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Resumo:  
 

Na gestão de equipes é essencial que as tarefas a serem executadas 
sejam delegadas de forma estratégica, com o intuito de obter resultados de 
boa qualidade, otimizar o tempo e também promover a cooperação de todos 
os indivíduos do grupo. O grupo PET – Farmácia/UFPR decidiu redistribuir 
tarefas entre seus membros, criando comissões para cada Atividade de 
Rotina a ser realizada. Tais comissões tem por objetivo melhorar a 
organização do grupo e também desenvolver novas habilidades e 
conhecimento, uma vez que possuem caráter rotativo. Assim, neste trabalho 
serão apresentados quais os impactos positivos e negativos resultantes 
dessa formação de comissões. 
 
 
Introdução  
 

Saber trabalhar em grupo é um pré-requisito básico para o desempenho 
profissional e acadêmico. De acordo com Meneses (2009), na maioria das 
empresas e instituições, o trabalho não é mais realizado individualmente e 
sim cada vez mais colaborativamente devido ao aumento da complexidade 
das tarefas. Levando em conta o trabalho na área da saúde, essa qualidade 
é essencial, já que se trata de uma equipe multiprofissional, na qual cada 
profissão contribui para a recuperação, manutenção e promoção da saúde 
do paciente. Um trabalho em equipe exige que as tarefas sejam organizadas 



 

Anais da V Jornada Paranaense dos Grupos PET – 04 a 06 de setembro de 2010, 
Unioeste, Campus de Toledo  – PR 

integrando todos os membros, o que proporciona a colaboração mútua. 
Nesse contexto, faz-se necessário algumas estratégias que visem a um bom 
funcionamento da equipe supracitada, onde a distribuição de tarefas se 
realizará de forma igualitária buscando o desenvolvimento de cada membro 
do grupo. A formação de comissões dentro de um grupo é uma opção de 
sistematização de tarefas, que além de organizar o trabalho, otimiza o 
tempo. Assim, o grupo PET - Farmácia/UFPR criou comissões rotativas, 
chamadas de Atividades de Rotina, melhorando a qualidade das atividades 
realizadas. Nesse trabalho serão apresentados quais os impactos da adoção 
dessa estratégia de organização. 
 

 

Materiais e métodos  
 

Para a formação das comissões, primeiramente são discutidas e definidas, 
no início do ano, as atividades rotineiras mais necessárias para o 
funcionamento do grupo. Para o ano de 2010, as seguintes comissões foram 
definidas: Comissão Executiva dos Grupos PET UFPR (CEPET), Site, Mural, 
PET eventos, Comissão Executiva Nacional dos Grupos PET (CENAPET) e 
Secretaria. Esses grupos menores de trabalho apresentam uma dinâmica de 
rotatividade e a cada semestre todos os petianos devem trocar de 
atividades. Após o término de um ciclo de comissões, as atividades são 
rediscutidas e se necessário reestruturadas, excluídas ou então criadas 
novas atividades. Por fim, com o intuito de padronizar quais as funções de 
cada comissão é elaborado os Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s) 
que são atualizados ao final de cada semestre, após avaliação do grupo. 
 
 

Resultados e Discussão  
 
A experiência da formação de comissões proporcionou, principalmente, 
melhorias na organização do grupo, pois garantem a eficiência na conclusão 
das atividades. A distribuição de tarefas oportuniza o trabalho de forma 
igualitária entre os integrantes, observando-se com isso uma melhora da 
qualidade de resultados dos trabalhos em termo de impactos acadêmicos e 
sociais. Ainda, por possuírem um caráter rotativo, possibilitam o 
aprimoramento de habilidades individuais em diversas áreas, propiciam 
oportunidades de interação com pessoas diferentes e a troca de 
conhecimentos e ensino àqueles que ainda não passaram por determinada 
Atividade de Rotina. A responsabilidade e a liderança também podem ser 
desenvolvidas nos pequenos grupos de atividades de forma mais eficiente, 
pois a observação do trabalho em grupos menores é facilitada. Ao estar 
mais próximo de uma determinada atividade é possível identificar melhor os 
pontos positivos e negativos desta, levantando propostas que venham a 
aprimorá-las nos POP’s. As desvantagens de delegar as tarefas estão na 
descentralização da equipe, resultando no desconhecimento acerca do que 
está acontecendo com outras comissões.  
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Conclusões  
 
Tal estratégia de organização tem trazido resultados positivos ao bom 
funcionamento do grupo. A qualidade do resultado das tarefas tem sido 
bastante satisfatória, pois as atividades podem ser realizadas 
simultaneamente, otimizando o grupo e favorecendo um melhor 
desenvolvimento individual. De um modo geral, os petianos adquirem 
experiências específicas, caracterizado por cada Atividade de Rotina, e 
gerais, como avaliação e reflexão de um trabalho coletivo. Por fim, pôde-se 
concluir que trabalhar colaborativamente traz melhores resultados do que se 
os membros atuassem individualmente. Contudo, melhorias e adaptações 
das Atividades de Rotina devem ser consideradas, levando em conta as 
desvantagens. 
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