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Não desenvolvido

Atividade - Organização da sala interativa da Farmácia na IX
Mostra de Profissões da UFOP
Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Em decorrência do período de paralisação devido a greve de docentes e técnicos administrativos em
2015, o calendário acadêmico foi alterado e a mostra de profissões prevista para o segundo semestre
de 2015 foi transferida para o mês de maio de 2016. Assim a primeira reunião para Organização da
sala interativa da Farmácia na IX Mostra de Profissões da UFOP esta prevista para dia 29 de
fevereiro. A atividade será realizada em maio de 2016.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 03/08/2015 27/11/2015

Descrição/Justificativa:
A Mostra de Profissões visa apresentar aos futuros graduandos as diversas áreas de atuação
profissional na qual ele poderá ter uma formação acadêmica. É um evento organizado anualmente
pela UFOP. O grupo PET-Farmácia, juntamente com demais entidades estudantis da Escola de
Farmácia, será responsável pela organização da sala interativa/stand do curso de Farmácia na IX
Mostra de Profissões. A Escola de Farmácia completa 176 anos em 2015 e é importante entusiasmar
os graduandos com a história do curso de farmácia, o primeiro da América Latina. A Mostra de
Profissões também propicia que as atividades do PET, bem com das outras entidades estudantis
sejam propagadas para a comunidade. O evento deverá acontecer no começo do segundo semestre
de 2015.

Objetivos:



Apresentar aos alunos que estão cursando ensino médio as três grandes áreas que um farmacêutico
pode atuar; Estimular os alunos do grupo PET-Farmácia a divulgarem o curso de farmácia; Estimular
os alunos do grupo PET a conhecerem mais profundamente as práticas desenvolvidas pelo
profissional farmacêutico; Desenvolver atividades que demonstrem a atuação do professional
farmacêutico; Auxiliar os alunos de ensino-médio na escolha de um curso superior; Divulgar o curso
de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e a qualidade do ensino da mesma.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A sala interativa será montada no novo prédio da Escola de Farmácia no intuito de retratar a
vivência que os alunos tem do curso de Farmácia, permitindo aos estudantes conhecerem o
cotidiano que vivenciarão futuramente, como estudantes de Farmácia. Será apresentada as grandes
áreas da Assistência Farmacêutica (através do uso de Quis interativos, aferição de pressão,
explicações sobre o uso racional de medicamentos, panfletos informativos); a área da Indústria
Farmacêutica (a partir da exposição e distribuição de comprimidos de açúcar produzidos pelos
petianos, além de demonstração de como fazer alguns insumos de higiene) e a área das Análises
Clínicas (através da visualização de lâminas de parasitas e realização de testes para verificar o
tipagem sanguínea e o estado de glicemia).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A organização de um espaço receptivo e interativo, que mostre de forma clara as três principais
áreas em que o farmacêutico profissional pode atuar, propiciando aos alunos visitantes escolherem
de forma consciente uma carreira profissional. Apresentar o Programa de Educação Tutorial da
Farmácia e as atividades que desenvolvidas por esse grupo aos visitantes e ampliar a visão e a
perspectivas destes em relação a qualidade da formação alcançada na Universidade Federal de Ouro
Preto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio do envolvimento dos visitantes participantes nas atividades
planejadas. Os questionamentos trazidos por estes alunos serão levados em consideração na
organização das Mostras de Profissões posteriores, levando ao aprimoramento da mesma.

Plenamente desenvolvido

Atividade - Seleção de Tutor
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/02/2015 29/05/2015



Descrição/Justificativa:
O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por grupos organizados a partir de cursos de
graduação das instituições de ensino superior do país, orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O PET é composto por um grupo de estudantes
sob a tutoria de um docente. A presença do tutor é de suma importância, visto que este promove a
dinâmica do grupo, coordenando as pesquisas e projetos desenvolvidos, e sendo ainda o principal
mediador de conflitos e articulador da comunicação entre os vários membros. Reconhece-se também
que o sucesso das atividades do grupo, bem como o cumprimento dos objetivos propostos pelo
programa perpassam nas ações e intervenções do tutor, devendo este estar sempre presente e
participativo dentro de suas atribuições.

Objetivos:
Selecionar docente para ocupar a vaga de tutor do grupo PET-Farmácia com duração de três anos;
Compartilhar a importância da mediação tutorial nas atividades do programa; Inteirar o novo tutor
das atividades desenvolvidas pelo grupo; Elaborar e desenvolver atividades junto ao grupo PET.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A seleção será conduzida por uma comissão constituída por, pelo menos, três membros do Comitê
Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) da UFOP e por um aluno do grupo PET Farmácia, na
qual compreenderá entrevista, análise do Currículo Lattes e análise do Plano de Trabalho. A cada
fase do processo seletivo (entrevista, plano de trabalho e análise do Currículo Lattes), será atribuída,
pelos membros da Comissão, uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). As notas levarão em consideração
alguns critérios definidos pelo Comissão de avaliação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que através da seleção, seja possível encontrar um candidato que atenda as atribuições
propostas pela Portaria nº 976. Para que assim o grupo PET seja capaz de realizar suas atividades
embasadas na pesquisa, ensino e extensão, sendo capaz de contribuir tanto para a formação
profissional dos integrantes, quanto para a população de um modo geral.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade do grupo baseia-se no número e na qualidade dos candidatos inscritos no
processo de seleção para tutor, ocorrendo também na reunião do grupo, onde serão discutidos os
pontos positivos e negativos da seleção, com o tutor.

Atividade - Encontro de grupos PET da Universidade Federal
de Ouro Preto (INTERpet)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/02/2015 04/12/2015

Descrição/Justificativa:
Os alunos do grupo PET-Farmácia juntamente com os alunos dos demais grupos PET da UFOP
realizarão o encontro interno de 2014 (INTERpet) para discutir assuntos pertinentes ao trabalho
realizado pelos grupos, bem como, as dificuldades encontradas na realização destas atividades. O
encontro também servirá para aproximar os alunos dos diferentes grupos no intuito de realizar
atividades com a participação de vários grupos. Neste encontro também será realizado o
planejamento e a organização do evento SUDESTEPET 2015 que será realizado na Universidade
Federal de Ouro Preto, em Ouro Preto.

Objetivos:
Discutir assuntos relevantes ao desenvolvimento das atividades dos grupos PET da UFOP; Divulgar
as atividades realizadas pelo grupo PET-Farmácia em 2014 aos outros grupos PET da UFOP;
Conhecer a cerca das atividades desenvolvidas pelos outros grupos PET da UFOP; Estreitar relações
entre os integrantes dos grupos PET da UFOP; Discutir temas relevantes sobre o programa e levar
para encontros estaduais, regionais, e nacionais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade constituirá na organização e execução de reuniões do INTERpet com a presença de
representantes de cada grupo PET da UFOP. Estes representantes repassarão para seu respectivo
grupo PET as informações obtidas nesta reunião do INTERpet. As reuniões são organizadas através
dos temas propostos por uma pauta e as resoluções registradas em atas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se conhecer os integrantes dos outros grupos PETs da UFOP e as atividades que eles
desenvolvem dentro e fora da ambiente acadêmico, assim como a discussão de assuntos relevantes
sobre o temas que podem ser pontos importantes em debates nos encontros regionais e nacionais.
Busca-se também estreitar as relações entre os grupos PET do país através de organizações e
realizações de eventos e atividades coletivas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita por reuniões semanais do grupo onde serão discutidos os pontos positivos e
negativos de atividades e projetos organizados pelo grupo, bem como dos pontos fortes
apresentados pelos grupos PETs associados ao INTERpet.

Atividade - Produção de Insumos de Higiene com alunos do
ciclo básico do curso de farmácia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os



resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 09/02/2015 18/12/2015

Descrição/Justificativa:
Observamos quadros de evasão, retenção, transferência e desistência nos primeiros períodos do
curso de farmácia. O PET-Farmácia, no intuito de transformar esta realidade, promoverá atividades
de fabricação de insumos de higiene em geral, para alunos de 1º a 3º semestres, como forma de
motivá-los e antecipar atividades que só aconteceriam a partir do 6º semestre em disciplinas
profissionalizantes. Os alunos petianos aprenderão as técnicas de preparação e ensinarão aos alunos
dos primeiros semestres.

Objetivos:
Desenvolver atividades complementares em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de
aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar; Reduzir a evasão, retenção,
transferência e desistência nos primeiros semestres do curso de farmácia; Estimular e motivar os
alunos com a antecipação de atividades que acontecem da metade ao final do curso; Contribuir para
a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação; Contribuir para a
consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação; Compartilhar
atenção, cuidado, conhecimento e adquirir experiência de vida junto aos petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos aprenderão as técnicas de preparação de professores ou colegas que já cursaram
Farmacotécnica e Tecnologia dos Cosméticos, afim de capacitá-los a ensinar aos alunos dos
primeiros semestres do curso de Farmácia. Inicialmente, uma pesquisa de interesse será feita com
alunos dos primeiros semestres para estimar o número total de alunos que irão participar desta
atividade. As aulas terão uma abordagem inicial teórica sobre as matérias-primas e a técnica de
preparação, seguido de atividades práticas onde se realizará a preparação dos produtos. Os alunos
serão divididos em grupos, sendo que cada grupo irá preparar todas as formulações. Os petianos se
revezarão no desenvolvimento das atividades de modo a promover ampla interação entre petianos e
alunos ingressantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que esta atividade motive os alunos dos primeiros períodos do Curso de Farmácia e
facilite a inserção deles no contexto universitário. Espera-se também que os índices de evasão,
transferência e desistência e retenção sejam minimizados com a criação de um ambiente
colaborativo e de integração entre alunos de diferentes períodos. Espera-se também, engajar
socialmente os alunos dos primeiros semestres nas atividades comunitárias desenvolvidas pelo
grupo PET-Farmácia, e que esta ação facilite a inserção dos alunos do curso de farmácia na
realidade social de Ouro Preto e, que estas atividades permitam aos alunos visualizar o seu percurso
e a sua perspectiva profissional futura, além de promover a melhoria de qualidade do curso de
Farmácia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final do projeto será disponibilizado questionário aos alunos participantes, afim de conhecermos
os pontos positivos e negativos das atividades desenvolvidas e a visão dos alunos em relação a
continuidade desta atividade, e/ou oportunidade de desenvolver outras atividades que visem a rápida
inserção e motivação dos estudantes ingressantes e auxilie na redução da evasão, retenção,



transferência e desistência destes nos primeiros semestres do curso de farmácia.

Atividade - XV Sudeste PET em Ouro Preto, MG
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 05/01/2015 29/05/2015

Descrição/Justificativa:
O XV SUDESTE PET, evento regional que integrar os grupos PET da região sudeste, terá como tema
principal Integração e Conhecimento: o desafio da conexão dos grupos PET. A UFOP será a
instituição sede do evento que ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2015. O evento permitirá
através de palestras, encontros por área e grupos de discussões, a troca de conhecimentos em
atividades realizadas pelos grupos PET da região sudeste, contribuindo para a mediação política
entre os grupos PET e as instituições de ensino, além de serem apurados assuntos relevantes para
discussão no encontro nacional, o ENAPET. O público estimado será de 800 participantes, sendo
estes pertencentes aos mais de duzentos grupos PET distribuídos pelos estados de Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Objetivos:
O Evento será realizado com a finalidade de instigar discussões acerca dos trabalhos desenvolvidos,
oportunizar a troca de vivências e experiências dos mesmos, e reafirmar nosso compromisso em
contribuir para que a Universidade cumpra seu objetivo de produzir, difundir e utilizar o
conhecimento para beneficiar a sociedade como um todo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os organizadores do evento são os grupos PET da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ICSA
Conexão de Saberes, Matemática, Geologia, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Farmácia, Nutrição,
Engenharia Civil e Física. Todos os integrantes dos grupos foram divididos nas seguintes comissões
formadas de acordo com a demanda das atividades necessárias para a realização do evento:
Alimentação, Hospedagem, Tesouraria, Secretaria, Comunicação e Inscrição, Infraestrutura,
Atividades Culturais, Avaliação dos Trabalhos e Patrocínio. A alimentação e a hospedagem serão
fornecidas pelo Evento, sendo estas, respectivamente, oferecidas no Restaurante Universitário e nas
Repúblicas Federais e Particulares associadas ao evento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Projetar os Grupos PET regionalmente nos meios acadêmico e da comunidade; A promoção da troca
de informações, o intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre participantes, desde os
alunos e tutores até os palestrantes convidados; A ampliação do conhecimento dos petianos da



instituição sede e de outras instituições por meio da participação ativa em debates e discussões das
políticas administrativas e gerencias do FNDE e dos outros grupos participantes do Evento; A
criação de novas ideias e perspectivas para o ensino, a pesquisa e as atividades junto à comunidade;
O Aprimoramento da habilidade de comunicação e de motivação, para que possamos mobilizar a Pró-
reitoria de Graduação em relação ao apoio necessário para que o grupo desenvolva as suas
atividades com mais qualidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após o termino do evento, os inscritos irão preencher um formulário de avaliação e sugestões que
futuramente poderá ser utilizado para melhoria dos próximos eventos do programa.

Atividade - Simpósio em Assistência Farmacêutica
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/03/2015 31/07/2015

Descrição/Justificativa:
O Simpósio em Assistência Farmacêutica é organizado pelo PET-Farmácia contando com a
participação de especialistas na área tema do curso. Este simpósio visa oferecer aos alunos do curso
de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto a possibilidade de aprofundar seus
conhecimentos extracurriculares e conhecer com mais detalhes as áreas de atuação profissional do
farmacêutico, a atual situação do mercado de trabalho, além do contato com especialistas que
trabalham nestas áreas com enfoque na área de Assistência Farmacêutica.

Objetivos:
Atualizar e complementar a formação dos estudantes de graduação a respeito da Assistência
Farmacêutica. Atualizar os estudantes em relação às mudanças no mercado de trabalho relacionado
à Assistência Farmacêutica;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O simpósio terá a duração de dois dias e será composto de uma palestra diária com duração de duas
horas e trinta minutos para perguntas e sanar dúvidas. As palestras serão ministradas por
profissionais renomados na área de Assistência Farmacêutica. A organização do simpósio (pesquisa
dos temas e procura por profissionais), objetiva oferecer palestras com a qualidade requerida.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Possibilidade de oferecer aos alunos conhecimento complementar sobre temas abordados ou não, no
decorrer de seus cursos; Reconhecimento da instituição e da comunidade estudantil da importância



do evento para a formação complementar; Divulgar as atividades do grupo PET-Farmácia; Reforçar o
aprendizado em atividades que estimulam o espírito crítico, criativo, de gerência e trabalho em
grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será entregue aos participantes um questionário de avaliação sobre o evento, com posterior
realização de gráficos para análise da qualidade das palestras e da organização do evento.

Atividade - Processo de seleção de novo petianos 2015
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/06/2015 28/08/2015

Descrição/Justificativa:
O processo de seleção de novos petianos visa preencher as vagas dos alunos egressos do PET-
Farmácia. A seleção é feita pelo Tutor e alunos com a participação de dois professores convidados.
Primeiramente, é feita a divulgação do processo de seleção de novos petianos aos alunos do curso de
farmácia do 2º, 3º semestres, através da divulgação do edital sobre o processo de seleção, que
contem informações sobre as etapas do processo, número de vagas e pré-requisitos necessários aos
candidatos. Os alunos do PET-Farmácia também visitam as salas de aulas dos alunos dos semestres
descritos acima de modo a garantir uma ampla divulgação do processo de seleção. Desta forma,
neste ano, espera-se realizar seleção de novos petianos em Agosto.

Objetivos:
Selecionar alunos do curso de farmácia para as vagas de bolsistas e voluntários do grupo PET-
Farmácia com aptidão em dar continuidade a excelência do grupo; Estimular o envolvimento dos
petianos no processo de seleção de novos participantes no grupo; Desenvolver a habilidade crítica
dos petianos na seleção de participante com perfil complementar ao grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a inscrição do candidato é solicitado uma carta de apresentação, Curriculum vitae e histórico
escolar do curso de farmácia. A banca de seleção é formada pelo Tutor, dois professores da Escola
de Farmácia e os dois petianos mais velhos na hierarquia do grupo. As etapas da seleção são:
elaboração de uma redação sobre tema de interesse do grupo; apresentação de seminário sobre
tema pré-definido 24 horas antes, análise do Curriculum vitae e entrevista. Aqueles que obtiverem
maior pontuação somando-se todas as etapas são selecionados em acordo com o número de vagas
divulgadas no edital.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,



para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se selecionar alunos criativos, pró-ativos e interessados em desenvolver seus talentos e que
auxiliem no crescimento do grupo, na criação e elaboração de novas ideias e projetos e na renovação
das atividades. Espera-se também que os petianos atuantes no grupo possam ampliar a sua visão e
envolvimento no grupo por meio desta atividade de selecionar os seus futuros colegas bem como a
preparação adicional para o mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade do grupo baseia-se no número e na qualidade dos candidatos inscritos no
processo de seleção. No conhecimento que os alunos tem sobre o grupo e suas atividades durante a
entrevista. E pelo envolvimento dos atuais integrantes do grupo no processo de seleção e avaliação
de seus pares.

Atividade - Reativação do site PET farmácia e dos murais na
EFAR
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/04/2015 22/12/2015

Descrição/Justificativa:
A divulgação é uma ação de grande importância nas comunidades e principais grupos acadêmicos.
Para que um trabalho seja disponibilizado ao público e possa ter propagação é necessário utilizar
meios adequados para esta comunicação. O pet farmácia realizou no ano de 2015 a reativação do
seu site no endereço: http://www.petfarmacia.ufop.br/. Essa ação proporcionou maior visibilidade às
atividades desenvolvidas pelos petianos e ainda promoveu o acesso da comunidade acadêmica e
público em geral aos projetos e seus resultados . Além do site, a reativação do mural e constante
atualização do mesmo, localizado nos corredores da Escola de Farmácia, contribui como importante
meio para divulgar e suscitar discussões sobre temas relativos à profissão farmacêutica, área da
saúde e eventos científicos.

Objetivos:
A reativação do site do PET Farmácia e do Mural que está localizado nos corredores da Escola de
Farmácia possui como objetivo a divulgação para alunos de graduação, pós-graduação, funcionários
e professores além da comunidade em geral dos conteúdos das atividades realizadas pelos petianos
além de divulgação de eventos, congressos e palestras, não deixando de lado as principais notícias
do universo farmacêutico, como eleições dos principais conselhos que regem a farmácia e outras
notícias. Esta atividade contribui para que o grupo mantenha o planejamento sempre de acordo com
o cronograma e também cria um ambiente propício para o estudo de temas que serão abordados no
mural, atuando assim no processo de capacitação constante.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



A reativação do site ocorreu pelos petianos, com o apoio do Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI) da UFOP e auxílio do tutor do PET matam ética da UFOP, professor Thiago. A ação consistiu
da atualização das principais informações a respeito da Escola de Farmácia, da Universidade
Federal de Ouro Preto e do grupo PET Farmácia, com inclusão da programação anual. Otimizou-se o
layout da página, bem como facilitou as postagens de novas informações e comunicação entre o
leitor e o administrador da página. O mural foi reativado nos corredores da Escola de Farmácia onde
são utilizados recursos visuais de imagens e textos para divulgar informações de interesse e suscitar
discussão sobre temas relevantes na área das ciências farmacêuticas e da saúde em geral. A
atualização passou a ser mensal.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Como resultados é possível compilar e tornar públicas informações sobre os projetos do Grupo,
pesquisa e extensão;divulgar de novidades e abordar temas do universo farmacêutico;Divulgar a
realização de eventos internos e externos em externos à UFOP no âmbito farmacêutico e suas áreas
afins, bem como, Palestras, Congressos e simpósios. Outro ponto importante é a promoção do estudo
de temas atuais que contribui para desenvolver a capacidade crítica e propositiva dos membros do
grupo corroborando para ampliar este debate para demais acadêmicos, promovendo expansão do
conhecimento e possíveis melhorias para o curso de farmácia e os futuros profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação de que os objetivos propostos foram alcançados por meio da ação pôde ser efetuada por
questionários de avaliação interno realizado pelo grupo e avaliação das considerações e postagens
recebidas nas páginas de acesso. As atividades propostas no planejamento anual do PET Farmácia
foram cumpridas de acordo com o cronograma e foi possível novas proposições por meio da
organização dos dados e visualização frequente. Outra maneira de avaliar a atividade é por meio de
verificação do aumento da observação dos murais pela comunidade acadêmica que utiliza as
instalações da Escola de Farmácia.

Atividade - Palestra: Diretriz Curricular para o curso de
Farmácia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 28/02/2015 28/03/2015

Descrição/Justificativa:
Em virtude da realização do Congresso Brasileiro de Educação Farmacêutica, nos dias 10 e 12 de
junho, sobre a temática Educação Farmacêutica: desafios e caminhos na arte de formar para



transformar observou-se um cenário ideal para reflexão sobre a qualidade de ensino e qual o perfil
que se deseja para o profissional formado no curso de Farmácia. Desta forma a convite do PET-
FARMÁCIA, no dia 28 de abril de 2015 a atual diretora da Escola de Farmácia Profa.Andrea Grabe
Guimarães, proferiu uma palestra a respeito das Diretrizes curriculares do curso de Farmácia. A
palestra foi aberta aos alunos, aos docentes e demais interessados.O tema incluiu histórico dos
currículos de farmácia, características do currículo generalista, discussão sobre políticas
educacionais, cenários de prática, etc.

Objetivos:
A palestra realizada teve por objetivo fomentar a discussão entre alunos, docentes e pesquisadores
da UFOP a respeito da reavaliação das diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
Farmácia, métodos de ensino, competências, currículo, mostrando, sobretudo, a importância de
reavaliar o perfil do profissional farmacêutico que deve atender as necessidades da sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: Planejamento: Foi
realizado o convite à Professora Andrea Grabe Guimaraes para proferir a palestra. A divulgação do
evento foi promovida através do site, página no facebook e mural do PET-Farmácia. Execução: A
palestra foi proferida na própria Escola Farmácia com duração de 1 hora, utilizando projetor
multimídia, seguida de momento para perguntas e discussão.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperava-se com a organização do evento: Unir diversas opiniões para fomentar discussões acerca
das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia. Oferecer aos
participantes temas atuais e de discussão na área profissional. Inteirar os participantes do panorama
local, regional e nacional que envolvem o curso e a profissão farmacêutica. Reforçar o aprendizado
em atividades que estimulem o espírito crítico dos participantes. Integração entre os alunos,
docentes e pesquisadores da Universidade Federal de Ouro Preto. Divulgação das atividades
promovidas pelo grupo. Todos os resultados previstos foram alcançados. A palestra contou com 48
participantes. As discussões contribuíram para a formação de indivíduos críticos, reflexivos e
conscientes de de seu papel na sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a atividade proposta será relacionado o número de vagas disponibilizadas para os
participantes e o número efetivo de participantes. No caso o espaço disponibilizado teve sua lotação
completa e as discussões sobre o tema foram profícuas demonstrando o interesse no tema
apresentado e na forma como foi realizada a discussão.

Atividade - Projeto Plantas Medicinais com alunos da Escola
Polivalente em Ouro Preto MG
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos



resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 10/04/2015 03/07/2015

Descrição/Justificativa:
A atividade foi idealizada após reunião com o diretor da Escola Polivante, que já possuía canteiros
com ervas medicinais. A proposta consistiu de etapas de preparo das atividades e de três encontros
presenciais. As ações foram realizadas com alunos do 7º ano do ensino fundamental, visando
apresentar as plantas disponíveis na horta da escola (nome, propriedades, modo de preparo para
fins medicinais, como deve ser utilizada ou ingerida, sua toxicidade) para crianças de forma lúdica,
educativa e prática. Foram elaborados cartazes e realizada aula prática colocando em atividade um
laboratório da referida escola. Assim foi possível estimular os alunos a interagir com a proposta e
aumentar o interesse em participar das aulas e em estar na escola.

Objetivos:
O Projeto teve por objetivo a passagem de conhecimento adquirido na Universidade sobre as plantas
medicinais para as crianças do 7º ano, ensinando-as à reconhecer cada planta, sua funcionalidade,
se é perigosa ou não e o modo de uso correto. O projeto também tem finalidade de promover o
trabalho em equipe dos petianos, a transmissão de conhecimento, o incentivo à pesquisa e a
convivência com pessoas de diferentes segmentos escolares. Como objetivo também cabe ressaltar o
estímulo aos alunos da Escola Polivalente a participar das atividades escolares, contribuindo para
melhoria no aprendizado, aumento na assiduidade e interesse na escola.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada ao longo de 3 encontros, durante o horário da aula de biologia da turma.
Iniciou-secom uma dinâmica de grupo visando apresentar o grupo PET e conhecer um pouco de cada
aluno. Após fez-se uma gincana para a identificação das plantas medicinais por meio de plaquinhas
diretamente na horta e a degustação de dois chás. No 2° encontro foram apresentadas mais
informações sobre as plantas que haviam sido identificadas, por meio de uma apresentação
interativa e posterior elaboração de cartazes sobre os temas. No 3°encontro foi realizada uma
prática com a produção de sabonete de glicerina contendo essência das plantas. Foi apresentada a
capacidade do suco de repolho em mudar de cor na presença de substâncias ácidas e alcalinas e
finalizado com um questionário de avaliação

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Como resultados esperados estão: A promoção de informações e ideias, o intercâmbio de
conhecimentos entre os participantes envolvendo os alunos da Escola Polivante, os professores e os
petianos; A criação de novas perspectivas para o ensino, a pesquisa e as atividades junto à
comunidade; a fim de trazer maior qualidade as atividades desenvolvidas. Para socializar os
resultados, estes foram apresentados na página do grupo PET Farmácia e os resultados compilados
a partir dos questionários de avaliação foram disponibilizados à Escola Polivalente.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a proposta o grupo aplicou um questionário de avaliação da proposta aos alunos que
participaram do projeto e após a coleta dos dados foi realizada uma discussão pelo grupo da
importância do tema, da forma como este foi abordado e da forma como os objetivos foram
alcançados. A avaliação pela direção e pelo professor da escola Polivante que acompanharam os



trabalhos foi bastante positiva, sendo solicitado continuidade dos projetos em colaboração.

Atividade - Apresentação do trabalho \"PET PHARMACY
UFOP RETROSPECTIVE AND IMPORTANCE IN THE
PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC PREPARATION \" no II
Simpósio do PPG CiPharma
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/10/2015 30/10/2015

Descrição/Justificativa:
O simpósio é um evento anual do Programa de Pós graduação em Ciências Farmacêuticas da UFOP
que é constituído por palestras ministradas por Professores Doutores, mesas redondas, apresentação
de pôsteres dos alunos de pós-graduação, graduandos, professores e entidades estudantis. O evento
visa promover troca de conhecimento entre pesquisadores nacionais e internacionais. O trabalho
elaborado e apresentado visou mostrar como o programa de educação tutorial é capaz de promover
a elevação da qualidade da formação acadêmica e o interesse em atividades de pesquisa nos seus
integrantes ocasionando um retorno para a sociedade deste investimento realizado. Assim, nos 23
anos do PET Farmácia na UFOP, 10% dos ex-petianos ingressaram em um programa de pós
graduação.

Objetivos:
Proporcionar a divulgação sobre o que é o Programa, o PET Farmácia UFOP e a importância do
mesmo na formação diferencial dos graduandos; - Proporcionar o conhecimento da história do PET
Farmácia UFOP, para os participantes locais e visitantes internacionais presentes no evento; -
Enfatizar os resultados alcançados do PET Farmácia UFOP nestes 23 anos de história, tanto para
área da pesquisa, quanto para vida profissional do aluno; - Lapidar as habilidades de redação e
apresentação de trabalho científico

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para concretização da proposta foi realizado um levantamento de dados sobre os tutores e os
discentes que participaram do PET Farmácia em seus 23 anos de existência. Foi realizada busca
sobre a situação de todos os egressos do programa e verificado quantos deles estão na Pós
graduação e quantos ocupam cargos de direção e chefia relacionados à profissão. Após o
levantamento dos dados foi redigido e submetido um resumo a apreciação do comitê de avaliação do
Programa de Pós Graduação e após aprovação do trabalho este foi apresentado sob a forma de
pôster.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Promoção do conhecimento do que é o PET e o PET Farmácia UFOP e a importância do mesmo na
formação diferencial dos graduandos envolvidos, para os participantes locais e internacionais
presentes no evento; - Enfatizar os resultados alcançados pelo PET Farmácia UFOP nestes 23 anos
de história, tanto na área da pesquisa, quanto na vida profissional do aluno O resumo faz parte dos
anais do evento e pode ser acessado na página do Programa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade pelo grupo foi positiva, pois levou ao estudo do histórico do PET Farmácia
na UFOP e conhecimento da importância da participação no grupo para a carreira dos egressos. A
forma de avaliação da adequação da atividade ao proposto, bem como, se o desenvolvimento das
habilidades de elaboração de trabalho científico foram alcançadas se deu por meio do aceite para
apresentação do trabalho no Simpósio. Os graduandos do PET foram elogiados pelo público em geral
e pela diretora da Escola de Farmácia.

Atividade - Palestra: Estudos de Bioequivalência no Registro
de Medicamentos Genéricos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 18/07/2015 18/08/2015

Descrição/Justificativa:
A atividade consistiu em organizar uma palestra sobre o tema: Estudos de bioequivalência no
registro de medicamentos genéricos proferida pelo farmacêutico Eduardo A. F. Fernandes
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária Coordenação de Equivalência Terapêutica CETER /
Gerência geral de medicamentos- GGMED ANVISA. Esta ocorreu na Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)e foi aberta a graduandos, pós-graduandos e demais
interessados da UFOP. O evento teve um total de 39 participantes. O tema atual e de grande
relevância para a política de medicamentos no Brasil é importante para os graduandos de farmácia e
a apresentação por profissional que atua diretamente na área enriquece a apresentação com
exemplos e questões de ordem prática.

Objetivos:
Enriquecer e aprimorar os conhecimentos de alunos e profissionais farmacêuticos, trazendo
informações sobre os estudos de bioequivalência e os serviços de avaliação de protocolos e
fiscalização nesta área. A atividade visou contribuir para a consolidação do conhecimento em um
tema que é abordado em disciplinas da graduação em farmácia e propiciar a melhoria da relação



ensino/aprendizagem com exemplos práticos e o compartilhamento das experiências de profissional
atuante na área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: Planejamento: Foi
realizado convite ao Eduardo A.F. Fernandes Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária para
proferir a palestra. A divulgação do evento foi promovida através do site, página no facebook e
mural do PET-Farmácia. Execução: A palestra foi proferida na própria Escola Farmácia com duração
de 1hora e meia, utilizando recurso áudio visual e posterior sessão de perguntas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperava-se com a organização do evento: Unir diversas opiniões para fomentar discussões acerca
das áreas de atuação do profissional farmacêutico. Reforçar o aprendizado em atividades que
estimulem o espírito crítico dos participantes Aproximar os conhecimentos aprendidos na graduação
com o cotidiano de um profissional do mercado de trabalho. Divulgar as atividades promovidas pelo
grupo PET- Farmácia. Divulgar o nome do PET Farmácia e da Escola de Farmácia de Ouro
Preto/UFOP.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da proposta foi realizada por meio da contabilização do número de vagas disponíveis (45
devido ao espaço disponibilizado) versos a adesão dos estudantes (39) que ocuparam a quase
totalidade das vagas disponíveis. O número de presentes foi contabilizado separadamente quanto
aos graduandos e pós-graduandos sendo observada a presença de ambos demonstrando também o
interesse deste tema para grupos de pesquisa na Escola de Farmácia.

Atividade - Programação do V CONGRESSO DE CIENCIAS
FARMACEUTICAS DE OURO PRETO
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos
resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/06/2015 20/12/2015

Descrição/Justificativa:
Elaborar um projeto para realiza a 5º edição do Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto
(CONCIFOP), desde a primeira este ocorreu em Ouro Preto/Minas Gerais, com a organização do
Programa de Educação Tutorial de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Este evento
tem como pretensão trazer aos alunos, principalmente de graduação, uma visão do mercado de
trabalho das diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico. Desta forma sempre traz uma



programação diversificada que agrade as diversas subáreas da área farmacêutica. O evento apoia a
pesquisa científica e o intercâmbio de informações desta forma incentiva que seus participantes
tragam e apresentem seus trabalhos científicos.

Objetivos:
Capacitar os integrantes do grupo PET Farmácia na elaboração de projetos para organização de
eventos, bem como, na proposição e elaboração de textos e documentos visando a captação de
recursos e patrocínios. Interagir com professores do curso de farmácia da UFOP e em grupo propor
uma programação que atenda às demandas e às diversas vertentes da profissão farmacêutica.
Enriquecer e aprimorar os conhecimentos de alunos e profissionais farmacêuticos, trazendo
informações inovadoras das áreas de atuação do farmacêutico, estimular discussões e debates sobre
temas diversos, de forma a auxiliar na formação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será elaborado tendo como base o formato das quatro edições anteriores. Passará por
aprovação nas diversas instâncias da UFOP. Para organizar os trabalhos o grupo PET-Farmácia se
dividiu em 3 comissões: financeiro, programação e divulgação. A programação foi proposta
compilando as sugestões dos diversos professores da instituição e também levando em consideração
as habilidades e competências que se espera do profissional farmacêutico na atualidade. Foi criado
um site para divulgação do evento e realizados contatos com agências de fomento e possíveis
apoiadores para a proposta. A comissão financeira fez uma planilha de demandas de gastos baseada
na programação e no público alvo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esperava-se com a organização do evento: Unir diversas opiniões para fomentar discussões acerca
das áreas de atuação do profissional farmacêuticos. Oferecer aos participantes temas atuais e
inovações. Reforçar o aprendizado em atividades que estimulem o espírito crítico dos participantes.
Integração entre os alunos de graduação, pós graduação e profissionais. Divulgar o nome do PET
Farmácia e da Escola de Farmácia de Ouro Preto/UFOP. AS informações sobre o evento podem ser
acompanhadas no endereço eletrônico: www.concifop.ufop.br

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação do projeto para realização da 5° edição do CONCIFOP consistirá na
aprovação do projeto nas diversas instâncias da UFOP. Outra forma será a adesão dos professores
da Escola de Farmácia em colaborar com as atividades que será verificada após submissão de
questionário contendo propostas de temas e formas de apoio e atuação (avaliação de resumo/pôster/
acompanhamento de palestrante entre outras).

Atividade - XXXIII Semana de Estudos Farmacêuticos de
Ouro Preto
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Programação proposta visou desenvolver as habilidade dos componentes do grupo de acordo com
as premissas do Programa de educação tutorial. O planejamento das ações foi realizado em reuniões
periódicas, visando o diálogo em um ambiente propositivo, seguido de discussão e organização dos
procedimentos, as atividades foram desenvolvidas com comprometimento e a avaliação dos



resultados consistiu em uma etapa onde foi realizado um paralelo entre os objetivos propostos e os
resultados alcançados, levando assim ao crescimento do grupo e fomentando novas propostas de
ações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/02/2015 29/05/2015

Descrição/Justificativa:
A XXXIII Semana de Estudos Farmacêuticos de Ouro Preto (SEFAR) é um evento promovido pela
Pharma Júnior Consultoria Farmacêutica que busca a integração das entidades do curso de
Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse evento conta a participação do Centro
Acadêmico Livre de Farmácia José Badini e do PET-Farmácia, refletindo como oportunidade da
ampliação dos conhecimentos dos alunos e contribuição para a formação complementar dos
mesmos. A participação do PET-Farmácia constará na realização do minicurso de Injetáveis, visto
que a aplicação de injetáveis é de extrema importância para o exercício da assistência farmacêutica.
O evento acontecerá de 07 a 10/04/15.

Objetivos:
A realização do minicurso busca permitir a interação do PET-Farmácia com as outras entidades
envolvidas na realização deste evento. Além disso, o mesmo será uma oportunidade de
aprimoramento das técnicas de aplicação de injetáveis que são ministradas em curto tempo da sala
de aula. Com isso, a participação dos petianos abrange a organização do minicurso, a capacitação e
a contribuição dos envolvidos na realização do evento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O minicurso terá a carga horária de 6h, se dividindo entre o conteúdo prático e teórico. O conteúdo
teórico será ministrado e forma expositiva e didática, para facilitar e dinamizar a exposição. Esse
conteúdo compreende a apresentação da legislação vigente que regulamenta a aplicação de
injetáveis, desde os cuidados com o ambiente de aplicação até as técnicas envolvidas, além de
abranger questões relativas ao cuidado com o paciente. O conteúdo prático envolve a apresentação
das vias e locais de aplicação juntamente com a atividade prática das técnicas de aplicação de
injetáveis, através de administração de soro fisiológico pelos os participantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização da XXXIII SEFAR e o minicurso de aplicação de injetáveis espera-se que os
participantes tenham o máximo de aproveitamento, sendo considerada uma oportunidade diferente
ou como aperfeiçoamento das técnicas já aprendidas. Além disso, espera-se a interação entre as
entidades possa permitir uma troca de conhecimento e experiência entre os envolvidos da
organização e a socialização das atividades realizadas pelo PET-Farmácia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final do minicurso, será aplicado um questionário aos participantes, com questões referentes a
qualidade do conteúdo ministrado e a didática envolvida na parte prática e teórica. Além disso, a
avaliação dos outros grupos envolvidos na organização da XXXIII SEFAR será solicitada, para
estabelecer uma relação de confiança e permitir a boa realização de outras atividades associadas.

Parcialmente desenvolvido



Atividade - Atividade - Ministrar aula na disciplina de
Introdução a Farmácia do primeiro semestre do curso de
Farmácia
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Quanto ao projeto de acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes diabéticos de uma
associação de Ouro Preto, este iniciou-se como previsto, foram realizados encontros individualizados
com os participantes da proposta, o acompanhamento de cada paciente foi realizado por dois
petianos. A etapa final da proposta necessitou alteração na forma de condução em decorrência da
dificuldade dos participantes do projeto em comparecer às reuniões para acompanhamento
farmacoterapêutico e por sobrecarga da professora colaboradora do projeto no desenvolvimento das
atividades. Diante disto optou-se em realizar atividades em grupo com os participantes do projeto.
Estas foram realizadas na sede Associação de Diabéticos de Ouro Preto. Foi realizada uma palestra
sobre o tema: Farmacoterapia do diabetes e hipertensão. Os petianos realizaram uma dinâmica
compostas por Perguntas mais frequentes sobre os medicamentos e houve a participação dos
presentes que relataram suas dúvidas e questionamentos. A seguir foi realizado um momento de
descontração com lanche adequado ao cardápio de diabéticos. As atividades foram propostas
visando solucionar as dúvidas e questionamentos apresentados nos encontros individualizados e
direcionar estes participantes do projeto para que possam ter melhor resposta ao tratamento. Foi
ressaltada a importância do acompanhamento contínuo pelo médico e pelo farmacêutico. O grupo
PET se colocou à disposição para auxiliar a Associação de diabéticos de Ouro Preto em quaisquer
dúvidas ou demandas na área farmacêutica que surgirem. Quanto a Atividade de ministrar aula na
disciplina de Introdução a Farmácia do primeiro semestre do curso de Farmácia, a atividade teve
alteração devido a solicitação da professora responsável em diminuir a participação das entidades
estudantis no conteúdo programático da disciplina. Assim o contato do grupo PET farmácia com os
alunos do primeiro semestre do curso ocorreu durante a semana de recebimento dos calouros, onde
a convite do Centro acadêmico o PET farmácia realizou a sua apresentação, divulgando sua
propostas de trabalho e convidando os alunos a conhecer mais sobre o PET.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 09/03/2015 30/04/2015

Descrição/Justificativa:
Durante o semestre letivo, os alunos do grupo PET-Farmácia são convidados pela professora Dra.
Elza Conceição de Oliveira Sebastião, responsável pela disciplina de Introdução a Farmácia
(obrigatória para os alunos do primeiro período do curso), a ministrar uma aula sobre algum assunto
relacionado a farmácia introduzindo os alunos neste ambiente do curso e além disso realizar uma
apresentação do grupo PET-Farmácia e suas principais atividades. A aula é preparada e ministrada
pelos petianos normalmente de três, onde há a presença de veteranos e novatos do grupo.

Objetivos:
Ensinar e auxiliar os petianos a preparar e ministrar aulas; Aproximar os alunos petianos dos alunos
que ingressam no curso de farmácia; Aprimorar técnicas didáticas e oratória dos alunos do PET;
Informar e apresentar o grupo para os novos alunos da farmácia; Desenvolver e estimular o
interesse dos novos alunos pelo curso de farmácia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os alunos prepararão aula no formato digital, sendo apresentada com auxílio de PowerPoint e



DataShow. Através desta aula expositiva os petianos irão apresentar sobre o tema incumbidos além
da apresentação das principais atividades realizadas pelo grupo PET, sua filosofia e requisitos para
atuar como integrante do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se uma apresentação para os alunos ingressantes, um tópico que seria abordado pela
professora da disciplina com uma perspectiva diferente; Apresentar os alunos ingressantes a
importância do grupo PET-Farmácia além de estimular o interesse destes alunos a participar
futuramente do grupo; Envolver os alunos nas atividades realizadas pelo grupo PET e convidá-los
para futuras atividades que serão realizadas com os acadêmicos de farmácia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade se dará pelo interesse e envolvimento dos alunos ingressantes com a aula
ministrada pelos petianos. Também através de perguntar e a compreensão dos temas abordados. A
confiança da professora demonstrada em novos convites para futuras aulas de interesse da
disciplina, além do interesse que os alunos demonstrarão em participar das atividades realizadas
pelo PET e ingressar no grupo.

Atividade - Acompanhamento fármacoterapêutico dos
pacientes diabéticos de uma Associação de Ouro Preto
Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Quanto ao projeto de acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes diabéticos de uma
associação de Ouro Preto, este iniciou-se como previsto, foram realizados encontros individualizados
com os participantes da proposta, o acompanhamento de cada paciente foi realizado por dois
petianos. A etapa final da proposta necessitou alteração na forma de condução em decorrência da
dificuldade dos participantes do projeto em comparecer às reuniões para acompanhamento
farmacoterapêutico e por sobrecarga da professora colaboradora do projeto no desenvolvimento das
atividades. Diante disto optou-se em realizar atividades em grupo com os participantes do projeto.
Estas foram realizadas na sede Associação de Diabéticos de Ouro Preto. Foi realizada uma palestra
sobre o tema: Farmacoterapia do diabetes e hipertensão. Os petianos realizaram uma dinâmica
compostas por Perguntas mais frequentes sobre os medicamentos e houve a participação dos
presentes que relataram suas dúvidas e questionamentos. A seguir foi realizado um momento de
descontração com lanche adequado ao cardápio de diabéticos. As atividades foram propostas
visando solucionar as dúvidas e questionamentos apresentados nos encontros individualizados e
direcionar estes participantes do projeto para que possam ter melhor resposta ao tratamento. Foi
ressaltada a importância do acompanhamento contínuo pelo médico e pelo farmacêutico. O grupo
PET se colocou à disposição para auxiliar a Associação de diabéticos de Ouro Preto em quaisquer
dúvidas ou demandas na área farmacêutica que surgirem. Quanto a Atividade de ministrar aula na
disciplina de Introdução a Farmácia do primeiro semestre do curso de Farmácia, a atividade teve
alteração devido a solicitação da professora responsável em diminuir a participação das entidades
estudantis no conteúdo programático da disciplina. Assim o contato do grupo PET farmácia com os
alunos do primeiro semestre do curso ocorreu durante a semana de recebimento dos calouros, onde
a convite do Centro acadêmico o PET farmácia realizou a sua apresentação, divulgando sua
propostas de trabalho e convidando os alunos a conhecer mais sobre o PET.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 02/02/2015 18/12/2015

Descrição/Justificativa:
O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença caracterizada pela hiperglicemia. O DM I está relacionado
com a destruição das células beta do pâncreas. Já o DM II caracteriza-se pela resistência à ação da
insulina pelos receptores, ou por distúrbios na secreção pelas células beta. O DM geralmente está
associado a outras doenças crônicas, o que leva a utilização de vários medicamentos, aumentando a
possibilidade de ocorrer interações medicamentosas. Se tratando de idosos, o cuidado no decorrer
do tratamento deve ser redobrado em relação às interações medicamentosas e suas consequências.
Portanto, é necessário fazer o acompanhamento desses idosos e monitorar o uso e a eficácia dos
medicamentos utilizados, além de analisar possíveis efeitos adversos.

Objetivos:
Continuar o acompanhamento dos idosos da Associação de Diabéticos de Ouro Preto/MG em relação
a medicação, prescrita ou não, utilizada por esses pacientes; Realizar avaliação da terapia
medicamentosa e identificar possíveis interações decorrentes das várias medicações necessárias ao
tratamento do diabetes; melhorando, desta forma, a eficácia do tratamento da diabetes e de outras
doenças associadas, como a hipertensão; Orientar os pacientes sobre a correta utilização dos
medicamentos; Identificar possíveis falhas de adesão ao tratamento; Verificar se as informações
repassadas aos pacientes estão sendo efetivas no tratamento; Desenvolver nos acadêmicos
integrantes do PET habilidades relacionadas a prática da Assistência Farmacêutica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas entrevistas individuais com os diabéticos que frequentam a Associação de
Diabéticos de Ouro Preto/MG, baseadas em um prontuário padronizado, onde serão descritos todos
os medicamentos utilizados por eles com as respectivas posologias, doses, forma de administração,
tempo de utilização, forma farmacêutica e efeitos adversos, além de dados clínicos fornecidos pelo
próprio paciente. Após a coleta desses dados, serão realizadas análises das informações de cada
paciente para avaliar possíveis interações medicamentosas e causas de ineficácia do tratamento e
posterior retorno a cada um deles com o resultado da avaliação e as devidas providências a serem
tomadas. O número de entrevistas realizadas com cada paciente irá depender da complexidade de
seu quadro clínico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Ampliar o contato dos alunos do PET Farmácia com a comunidade ouro-pretana. Sensibilizar os
alunos em relação aos problemas sociais relacionados à saúde. Promover a aplicação dos
conhecimentos teóricos adquiridos durante a graduação em relação à área de Assistência
Farmacêutica. Promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes diabéticos, através do uso
racional de medicamentos e o controle da doença. Promover o uso racional dos medicamentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação das atividades pelo grupo será através de reuniões com os integrantes do grupo PET e
os orientadores do projeto, através do estudo do caso clínico de cada integrante da Associação de
Diabéticos de Ouro Preto. Após a análise dos formulários serão realizadas entrevistas individuais no
intuito de verificar se houve melhora na eficácia do tratamento dos pacientes e diminuição dos
efeitos adversos.


