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Atividade - Encontro dos grupos PET da região Sudeste
(Sudeste PET)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/01/2016 11/04/2016

Descrição/Justificativa:
O SUDESTE PET é um evento que visa integrar os grupos PET da região Sudeste, sendo organizado
a cada ano por uma instituição de um dos estados da região. Em 2016, o evento será organizado pela
USP, na cidade de São Carlos, SP, no período de 19 a 21 de março de 2016. Este evento possibilitará
a troca de experiências e conhecimentos pelos grupos PET das várias instituições de ensino, através
de diversas atividades que serão desenvolvidas. Esta troca de experiências, histórias e vivências
entre os grupos promoverá o desenvolvimento de novas ideias e novos caminhos para o aprendizado



individual e coletivo. O evento também contribui 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.

Objetivos:
Integrar os grupos PET da região Sudeste; Proporcionar a troca de experiência e vivências entre o
PET-Farmácia e os grupos participantes; Promover o crescimento individual e coletivo do grupo
PET-Farmácia; Conhecer as atividades desenvolvidas pelos outros grupos PET da região Sudeste;
Promover a troca de experiência técnico-científico entre petianos; Divulgar as atividades realizadas
pelo nosso grupo para os demais grupos PET; Criar novas ideias e novos caminhos para o grupo a
partir do aprendizado e da troca de experiências adquiridas no evento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo enviará três representantes para participar das atividades (palestras, minicursos,
apresentação de trabalhos, dentre outros) do SUDESTE PET 2016. Os representantes apresentarão
as atividades que o grupo PET-Farmácia realiza na Universidade e no município de Ouro Preto e
arredores. Além disso, os representantes no evento também participarão dos grupos de trabalho e
discussão sobre temas de grande relevância para a manutenção e melhorias dos grupos PET da
região sudeste.

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:
Neste evento serão apresentados dois pôsteres referentes a atividades desenvolvidas pelo grupo
PET. Espera-se a geração de discussão acerca da pluralidade do trabalho desenvolvido pelos grupos
PET e sobre a sua diversidade; Discussão sobre a responsabilidade social do PET; Melhoria da
atuação dos grupos PET junto à comunidade e dentro das Universidades; Discussão sobre a
participação e envolvimento do PET na elaboração de políticas públicas; Mobilização das Pró-
Reitorias de Graduação acerca do apoio aos grupos para a execução de trabalhos de excelência junto
à comunidade; Discussão de temas relevantes que resultem na melhoria e na ampliação das
atividades desenvolvidas pelos grupos PET; Divulgação das atividades realizadas pelo PET-Farmácia-
UFOP aos outros grupos PET da região SUDESTE.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do evento será realizada pelos representantes do grupo PET-Farmácia no SUDESTE PET
2016. Os representantes farão um relato na reunião do grupo após seu retorno, sendo então
discutidos os acontecimentos no evento, e as deliberações e decisões que foram tomadas na
assembleia geral ao final da reunião. Os representantes também deverão relatar sobre a experiência
vivida e sobre a troca de informações que aconteceu com outros grupos da área da Farmácia e de
outras áreas.

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

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação



tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 14/03/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Os alunos do grupo PET-Farmácia juntamente aos alunos dos demais grupos PET da UFOP
(Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Física, Nutrição, Matemática, Pedagogia e ICSA)
realizarão o encontro interno de 2016 (INTERPET) para discutir assuntos pertinentes aos trabalhos
realizados por cada grupo no ambiente interno e externo à Instituição de Ensino Superior (IES), bem
como os resultados e dificuldades encontradas na realização de cada uma delas. Esse contato e troca
de experiência é de grande importância na formação e crescimento acadêmico de cada participante
do grupo, bem como, na proposição de atividades de integração dos diferentes grupos PET da UFOP.

Objetivos:
Discutir assuntos relevantes ao desenvolvimento das atividades dos grupos PET da UFOP; Divulgar
as atividades realizadas pelo grupo PET-Farmácia em 2015 e 2016 aos outros grupos PET da UFOP;
Conhecer sobre as 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; Realizar uma atividade coletiva, de extensão ou
ensino de forma a integrar os grupos PET da UFOP.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade constituirá na organização e execução de reuniões do INTERPET, cujos participantes são
dois representantes de cada grupo PET da UFOP, que repassarão todas as informações obtidas nas
reuniões para seu respectivo grupo PET. Vale ressaltar que, estas reuniões são organizadas por meio
de uma pauta contendo os temas propostos e as decisões tomadas são 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 PET da UFOP e as atividades que eles
desenvolvem dentro e fora do ambiente acadêmico, assim como promover a discussão de assuntos
relevantes sobre temas que podem ser pontos importantes para debate durante os 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. Criar projetos e/ou atividades de
integração entre os grupos PET da UFOP.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao término de cada atividade realizada, um relatório contendo os resultados obtidos, tais como
pontos positivos e negativos encontrados pelo grupo, será realizado e levado a cada grupo PET,
através de seus representantes.



Atividade - Elaboração magistral de produtos farmacêuticos
com alunos do ciclo básico do curso de farmácia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 23/08/2016 05/12/2016

Descrição/Justificativa:
Observamos quadros de evasão, retenção, transferência e desistência nos primeiros períodos do
curso de farmácia. O PET-Farmácia, no intuito de contribuir para reverter 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. Esta atividade foi realizada com sucesso em 2015, sendo sua
continuidade uma demanda dos alunos do curso de farmácia.

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 transmitidas por professores ou colegas que já
cursaram: Farmacotécnica e Tecnologia dos Cosméticos, a fim 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 complementar motive os alunos do início do Curso de Farmácia e
facilite sua inserção 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 ainda engajar
socialmente esses alunos nas atividades comunitárias desenvolvidas pelo grupo PET-Farmácia e que
esta ação facilite a inserção deles na realidade social de Ouro Preto e permita que visualizem suas
perspectivas profissionais, 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, a fim 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 - Processo de seleção de novos petianos 2016
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 19/08/2016 30/09/2016

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.
Inicialmente, é feita a divulgação por meio de cartazes fixados nos murais na unidade da Escola de
Farmácia, mídias sociais e divulgação verbal nas salas de aula, de modo a garantir uma ampla
divulgação do processo de seleção. O processo seletivo abrange alunos do 2º a 6º período, tendo em
vista a necessidade do grupo. O edital do processo seletivo é disponibilizado nas mídias sociais e no
site do grupo, contendo informações sobre as etapas do processo, número de vagas e pré-requisitos
necessários aos candidatos.

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 o candidato deverá preencher formulário disponibilizado nos cartazes fixados na
Escola de Farmácia e nas mídias sociais, enviar Currículo Lattes, histórico e atestado acadêmico
para o e-mail divulgado. As etapas da seleção são: redação sobre tema de interesse do grupo;
participação em dinâmica de grupo, apresentação de seminário sobre tema pré-definido 72 horas
antes e entrevista. Os selecionados passarão por um estágio de 30 a 45 dias onde realizarão
atividades propostas, sendo avaliados quanto aos resultados obtidos e ao envolvimento com as
premissas do PET. A banca de seleção será formada pelo Tutor, 2 professores e 2 petianos mais
velhos na hierarquia do grupo. Aqueles que obtiverem melhor desempenho serão selecionados em
acordo com o n° de vagas divulgadas no editais

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 - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SEMIOLOGIA
VOLTADA PARA ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/04/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
O curso de Atualização será oferecido pelo PET-Farmácia e irá contar com a participação de



especialistas no tema. Esta atividade tem finalidade de 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 sobre semiologia farmacêutica, que pode ser entendida como a identificação de
sinais e sintomas, principalmente aqueles relacionados aos transtornos/distúrbios menores relatados
pelo paciente.

Objetivos:
Atualizar e complementar a formação dos estudantes de farmácia a respeito de semiologia voltada
para a atuação do farmacêutico que é um tema de grande interesse na área. Esta atividade visa
identificar o desenvolvimento dessa prática profissional e discutir os desafios necessários à sua
implementação, contribuindo para informar aos estudantes em relação às ações atuais sobre o tema.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será executada sob a forma de curso em dois dias consecutivos. A data prevista para o
segundo semestre de 2016 será definida de acordo com a demanda dos alunos da graduação e o
calendário acadêmico. Serão convidados a ministrar o tema, profissionais que possuem relevantes
trabalhos e atuação na área. Serão convidados a participar do curso os discentes de farmácia, sendo
a divulgação realizada por meio de cartazes afixados nos murais na unidade da Escola de Farmácia,
mídias sociais e divulgação verbal nas salas de aula.

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 resultado esta o oferecimento aos alunos do curso de farmácia da UFOP de uma formação
complementar à graduação sobre tema relevante na atualidade. Esta atividade auxiliará a interação
dos graduandos dos diferentes períodos e divulgará as ações do PET Farmácia trazendo à instituição
e à comunidade estudantil um retorno quanto ao investimento no programa de educação tutorial.
Possibilitará divulgar as atividades do grupo PET-Farmácia. A socialização dos dados relativos a
realização do curso, tais como, número de inscritos e dados compilados do questionário de avaliação
serão disponibilizados na página do PET Farmácia;

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de um questionário sobre pontos inerentes a realização da
atividade, que será aplicado após o curso. Os resultados serão compilados e apresentados sob a
forma de mural dando ciência à comunidade da Escola de Farmácia da UFOP dos trabalhos
realizados e dos resultados obtidos.

Atividade - Avaliação das atividades e do desempenho dos
integrantes do grupo PET- Farmácia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto



sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/03/2016 12/09/2016

Descrição/Justificativa:
A avaliação das atividades e do desempenho dos integrantes do grupo é proposta com o intuito de
compilar os objetivos propostos e os resultados alcançados nas atividades previstas a cada semestre,
bem como avaliar o envolvimento e o comprometimento dos integrantes do grupo PET-FARMÁCIA. A
avaliação possibilitará uma autorreflexão de cada petiano sobre sua participação nas atividades
propostas no decorrer do semestre, visando pontuar individualmente o que deve ser melhorado e
estimular de forma positiva melhorias nos próximos trabalhos e na convivência do grupo.

Objetivos:
Auxiliar na organização visando o cumprimento dos cronogramas e das atividades propostas.
Possibilitar o crescimento individual dos integrantes do grupo por meio de avaliações positivas/
críticas; Estimular a capacidade de lidar com as opiniões de outras pessoas; Desenvolver o senso
crítico em cada integrante do grupo; Fornecer meios de mudança de atitude.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada uma apresentação com dois slides relativos a cada atividade proposta, contendo
tema, objetivos, resultados propostos e alcançados, forma de avaliação e divulgação dos resultados.
Nesta mesma reunião com todos os petianos, cada membro receberá um envelope contendo uma
ficha de avaliação dos outros participantes do grupo. A avaliação deverá ser impessoal e de forma
sigilosa, sendo utilizado o tempo necessário para que todos consigam preencher os tópicos da ficha.
Após o término do preenchimento, cada ficha com o respectivo avaliado será colocado em um
envelope próprio devidamente identificado, devendo ser retirado por cada membro no final da
atividade.

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:
Os resultados das atividades semestrais estarão compilados e poderão ser discutidos e gerar
trabalhos a serem divulgados em eventos acadêmicos da área de farmácia. A socialização dos
resultados será realizada por meio de informações que irão compor a página do PET Farmácia da
UFOP no item programação/resultados. Outro resultado relevante é a unificação do grupo por meio
da melhoria no desempenho de cada integrante individualmente. Isto refletirá na qualidade e
eficiência das atividades desenvolvidas, promovendo assim a educação tutorial na instituição e
aumentando o interesse em participar tanto dos atuais membros, quanto de novos candidatos o que
se espera notar com o aumento da procura durante o processo de seleção.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade de apresentação dos trabalhos semestrais realizados e o preenchimento dos
questionários de avaliação serão compilados em uma reunião para discussão e reflexão construtiva e
positiva, visando elencar pontos de melhoria e correções para os próximos trabalhos feitos pelo
grupo.



Atividade - Seminários Educativos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/04/2016 08/08/2016

Descrição/Justificativa:
A apresentação de seminários é uma importante ferramenta para capacitar quanto a organização de
ideias e resultados, de síntese ao elaborar uma apresentação possibilitando também incentivar a
prática de falar em público, contribuindo para a autoconfiança dos alunos e preparando-os para
apresentações acadêmicas e em eventos científicos. Desta forma, serão apresentados semanalmente
seminários cujos temas serão definidos a partir dos Projetos de Pesquisa conduzidos pelos próprios
petianos, buscando-se complementar a formação acadêmica, o desenvolvimento pessoal e o
aprimoramento de habilidades.

Objetivos:
Contribuir para a capacidade de síntese, articulação e elaboração de apresentações, Incentivar a
prática de falar em público; e aprimorar a comunicação ora. Permitir que o grupo conheça mais
sobre as pesquisas desenvolvidas por cada petiano; Gerar discussões que possam enriquecer o
conhecimento transmitido nas apresentações; Promover desafios que exijam uma articulação rápida
de raciocínio.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A cada reunião geral do grupo que ocorre semanalmente, um petiano ficará responsável por
apresentar um seminário, relacionado ao seu projeto de pesquisa. As apresentações deverão
respeitar o tempo de 10 minutos e após cada apresentação o grupo fará uma análise do seminário
gerando uma discussão. As apresentações serão feitas utilizando recursos audiovisuais. Outros
temas poderão ser abordados conforme a demanda surgir.

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:
Viabilizar a troca de informações e vivências práticas entre os petianos, buscando complementar a
formação acadêmica. Permitir a discussão de temas científicos e o conhecimento acerca dos Projetos
realizados. Propagar as informações sobre as áreas de pesquisa e os orientadores que atuam na
instituição possibilitando ao grupo conhecer as suas potencialidades o que favorecerá o
envolvimento próprio e a divulgação das ações para os demais alunos da Escola de Farmácia. Os
trabalhos desenvolvidos serão apresentados de forma individual ou coletiva gerando ao menos um



resumo apresentado no Encontro dos Saberes realizado anualmente pela UFOP.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do seminário se dará por meio da postura, gestos, vocabulário, argumentação e recursos
visuais utilizados. Esta avaliação será realizada em discussão coletiva após a apresentação
fornecendo um retorno ao apresentador, visando uma melhora progressiva a cada apresentação. Ao
final do período proposto todos os petianos deverão ter apresentado ao menos um seminário, a
atividade será avaliada pelo grupo por meio de um questionário, obtendo-se uma estimativa do
interesse, conhecimento que ficou retido, pontos positivos e pontos a serem melhorados.

Atividade - Meios de Comunicação/divulgação das atividades
do PET Farmácia da UFOP
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/01/2016 20/12/2016

Descrição/Justificativa:
A divulgação das atividades previstas e realizadas pelo PET Farmácia da UFOP visa demonstrar o
empenho do grupo em propor ações com relevância na área farmacêutica, divulgar quando e como
ocorrerão e os resultados obtidos. Assim, estarão disponíveis no endereço eletrônico:
http://www.petfarmacia.ufop.br/. Também ocorrerá a elaboração quinzenal de mural, localizado no
corredor principal da Escola de Farmácia, com temas de interesse e notícias referentes à
comunidade farmacêutica, além das atividades do PET como divulgação de eventos e seleção de
novos petianos. Há também a página no facebook:
https://www.facebook.com/PET-Farmácia-UFOP-379246465560834/?fref=ts que tem a finalidade de
informar e interagir com o público de uma forma descontraída, com atualização de forma rápida e
eficiente.

Objetivos:
O site do PET Farmácia, a página no facebook e o Mural, possuem como objetivo a divulgação para
alunos de graduação, pós-graduação, funcionários e professores além da comunidade em geral dos
conteúdos das atividades realizadas pelo grupo. Visa também auxiliar na divulgação de eventos,
congressos e palestras. Abordar de forma sistemática as principais notícias do universo
farmacêutico, temas de interesse da área da saúde e contribuir para atividades de educação
continuada por meio de elaboração do mural e informes no facebook.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O site será editado pelos petianos periodicamente, por meio da atualização das principais



informações a respeito da programação e das atividades realizadas pelo PET Farmácia. Serão
veiculadas também informações relativas à Escola de Farmácia e a Universidade Federal de Ouro
Preto. Os temas serão propostos ao grupo, que decidirá sobre a prioridade e relevância em estuda-
los e apresentá-los. Após a seleção do tema será realizada busca de bibliografia, elaboração de um
texto base contendo as principais informações e posterior adequação do texto à forma de
apresentação na referida mídia. O mural será atualizado quinzenalmente nos corredores da Escola
de Farmácia empregando colagens e textos. A página do facebook será atualizada semanalmente
com temas e assuntos de interesse.

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 a divulgação sobre os projetos realizados pelo PET Farmácia da UFOP; Divulgação de
novidades no universo farmacêutico, bem como, Palestras, Congressos e simpósios. Atualização
sobre eventos internos e externos no âmbito farmacêutico e suas áreas afins; Criar canais de
comunicação com a comunidade em geral, visando informar e trocar experiências, captando
sugestões e demandas a serem trabalhadas no âmbito do Programa de Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo. Para verificar a eficiência das formas
de divulgação/informação propostas serão avaliadas as respostas do público em relação às
publicações. Será apresentado e discutido mensalmente nas reuniões do grupo um resumo sobre os
comentários feitos na página do PET e no facebook Serão compilados dados numéricos como acesso
e número de curtidas na página do PET. Um questionário de avaliação será proposto e aplicado
semestralmente de forma aleatorizada a 30 alunos do curso no hall de entrada da escola. Os
resultados serão compilados e discutidos visando promover melhorias.

Atividade - Organização da sala interativa da IX Mostra de
Profissões da Universidade Federal de Ouro Preto
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 01/02/2016 23/05/2016

Descrição/Justificativa:
A IX Mostra de Profissões, organizada pela UFOP, tem como objetivo apresentar os cursos de
graduação ofertados, demonstrando as respectivas áreas de atuação a estudantes do ensino médio e



demais interessados. O grupo PET Farmácia organizará as atividades e exibição relativas ao curso
de Farmácia. A Escola de Farmácia terá completado 177 anos e é importante apresentar aos
visitantes a história do curso, o primeiro da América Latina. Pretende-se fornecer aos alunos que
irão ingressar no ensino superior um panorama sobre o conteúdo do curso, as oportunidades de se
aprimorar que a Escola de Farmácia da UFOP oferece, como renomados professores, curso de
graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado), programas consolidados de iniciação científica
e atividades de extensão, bem como, ofertar in

Objetivos:
Apresentar aos alunos que já completaram ou estão cursando o Ensino Médio, bem como, demais
interessados as principais áreas que um farmacêutico pode atuar. Divulgar o curso de farmácia da
UFOP por meio de atividades preparadas pelos alunos do grupo PET. Estimular os alunos do grupo
PET Farmácia a conhecer mais profundamente as práticas desenvolvidas pelo profissional
farmacêutico. Contribuir para elucidação da vivência universitária, principalmente dentro do curso
farmacêutico. Desenvolver atividades que demonstrem a atuação do profissional farmacêutico.
Divulgar todas as particularidades do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto que
contribuem para sua excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será expositiva e interativa. Será montada nas instalações da Escola de Farmácia no
Campus Morro do Cruzeiro. O PET-Farmácia irá retratar a vivência que os alunos possuem do curso,
permitindo aos visitantes conhecerem o cotidiano ao qual poderão vivenciar futuramente como
estudantes de Farmácia. Serão apresentadas as principais áreas de atuação do profissional como:
assistência farmacêutica (cartilhas e exposição de questões da área, como o uso correto de
medicamentos e o descarte adequado); Farmácia Industrial (demonstração de atividades práticas,
elaboração em escala miniaturizada de comprimidos de açúcar, além da exposição vídeos e de
produtos farmacêuticos, demonstrando desvio de qualidade) e Análises Clínicas (Por meio da
visualização de lâminas de parasitas).

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 demonstre de forma clara as principais áreas
em que o farmacêutico profissional pode atuar, propiciando aos visitantes as informações
necessárias para contribuir com a escolha consciente de uma carreira profissional. Apresentar a
Escola de Farmácia da UFOP, sua grade curricular, seu corpo docente e as potencialidades que esta
oferece para formação diferenciada do profissional farmacêutico tornando-o mais competitivo no
mercado de trabalho. Apresentar o Programa de Educação Tutorial da Farmácia e as atividades
desenvolvidas por esse grupo. Espera-se contribuir para o aumento do número de visitantes da sala
interativa em relação aos anos anteriores e aumento do número de interessados em cursar farmácia
com opção pela graduação na UFOP.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio do envolvimento dos visitantes nas atividades planejadas. O
número de participantes será aferido por meio de lista de presença. Os questionamentos e as
sugestões trazidos pelos participantes serão levados em consideração na elaboração e organização
das próximas edições da Mostra de Profissões e poderão nortear ou promover melhorias em outros
eventos a serem realizados pelo grupo PET Farmácia. Será solicitada uma avaliação da atividade
pelo Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da UFOP que acompanha e coordena a atividade em toda a
instituição.



Atividade - V Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro
Preto
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 04/01/2016 04/07/2016

Descrição/Justificativa:
O Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto está em sua 5ª edição, a organização é feita
pelo PET-Farmácia, com apoio da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e
professores. O congresso integrará as atividades comemorativas dos 177 anos da Escola de
Farmácia, fundada em 4 de abril de 1839. Nesta ocasião, espera-se propiciar o intercâmbio de
experiências entre profissionais das Ciências Farmacêuticas e áreas afins, estudantes de graduação
e pós-graduação, por meio de discussões em um fórum aberto através de cursos, minicursos,
palestras, mesas-redondas e exposição de painéis. Procurando intensificar e agregar conhecimentos,
fortalecendo a interação entre profissionais de saúde e o cuidado com o paciente na saúde pública.

Objetivos:
Projetar o CONCIFOP, a Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e o grupo
PET/Farmácia nacionalmente os tornado conhecidos por suas relevantes contribuições científicas e
didáticas nos meios: Acadêmico e Profissional; Proporcionar a troca de experiências, conhecimentos
e informações, entre participantes, palestrantes e expositores; Reunir e aproximar estudantes de
graduação e pós-graduação, e também profissionais atuantes na área farmacêutica, por meio de
discussões e debates de temas relativos à Profissão Farmacêutica; Ampliar e compartilhar
conhecimentos e experiências a fim de conceder o aperfeiçoamento de habilidades e de
competências aos participantes nas temáticas abordadas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será desenvolvido em 3 fases. Primeiro foi realizado o planejamento e organização,
incluindo a definição dos temas abordados, contato com palestrantes, patrocinadores, apoiadores e
expositores, levantamentos dos itens necessários de infraestrutura, realização de orçamentos, entre
outros. A 2° fase será a execução do Congresso, que ocorrerá no dia 30/03/16 na Escola de Farmácia
da UFOP onde serão ministrados cursos e minicursos e nos dias 31/03/16 e 01/04/16, no Centro de
Artes e Convenções da UFOP que contará com palestras, mesas redondas e exposição de trabalhos
científicos. A montagem do evento esta marcada para dia 29/03 e a desmontagem para 01/04, após a
finalização das atividades. A 3° fase destina-se a redação de relatórios, prestação de contas e
avaliação do Congresso.



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:
Contribuir para a formação acadêmica e profissional dos futuros farmacêuticos, visto que nosso
principal público alvo são alunos de Farmácia de graduação. Compreender em sua programação
temas diversos, com foco em inovação de técnicas e métodos. Promover a propagação do
conhecimento por meio de sessão de apresentação de trabalhos sob a forma de pôsteres.
Incrementar a atualização profissional dos participantes através do contato com especialistas das
diferentes áreas da farmácia; Como um dos resultados esperado está o crescimento do número de
participantes em relação à edição anterior do Congresso. A expansão do número de inscritos de
outras regiões do país, caracterizando maior alcance da proposta. Os resumos aprovados serão
disponibilizados nos anais do Congresso (digital).

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação se dará por meio da elaboração de um Relatório das atividades
desenvolvidas durante o planejamento e a realização do evento. Deverá constar no mesmo o
relatório de execução das ações a prestação de contas, estes deverão ser concluídos dentro de um
prazo de 01 mês após o evento. Além disso, a ampliação da abrangência do evento será avaliada pelo
total de inscritos que atingimos.

Atividade - Pesquisa individual realizada pelos alunos do
PET-Farmácia sob Orientação de Professor do Curso de
Farmácia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 11/01/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Esta atividade de pesquisa é realizada de forma individual pelos alunos do PET sob orientação de
professor do curso de Farmácia. Os alunos escolhem, de acordo com suas afinidades e habilidades, a
área de pesquisa em que pretendem atuar e procuram um orientador que viabilize a sua inserção em
um laboratório de pesquisa, onde aprenderão técnicas específicas daquela área de conhecimento. As
áreas escolhidas pelos alunos são bastante variadas, uma vez que o curso de Farmácia é bastante
amplo, abrangendo áreas das ciências exatas, da terra, biológicas e farmacêuticas. O tutor coordena
essa atividade, arguindo com os alunos sobre seus projetos e sugerindo ações que facilitem o



reconhecimento e a divulgação dos trabalhos e o compromisso dos orientadores com os alunos do
PET-Farmácia

Objetivos:
Desenvolver atividades de pesquisa individual em padrões de qualidade de excelência, mediante
orientação de professor do curso de Farmácia em área de interesse do aluno; Proporcionar vivência
individual que promova disciplina, organização, planejamento, raciocínio crítico, responsabilidade,
conhecimento de técnicas específicas, compreensão de valores éticos, dentre outros atributos que
também são aplicados às demais atividades realizadas pelo grupo; Possibilitar aos alunos o exercício
de atividades de pesquisa individual que resultem no desenvolvimento de novas aptidões extrínsecas
às oferecidas durante o curso de graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O aluno, ao ser aprovado no processo de seleção do grupo PET-Farmácia, é instruído a procurar por
professor orientador em área de interesse, e com este professor desenvolver projeto de pesquisa. O
aluno deve então repassar ao Tutor os dados referentes ao orientador, título e resumo do projeto.
Em posse destes dados, o tutor passa a fazer o acompanhamento da pesquisa e das atividades que o
aluno desenvolve.

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:
Habilidade de buscar artigos científicos de interesse da pesquisa; Compreensão do nível de
desenvolvimento científico e tecnológico do problema em estudo; Auxiliar na organização e seleção
do material necessário ao desenvolvimento de procedimentos experimentais do projeto; Selecionar e
organizar dados e, a partir destes, elaborar gráficos e tabelas para publicação científica, patente
e/ou apresentação em eventos nacionais e internacionais; Vivência individual que proporcione
disciplina, organização, planejamento, raciocínio crítico, responsabilidade, conhecimento de técnicas
específicas, compreensão de valores éticos, dentre outros atributos que também são aplicados às
demais atividades realizadas pelo grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Está atividade é avaliada pelo envolvimento do aluno e seu orientador com seu projeto de pesquisa,
o que resultará na publicação de resumos em eventos e relatórios a agências de fomento, podendo
resultar em artigos científicos publicados em revistas.

Atividade - Organização da Palestra: \"A construção do
conhecimento científico com ética e criatividade\"
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos



propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 09/05/2016 03/10/2016

Descrição/Justificativa:
Diante da demanda de professores envolvidos com as disciplinas denominadas Trabalho de
Conclusão de Curso I e II em se trabalhar o tema \"plágio acadêmico\" o grupo PET Farmácia
consultou especialistas na área e convidou a profa. Doutora Rosa Maria da Exaltação Coutrim para
palestrar sobre o assunto e esclarecer dúvidas de graduandos, pós graduandos e docentes. A
relevância deste tema vem sendo exaltada em várias instâncias acadêmicas, sendo necessário definir
o que é plágio e como evitá-lo. Trazer esta discussão para o âmbito acadêmico, visa solucionar o
problema e evitar que se torne recorrente a partir de informação sobre como proceder.

Objetivos:
- Obter uma explanação clara dos conceitos e formas para se evitar o plágio acadêmico - Criar um
ambiente propício para discussão do problema e proposição de ações que contribuam para tal -
Proporcionar a reflexão sobre o tema sedimentando o conhecimento e contribuindo para a adesão à
busca de soluções Desenvolver as habilidades de organização, divulgação e avaliação deste tipo de
atividade pelo grupo PET Farmácia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Diante do tema plágio acadêmico, buscou-se especialistas na área por meio de consulta a
profissionais da área de pedagogia, busca em currículo Lattes, entre outros. Diante dos profissionais
selecionados e da viabilidade para comparecer à Escola de Farmácia na data proposta, a Profa. Dra.
Rosa Maria Coutrim se disponibilizou e palestrou por duas horas no dia 27 de junho de 2016 no
auditório da Escola de Farmácia da UFOP, desenvolvendo o tema sob o título: A construção do
conhecimento científico com ética e criatividade\". Posteriormente foi realizada uma sessão de
perguntas e os participantes responderam um questionário de avaliação da atividade.

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:
Por meio da atividade, espera-se atender ás demandas relativas ao tema, suscitadas por docentes e
discentes diretamente envolvidos com as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II.
Objetivou-se também trazer a discussão do tema para um público maior. Dentre o público presente
51 participantes responderam ao questionário de avaliação e as expectativas do público foram
alcançadas na porcentagem de 90% quanto à palestra; 82% quanto ao tema e 86% quanto à
organização. As informações obtidas e a avaliação do impacto da atividade e da sua organização
para o grupo PET e para os demais discentes do curso será discutida e apresentada sob a forma de
apresentação oral das atividades do PET Farmácia no Encontro dos Saberes em 2016.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada pelo grupo que confeccionou e aplicou um questionário aos participantes do
seminário. Com os resultados obtidos foi possível traçar gráficos que demonstram a aceitação e o
índice de respostas positivas em relação ao total. A discussão de todas as etapas da atividade pelo
grupo possibilita um ambiente criativo e propositivo, bem como, a observação sobre a sedimentação
dos conhecimentos trabalhados ou difundidos na atividade.



Atividade - PROJETO PRÉ-VESTIBULAR PREPARATÓRIO
PARA O ENEM- PARCERIA DOS GRUPOS PET DA UFOP.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 12/08/2016 28/10/2016

Descrição/Justificativa:
Além de avaliar os alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares, bem como as
competências e habilidades dominadas, o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM tem também
como objetivo, contribuir para a democratização e oportunidades de ingresso em Instituições
Federais de Ensino Superior- IFES. Visando estes objetivos, uma parceria entre os grupos do
Programa de Educação Tutorial-PET da Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP, desenvolveram
uma ação conjunta de extensão, criando um curso pré-vestibular comunitário para alunos do Ensino
Médio da Escola Estadual Dom Silvério, localizada na cidade de Mariana/MG.

Objetivos:
Auxiliar os estudos dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dom Silvério, de modo
a contribuir com o desempenho destes no ENEM, informando os alunos sobre o processo de
inscrição no SISU, e cumprindo o pilar de extensão do Programa de Educação Tutorial, promovendo
a integração dos grupos PET da UFOP em um trabalho com a comunidade local.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foram divididas entre os grupos PET, as áreas do conhecimento avaliadas no ENEM, distribuindo
cada matéria, mediante ao domínio de cada grupo. Eram ministradas duas aulas por dia, com
duração de 50 minutos cada, de segunda a sexta feira, com inicio às 19 horas, contando com a
presença de dois petianos por aula, sendo que um ministrava o conteúdo e o outro o auxiliava. Ao
fim do curso, foi enviado aos alunos que participaram do curso prévestibular, um simulado com
questões abordando o conteúdo avaliado pelo ENEM, juntamente com um questionário de satisfação.
Também foi organizada uma mostra de profissões, contando com a presença de quase todos os
cursos oferecidos pela UFOP, visando levar informação sobre cada profissão/área.

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 com a realização da atividade proposta contribuir para a melhoria do desempenho no
ENEM, dos alunos participantes do projeto e possivelmente seu ingresso em Instituições Federais de



Ensino Superior (IFES); Corroborar para a integração entre os grupos PET da UFOP por meio de
atividade coletiva; A proposta de atividade, bem como o relatório final serão submetidos como do
projeto à Pró-reitora de extensão da UFOP.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliação da atividade desenvolvida pelo grupo, será apresentado um relatório com os
resultados obtidos no Projeto à Pró reitoria de Extensão da UFOP. Será avaliado o desempenho e as
observações relatadas pelos alunos que participaram do projeto pré-vestibular preparatório para o
ENEM.

Atividade - O Curso sobre Procedimentos e produtos de
limpeza e higienização
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 03/05/2016 20/10/2016

Descrição/Justificativa:
O Curso sobre Procedimentos e produtos de limpeza e higienização visou atender a uma demanda da
diretoria da Escola de Farmácia em realizar atualizar e treinar sobre o tema, os funcionários que
atuam no setor de limpeza e os administradores de prédio da UFOP. O curso foi composto de
explanação sobre o tema e proposição e treinamento de procedimentos operacionais padrão (POP),
sendo ministrado em três horas, para duas turmas. As atividades objetivaram informar os
funcionários sobre a forma correta de realizar as tarefas, obtendo resultados adequados, com menor
consumo de tempo e de material. A atividade contou com a colaboração da Profa. Suzana Pavlovic
que é responsável pela disciplina de produtos saneantes e domissanitários ministrada na UFOP.

Objetivos:
- Atualizar e treinar os funcionários que atuam no setor de limpeza e os administradores de prédio
da UFOP, sobre os procedimentos e produtos de limpeza e higienização. -Desenvolver as habilidades
de elaboração de material didático, POP e explanação de temas pelo grupo PET Farmácia. -
Contribuir para a utilização adequada e eficaz de produtos de limpeza aumentando a eficiência e
reduzindo os gastos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada contando com a elaboração de material didático para compor aulas
expositivas sobre o tema, elaboração de procedimentos operacionais padrão sobre limpeza dos
diferentes ambientes presentes na instituição. As aulas serão ministradas pelos petianos contando
com a colaboração e acompanhamento da Profa. Suzana Pavlovic e da Tutora Profa. Jacqueline de



Souza. Posteriormente serão feitas as inscrições sendo o curso proferido para duas turmas. Ao final
será realizado um momento de discussão e troca de experiências, bem como o preenchimento de um
questionário sobre a forma como as atividades são realizadas e as considerações relativas a
avaliação do curso.

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:
Por meio da atividade, espera-se contribuir para a melhoria dos serviços de limpeza prestados à
Universidade, promovendo maior eficiência do trabalhador, com menor gasto de material. Cabe
ressaltar também a importância dos cuidados e utilização de equipamentos de proteção individual
visando a redução de riscos à saúde do trabalhador. Com esta atividade o público atendido sinalizou
que adquiriu conhecimento relevante e aplicável sobre o tema, que entendeu como utilizar os
produtos de limpeza e atestou que com as informações recebidas é possível reduzir o consumo de
material e aumentar a eficiência do procedimento. Os resultados foram apresentados a
administração da universidade e esta sendo sinalizado interesse em realizar novo projeto em 2017.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pelo grupo por meio da elaboração de questionário aplicado aos
participantes. Com os resultados obtidos é possível elaborar gráficos que demonstram como foi a
percepção do público alvo sobre o curso, bem como, quais os benefícios ou melhorias que a atividade
pode ter ocasionado para os funcionários e para o serviço como um todo. A discussão de todas as
etapas da atividade pelo grupo possibilita um ambiente criativo e propositivo, bem como, a
sedimentação dos conhecimentos adquiridos sobre produtos saneantes, conceitos relativos à
limpeza, sanitização, desinfecção entre outros.

Atividade - Mostra de Profissões na Escola Estadual
Desembargador Horácio Andrade
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 23/05/2016 06/06/2016

Descrição/Justificativa:
A Mostra de Profissões é um evento que proporciona aos alunos do ensino médio um contato com a
Universidade. Esta Mostra ocorreu em parceria com a Escola Estadual Desembargador Horácio
Andrade, e foi realizada uma conversa com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, onde



representantes de diversos cursos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto estiveram
presentes com um espaço destinado a apresentar seu curso. Além da presença de profissionais não
vinculados à Universidade. Esta atividade ocorreu das 8h00 às 11h30, onde o PET Farmácia e a Liga
Acadêmica de Farmácia Clínica representaram o curso de Farmácia da UFOP, portando aparelhos
como microscópio, lâminas histológicas, comprimidos e material expositivo na forma de pôsteres.

Objetivos:
O evento foi realizado com a finalidade de promover um encontro entre universitários, profissionais
e alunos secundaristas. Objetivando aumentar o contato do alunado com a Universidade, visto que
esta é uma realidade considerada como distante para alunos da periferia. Além de mudar a
concepção de que o prédio é de uso exclusivo da comunidade acadêmica. Este contato foi realizado
orientando os futuros universitários em suas escolhas profissionais e mostrando a possibilidade de
formação em diferentes áreas do conhecimento.O objetivo do PET Farmácia na Mostra de Profissões
foi apresentar para os participantes do evento e para a comunidade os objetos de estudo e o campo
de atuação do curso de graduação em Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente, os representantes dos cursos de graduação da UFOP e profissões não vinculadas à
Universidade, explanaram sobre sua formação, as atividades envolvidas em cada profissão, o perfil
dos profissionais e os caminhos a se percorrer para alcançar as profissões apresentadas. O PET
Farmácia, em parceria com a Liga Acadêmica de Farmácia Clínica, expôs os tópicos anteriormente
de forma discursiva e por meio de pôsteres que tratavam sobre as três grandes áreas de atuação do
Farmacêutico: Análises Clínicas, Assistência Farmacêutica e Indústria. Após as apresentações, os
secundaristas visitaram estandes onde cada grupo apresentou atividades, materiais e objetos
relacionados à pratica profissional, permitindo contato dos secundaristas com microscópio, lâminas
histológicas e medicamentos

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 os alunos secundaristas compreendam as oportunidades de formação ofertadas pela
Universidade Federal de Ouro Preto, bem como o processo de construção daqueles profissionais que
não necessitam de curso superior para exercício de profissão. Além disso, espera-se que os alunos
compreendam as particularidades e exigências de cada profissão, seu papel e impacto na sociedade.
Os resultados obtidos foram socializados por meio da pagina do grupo PET Farmácia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliação dos resultados relativos às atividades desenvolvidas pelo grupo PET na referida
mostra de profissões, foram colhidos relatos dos alunos secundaristas que foram apresentados e
discutidos na reunião regular do grupo. A atividade recebeu avaliações positivas e despertou o
interesse do público alvo.

Atividade - Projeto motivacional com os alunos da escola
Polivalente- 2016
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa



de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 06/06/2016 11/07/2016

Descrição/Justificativa:
O grupo PET Farmácia, juntamente com a Escola Polivalente de Ouro Preto, realizou uma atividade
de extensão com os discentes do 7º ano do ensino fundamental. A proposta consistiu de etapas de
preparo das atividades, e de quatro encontros presenciais, sendo aulas teóricas e práticas
intercaladas. Os assuntos abordados- DNA e Microorganismos-, visavam propagar o conhecimento, e
para isso, foram realizadas aulas teóricas e práticas com o intuito de estimular os alunos a interagir
com a proposta, a aumentar o interesse em participar das aulas e em estar na escola.

Objetivos:
O Projeto teve por objetivo estimular o interesse dos discentes do 7º ano em participar das
atividades escolares, bem como criar um momento de discussão sobre atividades científicas e
propagar o conhecimento sobre DNA e Micro-organismos. A proposta teve também por finalidade
promover o trabalho em equipe entre os petianos, a transmissão de conhecimento, e a convivência
com pessoas de diferentes segmentos escolares.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada ao longo de 4 encontros, iniciando-se com dinâmica de grupo visando
apresentar o grupo PET e conhecer um pouco dos discentes. Após foi ministrada aula teórica
interativa sobre o tema DNA. No 2º encontro, foi realizada aula prática referente ao DNA. Os
estudantes construíram a molécula de DNA utilizando balas de goma, e realizaram a extração de
DNA da saliva. No 3º encontro, foi ministrada aula teórica interativa abordando o tema Micro-
organismos. Foram levadas placas de petri com meios de cultura, nas quais, os alunos plaqueram
possíveis micro-organismos de vários objetos. No 4º encontro foi realizada aula prática referente a
Micro-organismos. As placas com as colônias já crescidas foram levadas para a escola e houve
discussão a respeito dos resultados obtidos.

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 o desenvolvimento da atividade espera-se Promover a captação de informações e ideias; -
Intercâmbio de conhecimentos entre os participantes envolvendo os alunos da Escola Polivante, os
professores e os petianos; - Criação de novas perspectivas para o ensino, pesquisa e atividades junto
à comunidade, a fim de trazer maior qualidade às atividades desenvolvidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a atividade o grupo PET elaborou um questionário sobre os pontos satisfatórios da
atividade desenvolvida e os pontos a serem melhorados para preenchimento pelo professor da
referida escola que acompanhou os trabalhos. A atividade foi considerada como adequada ao
cumprimento dos objetivos propostos e terá continuidade em 2017.



Atividade - Apresentação de trabalho sob a forma de poster
no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 07/07/2016 12/09/2016

Descrição/Justificativa:
O Congresso Brasileiro de Extensão Universitária é o maior encontro de extensão universitária em
Instituições Públicas de Ensino Superior, no qual acadêmicos técnicos e professores têm a
oportunidade de apresentar as atividades por eles desenvolvidas. Visando valorizar a importância
das ações extensionistas como uma forma de retorno à sociedade do investimento em instituições
Públicas de Ensino Superior o grupo PET Farmácia apresentou 7° CBEU dois projetos intitulados:
Organização do 5° Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto: Extensão universitária a
serviço da Profissão e Motivação de alunos da Escola Polivalente em Ouro Preto por meio do estudo
de plantas medicinais proposto pelo PET Farmácia.

Objetivos:
Apresentar algumas das atividades extensionistas realizadas pelo Grupo PET Farmácia, valorizando
a intercâmbio de informações na área farmacêutica por meio do Congresso de Ciências
Farmacêuticas de Ouro Preto e estimulando o interesse escolar e as atividades motivadoras para
alunos do ensino Fundamental. Desenvolver habilidades relativas a elaboração de trabalhos, redação
de pôster e apresentação oral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Dois trabalhos realizados pelo grupo PET-Farmácia em 2016 foram submetidos para apresentação
em pôster. Foram expostos nos dias 08 e 09 de setembro e tinham os respectivos temas:
Organização do 5º Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto: Extensão universitária a
serviço da profissão e Motivação de alunos da Escola Polivalente em Ouro Preto por meio do estudo
de plantas medicinais proposto pelo PET Farmácia. Durante a exposição foram apresentados a
relevância dos projetos e o impacto dos mesmos para a sociedade.

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 desta ação obtiveram-se o delineamento dos objetivos e a discussão dos resultados
inerentes às atividades extensionistas apresentadas. Como produto cabe ressaltar a divulgação de



dois pôsteres no evento. O trabalho relativo a elaboração do Congresso de ciências Farmacêuticas
de Ouro Preto proporcionou a estruturação de um ambiente acadêmico/científico com a presença de
especialistas em diversas áreas que palestraram e participaram de mesas redondas proporcionando
intensa troca de conhecimentos em três dias. Quanto aos objetivos de estimular o interesse escolar
em alunos do Ensino fundamental por meio de atividades com plantas medicinais trouxer um retorno
social significativo, uma vez que isto contribui para a evasão escolar e melhoria no aprendizado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada pelo grupo em suas reuniões regulares. Onde foram elaborados tanto o
resumo para submissão dos trabalhos, quanto os posteres para apresentação oral. Nestes momentos
o grupo refletiu sobre a importância das atividades desenvolvidas, bem como, formas para torná-las
mais abrangentes e produtivas tanto para o público alvo, quanto para os petianos, em uma próxima
realização.

Atividade - Apresentação de trabalho no Encontro dos
Saberes em 2016 na UFOP.
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O planejamento das atividades do PET foi amplamente discutido em reuniões periódicas, visando
contemplar ações em grupo, porém que permitam a desenvoltura individual e a capacidade criativa
de cada um. O compromisso com o retorno à sociedade do investimento realizado na educação
tutorial esteve sempre em mente durante a proposição e realização das tarefas, pensando em
atividades com efeito multiplicador e que possibilitem promover melhorias tanto acadêmicas, quanto
sociais. O ambiente propositivo e democrático criado permite uma fluidez das atividades, uma vez
que todos do grupo são informados e podem substituir o responsável por uma tarefa em caso de uma
eventualidade. As atividades foram desenvolvidas com comprometimento e tanto os procedimentos
propostos quanto resultados obtidos são avaliados, levando assim a um aprendizado contínuo e
promovendo o surgimento de inovações para as atividades futuras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
0 05/09/2016 30/11/2016

Descrição/Justificativa:
O Encontro dos Saberes é um evento anual realizado pela UFOP, que visa reunir os resultados de
trabalhos de pesquisa (iniciação científica e pós graduação), extensão, monitoria e pró-ativa, bem
como demais programas como o PIBID e oPET. Neste ambiente profícuo para troca de experiências
o grupo PET Farmácia apresentou as atividades propostas para desenvolvimento em 2016, bem
como, a forma de organização, citando suas reuniões regulares, subdivisão de equipes e formas
planejamento, execução e avaliação de resultados de atividades. A seguir a apresentou abordou uma
vertente do trabalho sendo intitulada: Programa de Educação Tutorial PET Farmácia: Educação
continuada uma temática dentre os projetos desenvolvidos em 2016.

Objetivos:
Apresentar algumas das atividades realizadas pelo Grupo PET Farmácia, valorizando a educação
continuada na área farmacêutica por meio de seminários, cursos e palestras. Desenvolver
habilidades relativas a elaboração de trabalhos, redação e apresentação oral.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Ao longo do ano de 2016, o PET Farmácia desenvolveu atividades como: seminários educativos,
palestra sobre plágio acadêmico e um curso sobre semiologia farmacêutica. Nos seminários



educativos, foram realizadas apresentações internas ao grupo PET Farmácia,sobre os projetos de
iniciação científica/extensão executados pelos petianos, promovendo discussão dos temas e
contribuindo para adequada organização das informações e propagação do conhecimento. A palestra
sobre plágio acadêmico, foi ministrada pela Profª Drª Rosa Coutrim e abordou um problema que
atinge tanto o meio acadêmico, quanto o profissional, conceituando e esclarecendo as formas de
detecção e prevenção do plagio. O curso de semiologia farmacêutica foi ministrado pela Profª Drª
Renata de Andrade nos dias 31/10 e 01/11 de 2

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 desta ação obtiveram-se a discussão sobre a adesão do público às atividades e
impactos das discussões em promover mudanças e informar quanto aos temas propostos. Em relação
aos objetivos de desenvolver habilidades de redação e expressão oral dos petianos a atividade se
mostrou bem avaliada pelos promotores do evento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo discutiu os resultados e os questionamentos recebidos durante a apresentação oral da
proposta no evento, em suas reuniões semanais regulares. Assim tanto o trabalho apresentado,
quanto a forma de apresentação foram considerados satisfatórios pelo grupo.


