmica, além dos benefícios de participar de 
uma rica discussão sobre temas diversos, eram resultados esperados também o maior 
conhecimento sobre as questões relacionadas à apresentação de trabalhos em público em seus 
variados aspectos. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram alcançados.  
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Além dos aspectos positivos já relatados, destaca-se ainda a integração estabelecida não só com a 
comunidade da graduação mas também com a de pós-graduação que eventualmente participou das 
sessões de seminários. 

 



 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
MONOGRAFIAS 
1. Arabinogalactanas-proteínas (AGPs) Extraídas de Uncaria tomentosa (WILL) D.C, defendida em 
setembro de 2009. 
2. Avaliação da Orientação Farmacêutica e de Bulas de Medicamentos Fitoterápicos Dispensados no 
Centro de Curitiba-PR, defendida em novembro de 2009. 
 
Tema: Elaboração e defesa pública de monografias 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan 
     X 

Fev 
X 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Petianos, quanto à elaboração das monografias, e toda a comunidade acadêmica e convidados 
externos, em relação à apresentação e defesa pública das mesmas. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Esta atividade tem o objetivo de iniciar o aluno no trabalho e na metodologia científica, 
desenvolvendo uma monografia de cunho teórico e/ou prático de interesse farmacêutico. Sob a 
orientação de um professor da área temática, é submetida à defesa pública perante banca composta 
por três membros, sendo um o professor orientador, um professor convidado e um farmacêutico ex-
petiano.  
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
As monografias são iniciativas do PET- Farmácia da UFPR. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
1. Monografia feita sob a orientação da Profa Dra Juliana Bello Baron Maurer, de departamento de 
Bioquímica, e em parceria com a REPPLAMED, NUPLAMED e Herbarium. 
2. Monografia feita sob a orientação da Profa Dra Nilce Nazareno da Fonte, do departamento de 
Farmácia. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
As monografias foram atividades planejadas para 2009 e visam promover o desenvolvimento técnico 
e científico dos petianos. Vem fazendo parte das atividades programadas para os petianos há vários 
anos e, inclusive, estimulou que o Curso introduzisse a elaboração de monografias de conclusão de 
curso como atividade obrigatória a todos os alunos de graduação. A defesa pública perante banca é 
exigência apenas das monografias dos petianos e poderá servir de modelo para os demais alunos 
da graduação. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Possibilitar aos petianos o aprendizado sobre a elaboração de trabalhos científicos, desde a 
concepção e proposição do projeto, passando por levantamento de informações em bases de dados 
científicas, coleta de dados ou trabalho experimental, análise e discussão dos resultados, até a 
elaboração do material escrito, conforme as exigências das normas técnicas acadêmicas. Possibilitar 
ainda o aprendizado referente à vivência de argüição perante banca examinadora. São resultados 
esperados também, não só para petianos como para os demais estudantes da Curso, o estímulo 
pelo gosto e interesse pelos trabalhos científicos.  
 



Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram alcançados em relação às monografias defendidas. Demais 
monografias seguem sendo desenvolvidas, ou em fase de definição, pelos demais petianos. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Considera-se um desafio para o graduando escrever um trabalho extenso e de cunho científico. 
Apesar da elaboração da monografia ser individual, o desenvolvimento das mesmas é 
constantemente discutido no grupo, em aspectos não só temáticos como referentes às facilidades e 
dificuldades encontradas. Ë bastante comum a integração do petiano com pós-graduandos durante a 
elaboração da monografia, dependendo do cunho da mesma – experimental ou não. Vale ainda 
ressaltar que a defesa pública da monografia perante uma banca promove uma excelente 
oportunidade para discutir e aprofundar o tema além de proporcionar a todos, petianos e estudantes 
de graduação e pós-graduação presentes, uma experiência única que os prepara para atividades 
semelhantes da pós-graduação. Avalia-se que esta atividade, que integra atividades individuais e 
coletivas em diferentes níveis, além de agregar bastante valor à formação dos petianos, solidifica e 
fortalece consideravelmente o grupo em seu caráter coletivo. 
 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
ORGANIZAÇÃO DE CURSOS, VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS E PALESTRAS 
1. Visita técnica na indústria de cosméticos “Schwan Cosmetics do Brasil” 
2. Semana “De Frente com o Farmacêutico” 
3. Curso de “Matemática Farmacêutica” 
 
Tema: Organização de Cursos, Visitas Técnicas, Eventos e Palestras 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

X 
Ago 

 
Set 

 
Out 

 
Nov 

X 
Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
1. Visita técnica à empresa “Schwan Cosmetics do Brasil”, indústria de cosméticos alemã com filial 
em Curitiba, realizada em julho de 2009, possibilitou que os estudantes de Farmácia tivessem 
contato com os processos e atividades inerentes ao farmacêutico na indústria cosmética. 

2. Palestras “De Frente com o Farmacêutico”, realizada durante três dias em novembro de 2009, 
realizadas por profissionais que atuam em diferentes áreas da profissão farmacêutica, visando 
apresentar e esclarecer dúvidas sobre cada área e o caminho trilhado por cada um dos profissionais, 
proporcionando à comunidade acadêmica um contato com a realidade do mercado profissional 
farmacêutico. 

3. “Curso de Matemática Farmacêutica”, realizado em novembro de 2009, o curso ofereceu aos 
estudantes de graduação conteúdos matemáticos e químicos de importância profissional e 
acadêmica. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET-Farmácia UFPR. 
 
 



Parceiros ou colaboradores da atividade:  
1. Louise Trevisan de Faria, ex-petiana e atualmente farmacêutica contratada pela empresas 
visitada. 
2. Farmacêutico M.Sc. Alexandre Roberto Silva, da indústria “O Boticário”; Farmacêutica Cláudia 
Seidl, da rede de farmácias “DrogaRaia”; Farmacêutica Luciana Camargo, do Hospital Vitta. 
3. Professor Dr. Márcio Chimelli, do departamento de Farmácia UFPR. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
A organização de visitas técnicas, palestras e cursos têm feito parte permanente do planejamento de 
atividades do grupo, sendo que os locais e temas trabalhados são agendados ao longo do ano, 
conforme demandas e possibilidades. São atividades não existentes no currículo do curso e que 
complementam a formação dos estudantes, que demonstram grande interesse em participar. Além 
destas atividades complementarem a formação dos futuros profissionais, seja pelos conteúdos 
temáticos trabalhados, seja pela prática profissional apresentada, colaboram ainda fazendo com que 
seja dado um sentido de aplicabilidade aos conteúdos disciplinares abordados ao longo do curso, 
incentivando os estudantes a se aprofundarem nos estudos e diminuindo a evasão escolar. Ainda, 
destaca-se o benefício do contato com profissionais, o que favorece inclusive a realização de 
estágios futuros. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Esperava-se oferecer ao público acadêmico a oportunidade de ampliação de conhecimentos teóricos 
e práticos relevantes para a profissão farmacêutica. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Foi possível oferecer diversos conteúdos e também complementar a formação dos estudantes de 
Farmácia da UFPR. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Observa-se que invariavelmente os profissionais convidados são bastante receptivos a esse tipo de 
atividade, elogiando esta iniciativa do grupo. As dificuldades que normalmente surgem são 
referentes a visitas técnicas fora da área metropolitana de Curitiba, principalmente em função de 
custos e dificuldades no uso dos recursos financeiros. 
 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
RESENHA, LEITURA DE LIVROS E DISCUSSÕES DE FILMES 
1. Discussão do filme ‘‘Desejo e Reparação’’; 
2. Leitura, resenha e discussão do livro ’‘ O Guia dos Mochileiros das Galáxias’’; 
3. Leitura, resenha e discussão do livro ‘‘O médico doente’’ 
4. Leitura, resenha e discussão do livro ‘‘A lição final’’ 
 
Tema: Leitura de Livros, Elaboração de Resenhas e Assistência a Filmes 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

X 
Jul 

X 
Ago 

X 
Set 

 
Out 

 
Nov 

X 
Dez 

X 
 
 



Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
A leitura de livros e elaboração de resenhas é atividade dos petianos. A assistência a filmes é aberta 
à comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Os livros definidos para leitura foram adquiridos e/ou emprestados de bibliotecas, tendo sido feitos 
rodízios entre os estudantes, conforme cronograma, de forma a que todos tivessem acesso aos 
mesmos. Após as leituras, cada petiano elaborou uma resenha crítica sobre as obras, as quais foram 
entregues à tutora para correção e discutidas em duplas, sendo posteriormente feitas discussões 
com todo o grupo. As sessões públicas dos filmes, definidos no planejamento, foram divulgadas e 
realizadas em salas de aula, mediante o uso de computador e multimídia. Após as sessões 
seguiram-se debates sobre os mesmos. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET-Farmácia UFPR. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Comunidade acadêmica do curso. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
O trabalho com livros ressalta a importância da leitura crítica, bem como objetiva ampliar a cultura 
dos petianos e treiná-los para a elaboração de resenhas críticas, treinando a comunicação escrita e 
expressando a opinião de forma clara e objetiva. As sessões de filme igualmente ampliam a cultura e 
o senso crítico dos estudantes. As discussões, tantos dos livros quanto dos filmes, por outro lado, 
colaboram ainda para o maior conhecimento entre si dos membros do grupo, uma vez que cada um 
expressa sua opinião e posicionamento a respeito das reflexões surgidas. Tanto o trabalho com os 
livros quanto com filmes estava previsto, tendo sido feito uma adequação em relação aos títulos 
programados no planejamento: foi acrescentado um livro e retirado um filme, a fim de estimular mais 
a leitura pelos membros do grupo. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Com a leitura e discussão dos livros, esperava-se o aprimoramento da escrita e a leitura crítica. 
Quanto às exibições de filmes, esperava-se, além do ganho cultural, maior interação com a 
comunidade acadêmica e com os integrantes do grupo, bem como o aprimoramento do senso crítico. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram alcançados.  
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Um dos aspectos questionados no passado por avaliadores externos quanto a essa atividade é o 
fato de escolhermos temas não necessariamente relacionados à profissão farmacêutica. Entretanto, 
um dos objetivos desta atividade, conforme acima relatado, é a ampliação cultural e formação da 
opinião crítica. Por isso mesmo, são escolhidos temas além dos do foco profissional, de forma a que 
os estudantes realmente ampliem suas visões a partir do conhecimento de outras realidades e 
opiniões – inclusive abrangendo discussões eventuais quanto a direitos e deveres nos mais diversos 
âmbitos, discussões essas fundamentais para a tão desejada “formação cidadã” de nossos 
estudantes. 
  
 



 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
DESENVOLVIMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 
Tema: Desenvolvimento de Língua Estrangeira - Inglês 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev 

 
Mar 

 
Abr 

 
Mai 

 
Jun 

 
Jul 

X 
Ago 

X 
Set 

X 
Out 

X 
Nov 

X 
Dez 

X 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Foi realizada durante o 2º semestre de 2009 uma dinâmica de conversação em inglês, nominada 
“Yellow Cow”, coordenada por petianos com fluência na língua inglesa, integrando 25 alunos da 
graduação. Estes foram distribuídos em dois grupos: iniciantes e avançado. O primeiro grupo 
recebeu instruções sobre gramática e desenvolveu conversações previamente delineadas com 
palavras-chave, de forma a que fossem reformuladas as frases e as respostas corretamente. O 
segundo grupo recebeu roteiros com figuras e perguntas para nortear as conversações. Após isso, 
15 minutos eram dedicados para atividades lúdicas, tais como vídeos, músicas e jogos que 
complementassem o aprendizado. As dinâmicas foram realizadas todas as sextas-feiras, sendo que 
as primeiras atividades foram baseadas em assuntos gerais como: amigos, pratos típicos brasileiros, 
aspectos positivos e negativos de Curitiba e outros. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET-Farmácia. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Estudantes de Graduação, tendo havido participantes de outros grupos PET da UFPR. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Apesar do “Yellow Cow” não ter sido previsto no planejamento anterior, esta atividade se deu de 
forma organizada e, felizmente, atraiu vários estudantes da graduação, proporcionando uma 
verdadeira integração, tendo sido programada sua continuidade no planejamento para 2010. A 
conversação de inglês surgiu de uma iniciativa de alguns integrantes do grupo com formação mais 
avançada da língua inglesa e também pela necessidade de se preparar para uma entrevista 
profissional na área farmacêutica nessa língua. Esta atividade proporciona aos coordenadores das 
atividades, além da prática em conversação, uma oportunidade de aprender / praticar o ensino. O 
Yellow Cow além de proporcionar integração acadêmica, pode contribuir para o desenvolvimento da 
oratória na língua inglesa, principalmente no que se refere à demanda profissional, ou seja, palavras-
chave e usualmente requeridas no ambiente farmacêutico, quer seja a indústria, a farmácia ou as 
análises clínicas. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Esperava-se adesão acadêmica à atividade e um desenvolvimento da oratória na língua inglesa. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Os estudantes participantes foram em número maior que o inicialmente esperado. Todos saíram 
satisfeitos com as atividades e alguns dos acadêmicos se dispuseram a colaborar no 
desenvolvimento do Yellow Cow de 2010, revelando maior integração com a graduação e maior 



adesão à proposta de desenvolver a oratória em outra língua. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Projeto de pesquisa. 
Tema: Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho Farmacêutico em Curitiba, PR. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

X 
Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
O objeto de estudo definido consistiu em recrutadores de recursos humanos de empresas 
farmacêuticas das principais áreas de atuação profissional. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
A pesquisa consiste em se fazer um estudo das principais características procuradas atualmente nos 
profissionais farmacêuticos para sua contratação, a partir das informações prestadas por 
recrutadores de recursos humanos farmacêuticos das principais áreas de atuação profissional: 
empresas de comércio farmacêutico, indústrias farmacêuticas e laboratórios de análises clínicas da 
Região Metropolitana de Curitiba. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Grupo PET-Estatística UFPR. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros  
Grupo PET Farmácia. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Este projeto não estava previsto no planejamento de atividades do ano e nasceu a partir da 
discussão no grupo da necessidade de se desenvolver pesquisas coletivas. Além disso, a discussão 
feita a partir das realidades encontradas pelos estudantes quando buscam seus estágios de 
finalização de curso e as dificuldades do mercado de trabalho colaboraram para a definição do tema 
e delineamento da pesquisa. Espera-se que a partir da coleta de dados e tratamento dos resultados 
seja possível obter subsídios, a serem disponibilizados inclusive para a comunidade acadêmica do 
Curso, que possam colaborar para eventuais adequações das práticas docentes visando melhor 
preparar os futuros profissionais para atuação no mercado de trabalho. Por outro lado, os 
acadêmicos podem também, conforme suas aptidões e com base nos resultados obtidos, melhor se 
preparar para a atuação profissional. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Espera-se obter dados atuais sobre o perfil profissional demandado pelas empresas farmacêuticas 
de Curitiba, fornecendo subsídios para a melhor formação acadêmica dos futuros profissionais.  
 
 



Resultados alcançados com a atividade: 
Durante o ano de 2009 o projeto foi discutido internamente no grupo, delineado, discutido com o 
grupo PET-Estatística, tendo sido definidos aspectos relativos à amostragem e instrumentos para 
coleta de dados. 
 
Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Projeto de pesquisa. 
Tema: Avaliação do Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia (PPC)  da UFPR. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

 
Set 
 

Out 
 

Nov 
X 

Dez 
X 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica do Curso de Farmácia da UFPR. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
O objeto de estudo desta pesquisa é o Projeto Político Pedagógico do Curso de Farmácia da UFPR, 
implantado a partir de 2004. A pesquisa consiste em, com apoio de profissionais da área de 
educação, desenvolver uma pesquisa exploratória sobre as questões teóricas referentes ao tema, 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no que tange ao nível superior, o que é e 
como deve ser estruturado um Projeto Político Pedagógico de Curso (PPC) e o que define as 
Diretrizes Curriculares (Lei no 2/2002) para área de Farmácia. Em seguida e com base nos dados 
levantados na pesquisa exploratória, será realizada uma análise específica do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Farmácia da UFPR. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Profª. Dra Tânia Maria Figueiredo Braga Garcia, professora do Setor de Educação da UFPR. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros  
Grupo PET Farmácia. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Da mesma forma que no projeto anterior, este projeto não estava previsto no planejamento de 
atividades do ano e nasceu a partir da discussão no grupo da necessidade de se desenvolver 
pesquisas coletivas. Além disso, a partir de constantes discussões acerca de problemas com o 
currículo em vigência no curso e de seu projeto político pedagógico e principalmente a partir de uma 
análise prévia do referido documento, realizada por uma petiana do grupo e apresentada em 
seminário, o grupo decidiu dar início a esta atividade. Espera-se que com os resultados obtidos 
possa se subsidiar, junto ao colegiado do curso, discussões com fins de promover ajustes 
necessários e eventualmente reformulação curricular. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Espera-se obter informações a respeito do Projeto Político do Curso que subsidiem melhorias para a 



graduação. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Durante o ano de 2009 o tema foi discutido no grupo, foi definido o projeto e os petianos envolvidos 
realizaram contatos com professores do setor de educação bem como iniciaram a pesquisa 
exploratória, o qual será dada continuidade em 2010. 
 
Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Cabe aqui informar a participação da tutora como membro do conselho diretivo da Associação 
Brasileira de Educação Farmacêutica (ABENFAR), onde as questões sobre a formação profissional 
têm sido constantemente discutidas, a partir das constatações de problemas envolvendo o 
documento denominado “Diretrizes Curriculares” para o setor. Em função dessa atuação, duas 
petianas acompanharam a tutora no II Fórum Nacional sobre Educação Farmacêutica, em maio de 
2009, as quais trouxeram interessantes reflexões para discussão no grupo, fortalecendo ainda mais 
a decisão em se desenvolver este projeto. 
 
 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Projeto de pesquisa. 
Tema: Arabinogalactanas-proteínas extraídas de Uncaria tomentosa (WILL) D.C. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan 
X 

Fev 
X 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica do Curso de Farmácia da UFPR. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Trata-se de um projeto de pesquisa individual elaborado pelo estudante Lucas Miyake Okumura. Tal 
pesquisa foi realizada em parceria com outros professores da pós-graduação (Departamento de 
Bioquímica) sob a orientação da Profa Dra Juliana Bello Baron Maurer. O petiano participou de 
atividades de laboratório como cultivo de macrófagos peritoneais extraídos de ratos, identificação e 
determinação de AGPs (arabinogalactanas-proteínas) na planta em estudo (unha-de-gato), pesquisa 
de campo em Londrina com profissionais do Programa de Fitoterapia local e, finalmente, foi 
elaborada, apresentada e defendida publicamente a monografia perante uma banca. 
  
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Profa Dra Juliana Bello Baron Maurer, do Departamento de Bioquímica da UFPR, NUPPLAMED, 
REPPLAMED e Universidade Positivo. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros  
Grupo PET Farmácia. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Esta pesquisa constava do planejamento anual do grupo. Os projetos de pesquisa individuais 



permitem ao petiano o seu desenvolvimento na área da pesquisa além de um desenvolvimento 
específico na área temática escolhida e, em constante discussão com o grupo, promove o 
crescimento de todos com as experiências trocadas além de promover integração com os programas 
de pós-graduação. A defesa da monografia na presença do grupo permite uma troca intensa de 
experiências e desenvolvimento pessoal que acarretará na formação de profissionais mais 
qualificados. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Desenvolvimento de experimentos e trabalhos práticos visando: 
- Extrair e caracterizar as AGPs extraídas da unha-de-gato; 
- Estudar e coletar na literatura científica os efeitos de AGPs desta espécie sobre vários sistemas 
biológicos; 
- Coletar informações sobre o conhecimento e a utilização popular de Uncaria tomentosa; 
- Coletar os dados sobre aplicação da Uncaria tomentosa na fitoterapia; 
- Divulgar os resultados obtidos com o intuito de reforçar e/ou desmistificar a utilização da U. 
tomentosa como uma planta medicinal de grande interesse na terapêutica; 
- Elaborar a monografia, apresentá-la e defendê-la publicamente perante banca examinadora; 
- Fomentar uma discussão rica sobra a temática com os petianos e demais interessados.   
 
Resultados alcançados com a atividade: 
- Análise quantificada de AGPs em extratos aquosos frios e quentes de U. tomentosa; 
- Determinação monossacarídica das AGPs; 
- Pesquisa de campo com profissionais de um programa de Fitoterapia em Londrina e com uma 
análise crítica sob a ótica farmacêutica do recinto; 
- Desenvolvimento de um estudo profundo sobre as respostas imunomoduladoras de macrófagos e 
seus produtos de burst respiratório; 
- Elaboração, apresentação e defesa publica da monografia; 
- Discussão e debate na defesa de monografia e incentivo aos estudantes para desenvolverem 
projetos de pesquisa. 
Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Este trabalho, bastante elogiado pela sua qualidade, foi apresentado em variados eventos, na forma 
de resumos e pôsteres. 
 
 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Projeto de pesquisa. 
Tema: Avaliação da orientação farmacêutica e de bulas de medicamentos fitoterápicos dispensados 
no centro de Curitiba-PR. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan 
    X 

Fev 
   X 

Mar 
   X 

Abr 
   X 

Mai 
   X 

Jun 
   X 

Jul 
   X 

Ago 
   X 

Set 
    X 

Out 
    X 

Nov 
    X 

Dez 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidade acadêmica do Curso de Farmácia da UFPR. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Trata-se de um projeto de pesquisa individual elaborado pela estudante Sarah Carolina de Oliveira 
Silva, sob a orientação da Professora Dra Nilce Nazareno da Fonte, também tutora do grupo PET-
Farmácia. A petiana avaliou alguns aspectos da orientação farmacêutica bem como bulas dos 
medicamentos mais comercializados em farmácias do centro de Curitiba, PR. Foram levantados 
dados dos cinco medicamentos fitoterápicos mais dispensados (ginkgo, castanha-da-Índia, 



isoflavona, maracujá e alcachofra) e suas respectivas marcas comerciais, analisadas suas bulas e 
feitas comparações entre as mesmas e entre estas e os dados científicos. Também foram 
analisadas suas adequações em relação às exigências da legislação sanitária brasileira. Após a 
conclusão e análise dos dados obtidos, foi elaborada e defendida a monografia perante o grupo e 
uma banca examinadora.  
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
- 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros  
Grupo PET Farmácia. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Esta pesquisa constava do planejamento anual do grupo como um projeto de pesquisa individual 
que, conforme já discutido, permite ao petiano o seu desenvolvimento na área da pesquisa além de 
um desenvolvimento específico na área temática escolhida e, em constante discussão com o grupo, 
promove o crescimento de todos com as experiências trocadas. A defesa da monografia na 
presença do grupo permite uma troca intensa de experiências e desenvolvimento pessoal que 
colaborará para a formação de profissionais mais qualificados. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Desenvolvimento de trabalhos práticos visando: 
- Avaliar a orientação farmacêutica relativa a medicamentos fitoterápicos;  
- Investigar os cinco medicamentos fitoterápicos mais dispensados no centro de Curitiba-PR;  
- Verificar as marcas comerciais que fabricam esses tipos de medicamentos; 
- Levantar dados científicos sobre estes produtos;  
- Confrontar os dados das bulas de medicamentos fitoterápicos semelhantes produzidos por 
diferentes indústrias farmacêuticas e as informações científicas disponibilizadas;  
- Analisar se as bulas estavam de acordo com o exigido pela RDC nº 140, de 2003 (BRASIL, 2003);   
- Elaborar a monografia, apresentá-la e defendê-la publicamente perante banca examinadora; 
- Fomentar uma discussão rica sobra a temática com os petianos e demais interessados.   
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram plenamente alcançados. 
 
Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Este trabalho, bastante elogiado pela sua qualidade, foi apresentado em variados eventos, na forma 
de resumos e pôsteres. Cabe informar ainda que a tutora e orientadora do trabalho é membro efetivo 
da Câmara Técnica de Medicamentos Fitoterápicos (CATEF) da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), onde a problemática das bulas levantada por este projeto, entre outros, suscitou 
discussões e inclusive, políticas, como a definição de padronização nacional de bulas de 
medicamentos fitoterápicos por aquele órgão sanitário. 
 
 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Organização de evento: XII SULPET – Encontro dos grupos PET da região sul. 
Tema: “PET e o desafio da integração” 
Cronograma de Execução da Atividade: 



Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan 
    X 

Fev 
    X 

Mar 
    X 

Abr 
    X 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Integrantes dos grupos PET da Região Sul. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
O SULPET é um encontro anual entre integrantes de grupos PET de diferentes Instituições de 
Ensino Superior (IES) do sul do país e que já faz parte da dinâmica nacional do Programa. 
Representa uma das estratégias do PET para o desenvolvimento de ações coletivas de caráter 
interdisciplinar e para a integração entre instituições e regiões. No ano de 2009, respeitando o 
rodízio entre Instituições dos três Estados do sul, a organização do evento ficou a cargo da nossa 
Universidade, na qual representantes de 11 grupos PET (dentre os 15 existentes na época) se 
organizaram em nove comissões de trabalho para preparar o evento, cuja preparação teve início 
ainda em junho de 2008. O grupo PET- Farmácia teve participação muito efetiva no evento, com a 
tutora como Coordenadora Geral do evento e a petiana Kelly Garcia como Coordenadora Geral 
Discente, além dos demais integrantes do grupo participando nas comissões de trabalho. O evento 
ocorreu entre os dias 18 e 21 de abril, nas dependências do Colégio Estadual do Paraná, e contou 
com atividades como palestras, mesas-redondas, grupos de trabalho e de discussão, apresentação 
de trabalhos desenvolvidos pelos grupos, oficinas, além de atividades culturais e desportivas. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Universidade Federal do Paraná e 11 grupos PET da UFPR. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Banco do Brasil, LACTEC, Henkel, Sabor e Saúde, PET UFPR, Colégio Estadual do Paraná, UFPR, 
UEPG, FUNPAR. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
O SULPET estava contemplado no Planejamento para 2009 e foi realizado com o propósito de 
promover atividades coletivas de caráter interdisciplinar e gerar discussões a serem encaminhadas 
ao Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET), ocorrido em julho em Manaus, AM. A atividade é 
fundamental para a formação qualificada dos petianos porque possibilita a troca de experiências 
entre estudantes e professores de um mesmo Programa que, entretanto, vivem realidades e 
práticas bastante diversificadas. Ressalte-se que a interdisciplinaridade é um dos fundamentos do 
Programa, e a construção coletiva de uma atividade como esta entre vários grupos certamente 
constitui uma prática interdisciplinar valorosa, formando cidadãos mais bem preparados para atuar 
no mundo em suas profissões, interdisciplinares.   
 
Resultados esperados com a atividade: 
Esperava-se que com a organização do evento e realização do mesmo: 
- Realização de um evento com grande participação dos petianos, em condições adequadas e 
confortáveis para a realização das atividades previstas; 
- Promoção de reflexões e discussões sobre o tema central: “PET e o desafio da integração” 
- Aprimoramento do senso crítico por meio das discussões geradas durante as atividades; 
- Divulgação e valorização das atividades específicas dos grupos; 
- Realização de atividades deliberativas (assembléias) para a discussão e definição de questões a 
serem levadas para o encontro nacional. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
O evento foi avaliado muito positivamente, tendo contado com a participação de mais de 600 
petianos. Todas as atividades, inclusive alojamento, ocorreram nas dependências do Colégio 



Estadual do Paraná, o que certamente colaborou para o sucesso do evento. Todos os resultados 
esperados foram alcançados. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Projeto de Extensão 
Tema: FARMAEDUCA – Educação em Higiene e Saúde numa Abordagem Interdisciplinar. 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan 
    X 

Fev 
    X 

Mar 
    X 

Abr 
    X 

Mai 
    X 

Jun 
    X 

Jul 
    X 

Ago 
    X 

Set 
    X 

Out 
    X 

Nov 
    X 

Dez 
    X 

Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Comunidades de idosos, grupos de escoteiro e crianças especiais. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
Este é um projeto de extensão criado pelo grupo em 2006 e coordenado pela tutora, devidamente 
registrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O projeto visa colaborar para o treinamento e 
capacitação de futuros profissionais farmacêuticos para atuar em educação em saúde e cidadania, 
bem como estabelecer metodologia de trabalho nesta área. Outro objetivo do projeto é colaborar 
para o melhor entendimento e práticas relacionadas ao processo saúde-doença pelas comunidades 
trabalhadas. No ano de 2009 o projeto desenvolveu atividades variadas, como jogos e teatros, 
envolvendo temas como uso racional de medicamentos, gripe H1N1 e higiene em diferentes 
comunidades: Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho, com o grupo “Idosos da Ginástica”;   grupo 
escoteiro Max Wolf Filho; integrantes da Igreja Adventista do Boqueirão e com a Fundação 
Ecumênica de Proteção ao Excepcional. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET- Farmácia, bolsistas Fundação Araucária e voluntários do projeto. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Membros das comunidades já mencionadas, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Fundação 
Araucária. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
O Farmaeduca é desenvolvido desde 2006 e foi contemplado novamente no planejamento de 2009 
pela importância que as atividades extensionistas têm para a formação profissional. Houve pequena 
alteração no planejamento em relação ao público alvo, já que no planejamento para o ano se 
esperava trabalhar apenas com idosos e com o andamento do projeto isso foi reavaliado.  Muitos 
alunos da graduação têm participado do projeto, na condição de bolsistas ou voluntários, o que 
revela por um lado uma lacuna no curso de farmácia quanto à oferta de atividades desta natureza e 
por outro lado um grande interesse dos estudantes em geral em participar de atividades que os 
aproxime da realidade social. Ressalte-se que a profissão farmacêutica, além de trabalhar com 
questões técnicas muito específicas, tem o paciente como seu principal público alvo, e práticas que 
visem a formação humanista devem estar contempladas em sua formação.    



Resultados esperados com a atividade: 
Desenvolvimento de diversas atividades com as comunidades parceiras, tendo o processo saúde-
doença como foco principal, e onde os petianos e demais estudantes envolvidos tiveram a 
oportunidade de trabalhar de forma integrada atividades de ensino-aprendizagem, pesquisa e 
extensão, tanto para o preparo quanto para o desenvolvimento das atividades. Espera-se, por um 
lado, que os estudantes tenham sua formação melhor qualificada, especialmente para tratar de 
assuntos de interesse social, com desenvoltura para o trato com pessoas, e que por outro lado as 
comunidades parceiras tenham adquirido conhecimentos úteis para suas práticas e rotinas 
relacionadas ao tema. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram alcançados. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Organização de evento 
Tema: 7ª Feira de Curso e Profissões da UFPR 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

   X 
Out Nov Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
O público alvo da feira consistiu principalmente em estudantes de ensino médio e familiares, de 
Curitiba e Região Metropolitana, interessados em obter informações para melhor escolher seu futuro 
curso de graduação.  
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
A atividade consistiu em reunir informações relevantes sobre o curso de Farmácia da Universidade 
Federal do Paraná, bem como sobre a profissão farmacêutica. O grupo elaborou folder explicativo e 
utilizou banners anteriormente confeccionados para este fim, ilustrando a profissão farmacêutica, 
assim como a área de atuação do farmacêutico e o currículo (grade horária). Também foram 
confeccionados fliers com as perguntas mais freqüentes para distribuição aos visitantes do stand. 
Ficou sob a responsabilidade do grupo reunir materiais relacionados às diversas áreas e disciplinas 
do curso, como microscópio, vidrarias, comprimidos, drágeas, exames microbiológicos, plantas 
medicinais, cosméticos, parasitas, etc. para a decoração do stand e demonstração. Foram 
convidados a participar todos os professores e estudantes do Curso. Elaborou-se uma escala, de 
maneira que a todo momento algum petiano estivesse presente no stand. A tutora do grupo proferiu 
a palestra sobre o Curso e a profissão, durante a feira. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
A atividade é promovida pela Universidade Federal do Paraná. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Professores e estudantes do curso. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 



grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Esta é uma atividade que já faz parte do calendário oficial da Instituição e que é vista como de 
grande utilidade. O grupo PET Farmácia, na sua filosofia de colaborar para o crescimento do Curso, 
mais uma vez se dispôs a colaborar mais efetivamente nesta atividade, organizando material e 
stand mais atrativo e interessante, para realmente contribuir com os estudantes interessados em 
conhecer um pouco sobre o curso de Farmácia na UFPR. 
Com este trabalho o grupo teve a oportunidade de inserir-se mais no curso, uma vez que vários 
estudantes da graduação colaboraram com o evento. Para os petianos foi produtivo aprender a 
organizar este tipo de evento, aprofundar-se nas questões do curso e da profissão assim como o 
contato direto com a comunidade em geral e a integração com a comunidade acadêmica do curso. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Esperou-se esclarecer as dúvidas dos visitantes da feira, colaborar com o curso de Farmácia, 
melhorar a inserção do grupo na graduação. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados foram atingidos com grande sucesso. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Como dificuldade encontrada pode-se citar a falta de colaboração de alguns professores do curso, 
que não disponibilizaram materiais para exposição e não colaboraram com a divulgação do evento. 
 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
 
Organização e manutenção de murais 
Tema: Divulgação de informações via murais do PET 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 
Jan Fev 

 
Mar 

X 
Abr 

X 
Mai 

X 
Jun 

X 
Jul 

X 
Ago 

X 
Set 

X 
Out 

X 
Nov 

X 
Dez 

X 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em geral ou à comunidade externa à IES. 
Integrantes da comunidade acadêmica, professores, funcionários e visitantes. 
 
Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de participação dos alunos/grupo: assistindo 
ou realizando pessoalmente a atividade. 
No início de cada semestre, o grupo define quais petianos serão responsáveis pela confecção e 
atualização do mural. Tais alunos devem buscar artigos de várias fontes e temas, selecionar os de 
maior relevância e expor à comunidade acadêmica, de modo a abranger os mais variados assuntos 
(políticos/econômicos, ciência/saúde, meio ambiente, inovações/tecnologia, legislação, entre 
outros), sendo a atualização feita semanalmente. Esse espaço é utilizado também para divulgação 
de eventos diversos e atividades do grupo. 
 
Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Integrantes do grupo PET Farmácia da UFPR. 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Atividade realizada somente pelos integrantes do grupo. 
 
Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  



• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso em que o 
grupo está inserido?  
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ comunidade envolvida, etc. 
Esta atividade estava prevista no planejamento de 2009 e tem sido permanentemente desenvolvida 
com o objetivo de proporcionar à comunidade acadêmica e visitante um acesso rápido a textos com 
conteúdos importantes. Com o desenvolvimento desta atividade rotineira, o grupo tem a 
oportunidade de inserir-se mais na comunidade universitária, estabelecendo um importante veículo 
de comunicação e divulgação, bem como se mantém constantemente atualizado em temas 
diversos, complementando sua formação profissional, crítica e cidadã. 
 
Resultados esperados com a atividade: 
Possibilitar o acesso a material de leitura de modo a colaborar com a comunidade acadêmica em 
questões atuais, novidades ou temas para conhecimento e reflexão. A execução desta atividade 
proporciona o desenvolvimento da leitura e do senso-crítico, não só para o grupo, mas também para 
a comunidade acadêmica como um todo, pois é possível inteirar-se dos fatos atuais de forma fácil e 
objetiva. Por fim, o mural promove o desenvolvimento de estratégias de divulgação que prendam a 
atenção das pessoas, fazendo com que se interessem pelos assuntos. 
 
Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os resultados esperados forma alcançados. 
 
Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Algumas dificuldades encontradas em relação à manutenção desta atividade são: localização do 
principal mural de divulgação, que sofre danos quando ocorrem fortes chuvas com ventos, que 
molham e estragam o mural. Ainda, é comum o fato dos artigos serem retirados do mural por 
membros da comunidade.  
 
 
 
 
3.2 Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso de graduação 
e que proporcionaram inovação na graduação.  
 
- Elaboração e defesa pública de monografias; 
- Projeto de Extensão: FARMAEDUCA – Educação em Higiene e Saúde numa Abordagem 
Interdisciplinar; 
- Organização de Cursos, Visitas Técnicas, Eventos e Palestras. 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 
alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 
 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 
foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

Justifique: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 



4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

Justifique: ................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 
(X) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

Justifique: As edições da revista InFarmAção não foram impressas, embora tenham sido 
disponibilizadas on line no site do grupo; as monografias foram postergadas devido a 
organização da X Jornada Farmacêutica a qual será realizada em 2010; os artigos, 
sugeridos aos novos integrantes do grupo, como atividade inicial, não foram escritos em 
função da pouca experiência dos estudantes, tendo sido substituídos por uma atividade de 
Extensão e relatório. 

 
 
4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(  ) Integral  
(X) Parcial  
(  ) Não houve apoio 

Justifique: Embora a Universidade Federal do Paraná tenha apoiado algumas ações do 
Programa de Educação Tutorial, por exemplo no XII SulPET, o grupo vem sofrendo há anos 
com o pouco espaço disponibilizado para suas atividades. Apesar de seus constantes 
apelos, materializados inclusive em um processo encaminhado ao colegiado do curso e 
relatado em reuniões do Comitê Local de Acompanhamento (CLA), nada foi feito até o 
momento. A tutora já discutiu o assunto com a Direção do Setor, com a Chefia do 
Departamento de Farmácia e com a Coordenação do Curso, e todos concordam que a sala 
de 14 m2 e sem janela externa é absolutamente inadequada para o grupo, principalmente 
em função das diversas atividades que envolvem outros alunos de graduação e que 
demandam reuniões constantes. Diversas atividades vêm sendo sistematicamente 
realizadas em corredores, no saguão ou em salas de aula por falta de espaço. Uma sala nas 
dependências do prédio, utilizada indevidamente como almoxarifado por uma disciplina do 
Curso, já foi solicitada para troca, entretanto não houve sinalização positiva, apesar da já 
citada concordância com a pertinência da solicitação por parte dos gestores mencionados e 
da constatada inutilização da sala solicitada.    

 
 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 
ao qual está vinculado: 

(  ) Efetiva 
(X) Parcial  
(  ) Não houve interação 

Justifique: o grupo tenta contribuir com o curso por meio de diversas atividades organizadas, 
já relatadas, e com a abertura constante à integração com demais acadêmicos e 
professores a partir das demandas surgidas, como preconizam as políticas do Programa de 



Educação Tutorial. Além do mais, o grupo procura sempre atender às eventuais solicitações 
vindas da coordenação, como na recepção aos calouros, organização da feira de cursos e 
profissões entre outros. Entretanto, não há uma interação maior com a coordenação do 
curso nem com o colegiado, que realiza poucas reuniões anuais, que possibilite maior 
interação com o projeto pedagógico do curso. Espera-se que com a iniciativa do grupo de 
desenvolver projeto de pesquisa voltado para o projeto político pedagógico, esta interação 
seja mais efetiva. 

 
 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 

(  ) Excelente  (X) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: A SESu foi, em algumas ações, competente, garantindo um maior acesso à verba 
destinada aos grupos e abertura à discussão de temas relativos ao Programa, como os 
referentes à avaliação. Entretanto, a continuidade dessa abertura não ocorreu. Por outro 
lado, apesar da modernização no acompanhamento e trâmites do Programa pela plataforma 
SIGPROJ, não houve o resultado esperado, com a continuidade no atraso das bolsas e 
liberação das verbas de custeio, além da não atualização dos valores de bolsas, conforme 
prometido e previsto no Programa. Ressalte-se ainda que a Comissão Nacional de 
Avaliação, instância máxima do Programa e de responsabilidade da SESu, não está se 
reunindo conforme previsto, não estando sequer constituída, o que prejudica em vários 
aspectos o andamento do PET.  
 
 
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 

(  ) Excelente  (X) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: No âmbito da UFPR o programa PET vinha sistematicamente sendo prejudicado 
pela inoperância desta instância (CLA) e descaso das instâncias responsáveis pelo mesmo. 
Entretanto, a partir de 2009 esse panorama felizmente modificou, sendo que o CLA foi enfim 
rediscutido, reformulado, legalizado na instituição e iniciou suas atividades de forma 
sistemática. Apesar de não fazer parte deste relatório, ressalta-se que no ano de 2009 foi 
discutido e planejado para o ano de 2010 as visitas in loco pelo CLA aos grupos para 
acompanhamento de suas atividades. 

 
 
5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
 
5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 
atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  
 
- Elaboração e defesa pública de monografias: além do objetivo de iniciar o aluno no 
trabalho e na metodologia científica, desenvolvendo uma monografia de cunho teórico e/ou 
prático de interesse farmacêutico, esta atividade caracteriza extensão, já que é submetida à 
apresentação e defesa pública, para a qual são convidados todos os interessados, quer 
sejam da comunidade acadêmica ou não. Para a realização de todas as monografias são 
realizadas pesquisas, algumas exclusivamente de caráter teórico e algumas com pesquisas 



de campo e laboratorial. Mesmo nas de caráter teórico, há evidente produção de 
conhecimento científico, uma vez que é exigido dos alunos que realizem uma análise crítica 
e discussão dos dados levantados. As monografias, uma vez concluídas são 
disponibilizadas para empréstimo a quaisquer interessados, estudantes ou professores. 
 
- Projeto de Extensão: FARMAEDUCA – Educação em Higiene e Saúde numa Abordagem 
Interdisciplinar: sendo um projeto de extensão, os participantes realizam atividades de 
ensino e pesquisa simultaneamente, dentro e fora do universo acadêmico, o que caracteriza 
a extensão. A pesquisa é caracterizada ao se pesquisar constantemente os temas que são 
trabalhados junto à comunidade, bem como as técnicas e estratégias de abordagem para 
melhor se desenvolver o projeto. O ensino é caracterizado no constante aprendizado dos 
estudantes, não só em relação aos temas trabalhados mas principalmente na prática de 
educar crianças e adolescentes e aprender com elas. A indissociabilidade se verifica 
também nas constantes reuniões de planejamento e avaliação do projeto, que ocorrem com 
graduandos de outros cursos envolvidos no projeto (odontologia) e com os parceiros do 
projeto, o que proporciona grande troca e construção de conhecimentos.      
 
- Seminários: têm a finalidade de preparar e capacitar os estudantes para a preparação e 
apresentação de seminários em público bem como divulgar as atividades temáticas 
desenvolvidas pelos petianos. Os estudantes apresentam os resultados de seus estudos 
para os projetos de monografia, extensão ou pesquisa, ou apresentam temas livres, de 
caráter científico ou não. Ao final de cada seminário são feitas discussões, com 
esclarecimentos de dúvidas sobre o tema e avaliação da apresentação em si. Esta atividade 
é amplamente divulgada, sendo aberta à participação de quaisquer interessados. O 
processo de ensino-aprendizagem, a pesquisa e a extensão estão claramente sendo 
desenvolvidos conjuntamente. 
 
 
5.1. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas / científicas mais relevantes que realizou / 
participou no ano de 2009. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
- Defesa de monografia de especialização da orientanda Cláudia Kacharouski, intitulada “A 
interferência e a influência de ações cooperativistas sobre a renda familiar rural: um estudo 
de caso da Cooperativa Bom Jesus”, em 7 de março. 
 
- Defesa de dissertação de mestrado da orientanda Liz Buck Silva, intitulada “Proposta de 
um modelo de avaliação multidimensional para programas de educação ambiental em áreas 
naturais protegidas”, em 26 de agosto. 
 
- Defesa de monografia da petiana Sarah Carolina de Oliveira Silva, intitulada “Avaliação da 
orientação farmacêutica e de bulas de medicamentos fitoterápicos dispensados no centro de 
Curitiba-PR””, em 20 de novembro. 
 
- Orientadora dos trabalhos coletivos do PET apresentados nos eventos do Programa:  
     - trabalhos apresentados no XII SULPET, realizado em Curitiba, de 18 a 21 de abril: 
“Dinâmica PET e seu diferencial na formação profissional: a experiência do grupo PET-
Farmácia / UFPR”;   “A organização da jornada farmacêutica da UFPR como estratégia para 
o cumprimento da filosofia do programa de educação tutorial.”;    “FARMAEDUCA: relato 
sobre um projeto extensionista no contexto do programa de educação tutorial.”.   

       - trabalhos apresentados na 4ª Jornada Paranaense dos grupos PET, JOPARPET, em 
Londrina, de 10 a 12 de outubro:  “O exercício da oratória através da atividade de “seminário 



de tema livre” do grupo PET-Farmácia/UFPR”;  “Yellow cow: uma dinâmica de conversação 
em inglês do PET-Farmácia UFPR”. 

       -  trabalhos apresentados na Semana de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UFPR (SIEPE, realizada de 19 a 23 de outubro:  “A contribuição do grupo PET-Farmácia 
para a melhoria da formação acadêmica dos estudantes de Farmácia da UFPR”;   “A 
experiência em processo avaliativo de seleção do grupo PET-Farmácia UFPR”;  “Dinâmica 
PET - Farmácia UFPR e seu diferencial na formação profissional”;   “Avaliação da orientação 
farmacêutica e de bulas de medicamentos fitoterápicos dispensados no centro de Curitiba-
PR”. 
 
- Participação em todos os eventos do Programa de Educação Tutorial: XII SULPET – 
encontro dos Grupos PET da região sul, realizado em Curitiba, em abril; XIV ENAPET – 
Encontro Nacional dos Grupos PET, realizado em julho em Manaus, AM; 4ª Jornada 
Paranaense dos Grupos PET, realizada em outubro em Londrina, PR. 
 
- Participação no II Fórum Nacional de Educação Farmacêutica realizado em maio em 
Florianópolis, SC. 
 
- Coordenadora Geral do XII SULPET – encontro dos grupos PET da região sul, realizado 
em Curitiba, de 18 a 21 de abril. 
 
- Membro da Comissão de Avaliação e Seleção do Programa de Educação Tutorial – PET, 
instituído pela Lei 11.180/2005, em conformidade com o Edital no 05 de 27 de abril de 2009. 
 
- Eleita membro do Conselho Executivo da Associação Brasileira de Educação 
Farmacêutica, ABENFAR, em Florianópolis, em maio. 
 
- Membro de banca examinadora de dissertação de mestrado da farmacêutica Silvia Beatriz 
Costa Czermainski, do Curso de Mestrado Profissional em Ciências Farmacêuticas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, intitulada “A política nacional de plantas 
medicinais e fitoterápicos: um estudo a partir da análise de políticas públicas”, realizada em 
Porto Alegre, RS em 18 de dezembro. 
 
- Palestra “O Ensino da Farmacognosia no Brasil”, proferida no 7º Simpósio Brasileiro de 
Farmacognosia, 8 de maio, como Presidente do Comitê de Educação em Farmacognosia da 
Sociedade Brasileira de Farmacognosia. 
 
 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 
na Educação Tutorial.  
 
Ouvir bastante, compartilhar decisões, pactuar metas, estar atenta às peculiaridades 
individuais, possibilitar aos petianos abertura para avaliação de minhas atitudes como tutora.  
 
Discussões individuais: passados alguns meses no grupo, é solicitado a cada petiano que 
escreva um memorial adaptado ao PET, onde os estudantes têm a condição de apresentar 
suas potencialidades e dificuldades. Com base nisso e no acompanhamento das atividades, 
são realizadas eventualmente reuniões individuais, minhas com cada petiano, onde se 
procura discutir a participação deles no grupo, levantar as facilidades e dificuldades, 
buscando encontrar caminhos para o melhor desempenho, tanto no grupo como no curso, 
muitas vezes com o redimensionamento das atividades previstas. 
 



Dinâmicas de grupo: particularmente no último mês que antecede as seleções de bolsistas, 
quando são realizados estágios de vivências com os candidatos ao grupo, são realizadas 
dinâmicas envolvendo todos, petianos e candidatos, visando discutir aspectos filosóficos do 
Programa, como liderança, responsabilidade, dedicação, comprometimento, trabalho 
coletivo, penalidades, entre outros. São freqüentemente propostas situações onde são 
solicitados aos estudantes sugestões de como conduzir o grupo em situações específicas, 
caso cada um deles estivesse na condição de tutor. Ainda, nesses proporcionados 
momentos para discussão das características individuais, onde cada um apresenta sua 
auto-avaliação, o que possibilita um maior conhecimento das potencialidades e dificuldades 
individuais, além de promover maior integração entre todos. 
 
Planejamentos e avaliações periódicas, em grupo: a prática de se fazer planejamentos e 
avaliações em conjunto, onde todos têm a oportunidade de expressar suas idéias, permite o 
melhor conhecimento das dificuldades e facilidades do grupo, além do que estabelece um 
certo comprometimento de cada um com o grupo. Assim, fica mais fácil para mim, como 
tutora, estabelecer metas e limites, dentro das possibilidades de cada um, bem como cobrá-
las de forma mais justa. 
 
 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço 
qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado.  
 
Divulgação e socialização de todas as atividades realizadas pelo grupo, como projeto de 
extensão, seminários, defesas públicas de monografias, mural etc. 
 
Organização de eventos públicos, com temas de interesse do curso. 
 
Colaboração nas Semanas do Calouro, com apresentação semestral minha e dos petianos 
aos calouros do Curso sobre a Universidade, suas características e atividades e as 
possibilidades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição. 
 
Organização e execução das atividades do Curso de Farmácia, incluindo realização de 
palestra sobre o curso e a profissão, na Feira de Cursos e Profissões. 
 
 
 
5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 
como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos 
no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da 
graduação.  
 
Melhor compreensão sobre as dificuldades dos acadêmicos em relação ao currículo do 
Curso: a partir do acompanhamento próximo aos petianos foi possível perceber com mais 
clareza as dificuldades que o currículo atual do Curso oferece. Isso faz com que eu 
redimensione as aulas e os temas abordados nas disciplinas que ministro, procurando 
colaborar melhor para a formação dos estudantes. 
 
Redimensionamento de atividades: algumas atividades antes consideradas obrigatórias nas 
disciplinas passaram a ser ofertadas como opcionais, dependendo da aptidão, potencial e 
vontade de aprender dos graduandos. 
 
Abertura para discussão individualizada de questões relativas à disciplina: a partir da 
vivência individualizada com cada estudante praticada no PET, percebi o quanto a 
massificação da educação provoca muitas lacunas no aprendizado pelos alunos, os quais 



têm dinâmicas muito pessoais de construção de conhecimento. Assim, passei a ofertar aos 
alunos muito mais espaços para discussão individual, tentando deixá-los totalmente à 
vontade para manifestar suas dúvidas e me procurar para esclarecimentos e/ou orientações 
pessoais. 
 
 
 
5.2. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 
5.3.1. Informe os trabalhos apresentados / publicados por cada um dos alunos do grupo, 
indicando o evento, o local e a data. 
 
Trabalhos apresentados / realizados no XII SulPET: encontro dos Grupos PET da região sul 
- 18 a 21 de abril de 2009, Curitiba, PR: 
 -  DINÂMICA PET E SEU DIFERENCIAL NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: A 
EXPERIÊNCIA DO GRUPO PET-FARMÁCIA / UFPR. Daniele Silva, Fabiana A. de Lima, 
Jakeline Marinello, Marcella M. Kojarski, Renata Camargo e Sarah C. de O. Silva 
 - A ORGANIZAÇÃO DA JORNADA FARMACÊUTICA DA UFPR COMO ESTRATÉGIA 
PARA O CUMPRIMENTO DA FILOSOFIA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL. 
Cassiana Fávaro de Oliveira, Kelly Cristina Garcia, Lauro Acosta Júnior,  Priscila Imazu. 

 - FARMAEDUCA: RELATO SOBRE UM PROJETO EXTENSIONISTA NO CONTEXTO 
DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL. Antonio E. M. Mendes, Lucas M. Okumura, 
Mariana M. Garcia e Patrícia R. Gonçalves 

- Oficina de Maquiagem. Jakeline Marinello 

- Oficina de Teatro. Lauro Acosta Junior 

 - Oficina de Salsa. Marcella Moraes Kojarski 

 - Oficina de Forró. Lucas M. Okumura, Patrícia R. Gonçalves, Antonio Eduardo Matoso 
Mendes 
 
Trabalhos apresentados na 4ª JOPARPET: Jornada Paranaense dos grupos PET –  10 a 12 
de outubro de 2009, Londrina, PR:  
 - O EXERCÍCIO DA ORATÓRIA POR MEIO DA ATIVIDADE DE “SEMINÁRIO DE TEMA 
LIVRE” DO GRUPO PET-FARMÁCIA/UFPR.  Lauro Acosta Junior , Jakeline Marinello. 

 - YELLOW COW: UMA DINÂMICA DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS DO PET-
FARMÁCIA UFPR. Danielle A. da Silva, Lucas M. Okumura, Marcella M. Kojarski, Patrícia 
K. Barszcz, Patrícia R. Gonçalves, Renata Camargo, Sarah Carolina de O. Silva. 
  
Trabalhos apresentados na SIEPE: Semana de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão da 
UFPR  – 19 a 23 de outubro de 2009, Curitiba, PR 
 - A CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO PET-FARMÁCIA PARA A MELHORIA DA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA DOS ESTUDANTES DE FARMÁCIA DA UFPR. Camila Manosso Funes, 
Carine Wessling, Jakeline Marinello, Lauro Acosta Junior, Marcela Kojarski, Renata 
Camargo. 

-  A EXPERIÊNCIA EM PROCESSO AVALIATIVO DE SELEÇÃO DO GRUPO PET-
FARMÁCIA UFPR. Bianca Caroline Salvador, Danielle Alves da Silva, Diego Lima Gomes, 
Gisele Ribeiro da Assunção Fróis, Mariana Martins Garcia, Patricia Gonçalves.  

 - DINÂMICA PET - FARMÁCIA UFPR E SEU DIFERENCIAL NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL. Andrés Mello López, Antonio E. Matoso Mendes, Lucas Miyake Okumura, 
Lucas Miyake Okumura, Sarah Carolina de Oliveira Silva.   



AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA E DE BULAS DE MEDICAMENTOS 
FITOTERÁPICOS DISPENSADOS NO CENTRO DE CURITIBA-PR. Sarah Carolina de 
Oliveira Silva 
  
VII Simpósio Brasileiro de Farmacognosia - 4 a 7 de maio de 2009, Maringá, PR. 
INVESTIGAÇÃO DE PROPRIEDADES IMUNOMODULADORAS DE 
ARABINOGALACTANA-PROTEÍNAS DE UNCARIA TOMENTOSA (WILL.) DC. Lucas M. 
Okumura 
 
IV Simpósio Brasil-Alemanha UFPR,  5 a 10 de outubro de 2009, Curitiba, PR 
THE IMPORTANCE OF MEDICINAL PLANTS IN THE RESEARCH OF DRUGS AND 
TREATMENTS: HISTORY AND ACTUALITIES.  Lucas Miyake Okumura 
 
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 
acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 
 

Em primeiro lugar, a troca de experiência entre os petianos, por meio do trabalho no 
grupo, com outros grupos PET, com outros cursos de graduação e com profissionais e 
professores da área da Farmácia, fazendo contatos para projetos de extensão, palestras, 
eventos, monografias e pesquisa. Esta intensa característica de participar de atividades 
coletivas estimula ainda a formação de pensamento crítico e das reflexões pessoais. 

Em segundo, a ampla visão sobre a profissão e graduação, fazendo com que o 
estudante tenha consciência da sua área de atuação, evitando a especialização precoce e 
que saiba que o ambiente acadêmico proporciona este conhecimento. Isto estimula ainda a 
busca por novos conhecimentos, de forma a que cada um se preocupe com a qualidade de 
sua própria formação. 

E para finalizar, o conhecimento da realidade externa, principalmente por meio do 
projeto de extensão, no qual os petianos conhecem a realidade de comunidades carentes e 
planejam atividades baseado nas necessidades das mesmas, principalmente em relação a 
higiene, saúde e autocuidado.  
 
 
Local e Data: Curitiba, 20 de abril de 2010. 
 
 
Assinatura do Tutor: 
 
 
 
 
Assinatura do representante dos Alunos, 
escolhido pelo Grupo: 
 


