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Atividade - Seminários educativos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Na formação dos petianos, a atividade visou contribuir para o desenvolvimento pessoal, domínio de
oratória e postura além de autoconfiança. Também foi possível a troca de experiências a partir das
atividades de pesquisa realizadas individualmente, trazendo ao grupo diferentes temas,
demonstrando as diversas áreas de pesquisa e os diferentes orientadores dentro da instituição
possibilitando o conhecimento das potencialidades. Os conhecimentos adquiridos e as reflexões
instaladas contribuíram para a formação futura de um profissional participativo e propositivo,
preparado para pesquisar e participar da busca de soluções e de respostas às demandas
tecnológicas da atualidade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 06/02/2017 28/08/2017

Descrição/Justificativa:
A elaboração seguida de apresentação de seminários é uma importante ferramenta para incentivar a
prática de organizar temas de interesse e transmiti-los ao público, contribuindo para a autoconfiança
dos petianos e o seu preparo para apresentações acadêmicas e em eventos científicos. Além disso,
essa prática desenvolve a capacidade de pesquisar temas, apresenta-los utilizando recursos
audiovisuais adequados. Desta forma, serão apresentados semanalmente seminários cujos temas
serão definidos a partir dos Projetos de Pesquisa conduzidos pelos alunos em colaboração com
demais professores do curso, criando um ambiente propício para sugestões e aprendizado,
buscando-se complementar a formação acadêmica, o desenvolvimento pessoal e o aprimoramento de
habilidades.



Objetivos:
Incentivar a prática de falar em público; Contribuir para o aprimoramento da comunicação oral,
capacidade de síntese, articulação e montagem de apresentações; 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 ordinária do grupo que ocorre semanalmente, um petiano ficará responsável por
apresentar um seminário, cujo tema será o 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 demandas.

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. Contribuir para o desenvolvimento pessoal, domínio de oratória e postura além de
autoconfiança. Os resultados desta atividade serão socializados por meio da página do grupo Pet
Farmácia. A capacitação em elaborar seminários científicos irá resultar no desenvolvimento de
habilidades quanto a definição de objetivos e metas, descrição de métodos que possibilitem alcançar
os objetivos propostos e avaliação dos resultados obtidos de forma que estes subsidiem discussões e
conclusões. Neste sentido a reflexão sobre a melhor forma de desempenhar a atividade amplia as
competências do discente, capacitando-o para transpor este conhecimento para outras situações,
contribuindo para a formação de profissional propositivo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os seminários serão avaliados por meio da postura, gestos, vocabulário, argumentação e recursos
visuais utilizados pelo palestrante. Esta avaliação será realizada em discussão coletiva após a
apresentação fornecendo um feedback ao apresentador, visando uma melhora consecutiva a cada
apresentação.

Atividade - SELEÇÃO DE NOVOS PETIANOS
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Como avaliação do número de inscritos nos quatro últimos processos de seleção do PET Farmácia
pode-se observar um número médio de 8 candidatos. O processo de seleção tem inovado adicionando
estágio prático às etapas previstas no edital. Os candidatos selecionados se enquadram no perfil
procurado pelo grupo: são criativos, proativos e interessados em desenvolver seus talentos e em
auxiliar no crescimento do PET, bem como, na criação e elaboração de novas ideias e projetos. A
escolha de candidatos com perfil compatível corrobora com a manutenção da qualidade do grupo.
Como consequência, espera-se a renovação das ideias e dos projetos do PET e a soma de reforços
para executar atividades em prol do curso, da sociedade e da Educação. A atividade de selecionar
novos petianos possibilitou ampliar o envolvimento do grupo e sua visão crítica quanto a forma de
avaliar o desempenho dos candidatos. Tanto os petianos responsáveis por realizar o processo de
seleção quanto os candidatos são expostos a um contexto que se assemelha ao mercado de trabalho,



tornando-se uma experiência adicional na vida acadêmica. Durante a elaboração do edital para o
processo seletivo, os petianos também puderam desenvolver habilidades em produzir textos
adequados, que deixem clara a forma de avaliação. Durante o processo ainda foram realizadas
reflexões sobre as formas de avaliar e comparar candidatos de maneira imparcial e de acordo com as
aptidões que se deseja valorizar.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 06/03/2017 21/08/2017

Descrição/Justificativa:
O processo de seleção de novos petianos visa preencher as vagas dos alunos egressos, promovendo
uma inclusão periódica de alunos, proporcionando a transmissão do conhecimento pelos veteranos,
evitando assim que os avanços obtidos pelo grupo retrocedam. A seleção é feita pelo Tutor e alunos
com a participação de dois professores convidados. A divulgação do processo seletivo é feita por
meio de cartazes afixados na Escola de Farmácia, mídias sociais e divulgação verbal nas salas de
aula, de modo que haja ampla divulgação. O edital do processo seletivo é disponibilizado nas mídias
sociais e no site do PET, abrangendo alunos do 2º ao 6º período, tendo em vista a necessidade do
grupo e 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 compatível às demandas do Programa de
Educação Tutorial.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em reunião a tutora e os petianos irão elaborar o edital para seleção delineando as etapas do
processo e as formas de avaliação. Para a inscrição, o aluno deverá preencher um formulário
disponibilizado nos cartazes fixados na Escola de Farmácia e nas mídias sociais. Os documentos
solicitados são enviados para o e-mail do grupo. A seleção é composta da 1° etapa constituída de:
redação, participação em dinâmica, apresentação de seminário e entrevista. A 2° etapa consiste em
um período de estágio prático. A banca de seleção é formada pelo Tutor, dois professores convidados
e os dois petianos mais antigos do grupo. Aqueles que obtiverem melhor desempenho e se
adequarem as atividades que serão realizadas pelo grupo, em acordo com o número de vagas
divulgadas no edital, serão selecionados.

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 possam ampliar a sua visão e envolvimento no
grupo por meio desta atividade de selecionar os seus futuros colegas. Como resultado deste
processo se almeja auxiliar no aprendizado tanto dos executores quanto dos candidatos, fornecendo
uma experiência adicional que pode ser vivida de maneira semelhante no mercado de trabalho. Os
resultados obtidos serão socializados na página do PET Farmácia. Durante a elaboração do edital
para o processo seletivo, espera-se desenvolver nos petianos habilidades em produzir os textos
adequados aos requisitos que se desejam para os candidatos, bem como, deixar clara a forma de
avaliação, que promova adequada classificação. Durante o processo são realizadas reflexões sobre
as formas de avaliar e comparar candidatos de maneira isenta e de acordo com aptidões que se



deseja aprimorar nos petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar eficiência do processo de divulgação e o interesse em participar do grupo PET
Farmácia, serão comparados os números de inscritos nos 3 processos de seleção nos últimos anos.
Esta informação será discutida, juntamente com o relato dos selecionados sobre a clareza e o grau
de dificuldade do processo de seleção como um todo. Estas informações possibilitarão reflexões e
proposição de melhorias a serem feitas nesta atividade.

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:
Durante o ano de 2017 diversas parcerias com pesquisadores da área da saúde que atuam tanto em
atividades de pesquisa básica, quanto pesquisa aplicada na área da farmácia foram firmadas
possibilitando que petianos atuassem nos projetos cujos títulos estão apresentados a seguir:
¿Transformações químicas e estudos em sistemas poliméricos com diferentes fármacos para uso na
liberação controlada de fármacos¿; ¿Toxicidade geral da piridostigmina encapsulada em lipossomas
multilamelares DOPC¿, ¿Avaliação da atividade antioxidante e do teor em compostos fenólicos do
extrato etanólico bruto das folhas de Guazuma ulmifolia Lam. (MALVACEAE)¿; ¿Serviço e educação
no laboratório de qualidade de águas¿; ¿Avaliação da adesão ao tratamento por indivíduos
portadores de doenças crônicas não transmissíveis¿; ¿Fatores associados à qualidade de vida e
saúde em mulheres no climatério: uso de ervas aromáticas como estratégia para redução de sal nos
alimentos¿; ¿Síntese de análogos da santacruzamate para avaliação da atividade antitumoral e
antimalárica¿; ¿ Síntese de novos hidroxamatos para avaliação da atividade antitumoral e
antimalárica¿; ¿Plantas, mulheres e saberes¿ e ¿Desenvolvimento de método analítico para
quantificação da loratadina sem a interferência da desloratadina¿. Foi observada maior desenvoltura
dos discentes em entender textos científicos e atuar em laboratório. Os resultados de algumas de
pesquisa estão em fase de redação e poderão gerar trabalhos a serem divulgados em revistas e
eventos científicos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
400 16/01/2017 19/12/2017

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. Espera-se com esta atividade contribuir para iniciação em
atividades de pesquisa, desenvolvendo habilidade em realizar buscas bibliográficas, leitura,
interpretação e inferências sobre textos científicos. O desenvolvimento de atividades individuais com
outros estudantes e professores da instituição terá com resultado vinculado, a capacidade de trazer
e apresentar ao grupo PET seu aprendizado e reflexões. Isto contribui para aprimorar o
desenvolvimento do processo formativo do petiano , ou seja, a construção da sua autonomia.

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, relatórios a agências de fomento, artigos
científicos em revistas. O grupo poderá avaliar o empenho do petiano no desenvolvimento do
trabalho, durante os seminários científicos que cada aluno deverá apresentar.

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

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No evento SUDESTEPET, que ocorreu nos dias 16 a 19 de março de 2017, em Vitória participaram
diretamente as petianas Jéssica Emiliana Santos Silva e Marília Pinheiro Braga que apresentaram
sob a forma de pôsteres os trabalhos referentes a atividades desenvolvidas pelo grupo PET,
intitulados: Semiologia clínica aplicada ao cuidado farmacêutico e construção do espaço interativo
da farmácia na IX MOSTRA DE PROFISSÕES DA UFOP: auxiliando estudantes secundaristas na
escolha profissional. As vivências durante o evento foram apresentadas na reunião ordinária do
grupo e o tema pautado levou a discussões acerca da pluralidade do trabalho desenvolvido pelos
grupos PET e sobre a sua diversidade; sobre a responsabilidade social do Programa. Foram



propostas melhorias da atuação dos grupos PET junto à comunidade por meio da ampliação de
atividades de extensão e dentro das Universidades por meio da atuação em projetos periódicos da
Universidade (como recepção de calouros; Mostra de Profissões, Encontro dos Saberes, entre outras
demandas). Discussão sobre a contribuição 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. Os resultados foram socializados na página do PET Farmácia.
Durante o fórum de discussão no evento foram elaboradas perguntas para nortear os objetivos dos
Programas nas diferentes instituições em que estão inseridos. Por meio desta vivência o grupo PET
Farmácia também desenvolveu habilidades de elaboração de perguntas que irão originar os
objetivos a serem alcançados nos trabalhos desenvolvidos. Os resultados serão sintetizados,
salientando as informações relevantes. A elaboração do resumo e a apresentação do trabalho
possibilitaram aprimorar e desenvolver técnicas de apresentação oral, postura, além da capacidade
de elaboração de textos adequados ao meio acadêmico/científico. Dentre as competências
trabalhadas, estão as reflexões compartilhadas com diferentes grupos, ampliando os conhecimentos
sobre a educação tutorial, em um ambiente propício para suscitar melhorias, questionamentos, bem
como, novas ações e projetos a serem desenvolvidos pelo grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 16/01/2017 29/03/2017

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 2017, o evento será organizado pela
UFES, na cidade de Vitória, ES, no período de 16 a 19 de março de 2017. 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. Discutir as demandas da
educação tutorial, avaliar suas inferências e resultados, Criar ambiente propositivo para
argumentações e proposições que contribuam para melhor eficiência da estrutura do programa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo enviará dois representantes para participar das atividades (palestras, minicursos,
apresentação de trabalhos, dentre outros) do SUDESTE PET 2017. Os representantes apresentarão
duas das atividades desenvolvidas pelo grupo PET Farmácia (com suas etapas de planejamento,
realização e discussão dos resultados) na Universidade, município de Ouro Preto e arredores. Além
disso, as 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. Na
primeira reunião regular do PET Farmácia após o evento os representantes apresentarão suas
observações para discussão e inferências pelos demais petianos.



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
contribuição 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. Os resultados serão socializados na página do PET Farmácia. Esse
evento contribuirá para o desenvolvimento de habilidades de elaboração de perguntas que irão
originar os objetivos a serem alcançados nos trabalhos desenvolvidos. Os resultados serão
sintetizados, salientando as informações relevantes. Espera-se aprimorar e desenvolver técnicas de
apresentação oral, postura, além da capacidade de elaboração de textos adequados à pela confecção
do resumo e pôster para apresentação. Neste contexto estimular a reflexão e a propagação do
conhecimento.

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
2017. 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 entre os demais grupos.

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

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A UFOP possui cadastrado 9 grupos PET em diferentes áreas do conhecimento a saber: Nutrição,
Engenharias Civil e Geológica, Farmácia, Matemática (Licenciatura), Engenharia Ambiental,
Conexão de Saberes Pedagogia e Física. Estes grupos desenvolvem atividades em suas respectivas
especializações dentro das premissas do Programa. Com o objetivo de realizar atividades integradas
e promover socialização dos projetos desenvolvidos e dos resultados obtidos pelos distintos grupos
da UFOP é realizado o INTERPET. Este consiste em um grupo de dois petianos representantes de
cada programa. As reuniões são semanais e a partir de 2017 estão sendo elaboradas ATAS que
permitem aos grupos acompanhar as discussões e as decisões que são realizadas efetivando assim as
propostas de trabalho. A participação do Grupo PET Farmácia no INTERPET possibilitou conhecer
os integrantes dos demais grupos PET da UFOP e as atividades que eles desenvolvem dentro e fora
do ambiente acadêmico. Durante as reuniões são discutidas e propostas ações integradoras,
possibilitando a promoção de projetos conjuntos. No ano de2017 foi proposto e registrado o Projeto
de extensão intitulado ¿Educa PET: preparatório ENEM¿ que integrou os grupos PET e o grupo de
discentes do curso de medicina, intitulado ¿Pensadores Inconfidentes¿ e foi realizado em uma sala
no prédio de Engenharia Geológica da UFOP. As reuniões periódicas trataram de temas sobre a
estrutura e do Programa de Educação Tutorial, seus objetivos elencados no Manual de Orientações
Básicas como estes objetivos são trabalhados dentro dos grupos PET da UFOP, que contribuições
estes Programas podem levar para os debates que ocorrem nos encontros regionais e nacionais. São



realizadas reflexões sobre a capacidade transformadora e multiplicadora que a proposta de
educação tutorial exerce tanto em seus membros, quanto na comunidade em que esta inserida.
Durante as reuniões do INTERPET são trazidas discussões sobre a relevância que este investimento
do MEC proporciona em termos de resultados palpáveis para a sociedade, por meio de projetos bem
sucedidos, formações de profissionais comprometidos com o retorno social e com capacidade de
propor inovações tecnológicas, estimulo a educação continuada e a construção do conhecimento
como forma de desenvolvimento. São propostas também atividades integradoras com todos os
integrantes dos 9 programas e momentos de convivência que buscam também estreitar as relações e
conhecer os projetos. Por meio da atividade houve a troca de experiências e informações entre todos
os participantes dos grupos PET, possibilitando assim o desenvolvimento de habilidades e
competências de forma conjunta.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 03/05/2017 20/12/2017

Descrição/Justificativa:
O grupo PET-Farmácia juntamente com demais grupos PET da Universidade Federal de Ouro Preto-
UFOP realiza periodicamente o encontro interno (INTERPET), para discutir assuntos pertinentes aos
trabalhos realizados por cada grupo no ambiente interno e externo à Instituição de Ensino Superior
(IES), como também os resultados e as dificuldades encontrados na realização dos projetos. 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 entre diferentes
grupos PET da UFOP.

Objetivos:
Discutir assuntos relevantes ao desenvolvimento das atividades dos grupos PET da UFOP; Conhecer
sobre as atividades desenvolvidas e estreitar a troca de informações entre os integrantes dos
referidos grupos; Discutir temas relevantes sobre a organização e as demandas do programa e levar
os dados compilados para encontros estaduais, regionais, e nacionais; Realizar atividades coletivas,
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 quinzenais do INTERPET, composto
por dois a três representantes de cada grupo PET da UFOP. Nestas reuniões ocorrerão repasses das
atividades propostas por cada grupo PET. Vale ressaltar que estas reuniões serão organizadas por
meio de uma pauta contendo os temas propostos e as decisões tomadas serão 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. Estas atividades visam propor projetos conjuntos
que ocasionem retorno à sociedade por meio de ações extensionistas (como o projeto realizado em
2016 intitulado: Integrapet UFOP: preparatório ENEM na Escola Estadual Dom Silvério, Mariana,
MG), Neste ambiente promover a discussão de assuntos relevantes sobre temas que podem ser
pontos para debate durante os encontros regionais e nacionais. Busca-se também estreitar as
relações entre os grupos PET do país por meio de eventos e atividades coletivas. Criar projetos e/ou
atividades de integração entre os grupos PET da UFOP. Os resultados esperados na formação dos
petianos consistem no desenvolvimento de atividades de comunicação com estudantes de áreas
distintas do conhecimento. Isto permite aprimorar as habilidades de questionar, criticar e propor de
forma construtiva e dialogada. Criando reflexões sobre educação positiva, construção do
conhecimento e ambiente inovador.



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, por
meio de seus representantes.

Atividade - ELABORAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E COSMÉTICOS COM ALUNOS DO CICLO BÁSICO DO
CURSO DE FARMÁCIA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que tem duração de 5 anos,
oferece a cada semestre 50 vagas. De acordo com o Estudo de Fluxo de Alunos realizado pela
PROGRAD entre os anos 2003 a 2012, houve um aumento no número de evasão e retenção de
discentes impactando no número de alunos diplomados. Visto que as disciplinas profissionalizantes
do curso de Farmácia são ofertadas à partir do 6º período, o grupo PET- Farmácia elaborou este
projeto com o intuito de incentivar e motivar os alunos do 1º ao 3º período, por meio da prática de
manipulação de produtos farmacêuticos, que além de atrativa, engloba os conceitos abordados no
ciclo básico do curso. Assim o projeto objetiva possibilitar que os alunos adquiram uma visão mais
específica das atividades realizadas por farmacêuticos e desenvolver atividades complementares em
padrões de qualidade e excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e
interdisciplinar. A apresentação do Programa de Educação Tutorial aos discentes dos primeiros
períodos do curso permite que eles conheçam a proposta de atuação do PET, o engajamento social e
algumas das atividades comunitárias desenvolvidas pelo grupo, suscite a identificação com trabalho
realizado e potencialize a vontade em participar dos processos seletivos para integrar o PET-
Farmácia. Dentro das discussões promovidas durante a realização do projeto são também
trabalhados os temas relacionados às perspectivas profissionais, além da melhoria de qualidade do
curso de farmácia. Dentre as habilidades trabalhadas com a atividade desenvolvida, foi possível
contribuir para a formação dos petianos quanto a redação de textos técnicos e roteiros de
laboratório. Aquisição de desenvoltura quanto a ministrar cursos e desenvolver atividades práticas,
bem como, reflexões quanto ao estudo e formas de aprimorar a propagação do conhecimento na
área de farmacotécnica e farmácia magistral. Contribuir para as discussões e reflexões sobre o
estímulo e formas para minimizar a evasão e a retenção escolar no Curso de Farmácia da UFOP e o
papel positivo que o PET-Farmácia pode ter neste contexto. O curso possibilitou propagar
conhecimentos adquiridos no curso de farmácia, divulgar de forma prática e aplicada a proposta de
educação tutorial em uma atividade coletiva e também contribuir para aumentar o interesse e
desempenho acadêmico dos alunos dos três primeiros períodos do curso.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 02/05/2017 20/12/2017

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 produtos farmacêuticos em geral, para alunos de 1º a 3º semestres, como forma de
motivá-los antecipando atividades previstas para o ciclo profissionalizante. Os petianos aprenderão
as técnicas de preparação e ensinarão aos alunos dos primeiros semestres. Esta atividade vem sendo
realizada desde o ano de 2015 e está tendo uma boa aceitação do projeto, estimulando a
continuidade dos discentes no curso de Farmácia e o mesmo vem sendo requisitado pelos alunos.



Como sugestão do ultimo questionário aplicado, foi realizada inserção de práticas mais elaboradas e
diferenciadas.

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 empregadas nas práticas com auxílio de 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. Será feita uma pesquisa de interesse com
discentes dos primeiros semestres para estimar o número de inscritos que irão participar desta
atividade. As aulas terão abordagem inicial teórica sobre as matérias-primas e a técnica de
preparação, seguida de prática 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
ministrantes 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 dos primeiros períodos do Curso de
Farmácia e facilite a inserção deles no contexto universitário. Objetiva-se também contribuir para
diminuir os índices de evasão, transferência, desistência e retenção no curso de farmácia por meio
da 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. Os resultados serão socializados na página do PET
Farmácia e compilados em trabalho submetido ao encontro dos Saberes 2017. Durante o
planejamento os petianos desenvolverão as atividades de pesquisa sobre o tema, irão interagir com
profissionais que atuam na área, desenvolvendo habilidades de organização, reflexão fazendo
correspondência entre os objetivos propostos e os resultados esperados. A atividade será aberta aos
demais discentes do curso de farmácia. Com o curso propriamente dito os discentes do grupo
ampliarão suas competências tanto relativas à organização, quanto ao conhecimento sobre
farmacotécnica e tecnologia farmacêutica. Serão capazes de refletir sobre esta demanda da
profissão farmacêutica e terão os conceitos básicos e as indicações de referências para se aprimorar.
Será possível 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:
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 à
continuidade desta atividade, e/ou oportunidade de desenvolver outras atividades. 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 - - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
ACADÊMICAS COMPLEMENTARES NA ESCOLA ESTADUAL
POLIVALENTE (PROJETO DE EXTENSÃO).
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade proposta objetivou proporcionar aos alunos formas diferentes e criativas de
compreender o conteúdo dado em sala de aula, levando à construção de conhecimento sólido e
estimulando o interesse destes em estar na escola. Foi possível também fornecer aos discentes
informações que podem auxiliá-los na realização de atividades na feira de ciências que ocorre
anualmente na escola, estender as ações universitárias à comunidade, visando seu benefício. Quanto
aos petianos com a atividade houve a oportunidade de trabalhar em equipe, planejar atividades
estratégicas com os alunos e desenvolver a capacidade de comunicação. As atividades na Escola
Estadual Polivalente consistiram na realização de encontros com estudantes dos 7° e 8° anos do
ensino fundamental. Uma vez que outras ações extensionistas foram realizadas com os estudantes
destas turmas no passado, enquanto em séries mais novas, os 7° e 8° anos foram eleitos pelo PET
Farmácia como os públicos alvos com o objetivo de dar continuidade ao projeto já iniciado antes. Foi
definido pelo grupo durante suas reuniões semanais que as atividades de 2017 consistiriam na
realização de 12 encontros ¿ seis com o 7° ano e seis com o 8° ano ¿ e nesses encontros seriam
ministradas aulas, teóricas e práticas, sobre assuntos presentes na matriz curricular de ciências
naturais dessas séries. Os assuntos abordados nas aulas, também definidos durante as reuniões,
foram: anatomia do corpo humano; densidade; e química do corpo humano. O cronograma das aulas
foi previamente montado e os encontros foram previstos para quartas e quintas-feiras (excetuando-
se uma das atividades, que ocorreu em uma segunda-feira), no período de 12h30min às 13h30min.
Depois de finalizado, o cronograma foi direcionado à coordenação da Escola para análise e
permissão de início das atividades. Em relação aos produtos obtidos mensurados pelos questionários
aplicados aos estudantes (n=28), 96,4% marcaram uma resposta positiva e 3,6% responderam talvez
quando questionados se gostaram das atividades realizadas pelo PET. A pergunta ¿gostaria de fazer
mais atividades com esta¿ recebeu a mesma porcentagem de respostas ¿sim¿ e ¿talvez¿. Sobre a
aprendizagem trazida pelas atividades, 82,1% dos estudantes responderam que aprenderam com
elas e 17,9% assinalaram talvez. Para a questão de número 4, que perguntava se os estudantes se
lembravam de alguma das experiências feitas, 46,4% responderam que sim, se lembravam, 50%
responderam que talvez se lembrassem e 3,6% responderam que não se lembravam. Por fim, 75,1%
dos estudantes disseram que fariam alguma das atividades ensinadas pelo PET na Feira de Ciências,
17,8% disseram que talvez fizessem e 7,1% marcaram que não fariam nada. Sobre o questionário
aplicado aos responsáveis da Escola (n=4), todas as perguntas obtiveram 100% de respostas
positivas. A demanda por ações que incentivassem a permanência dos estudantes nas escolas é uma
realidade em Ouro Preto e, desta forma, um dos objetivos do PET Farmácia ao desenvolver
atividades na Escola Estadual Polivalente é, justamente, colaborar com a mudança desse cenário.
Embora não existam dados formais a respeito da contribuição das atividades do PET na redução do
índice de evasão na Escola, pôde-se perceber que muitos discentes que participaram dos encontros
descritos neste relatório se recordaram dos membros do grupo que fizeram parte de outros projetos
concluídos no passado, bem como o grupo em si e sua sigla. Partindo do pressuposto que os 7° e 8°
anos foram eleitos pelo grupo como os públicos alvos com o intuito de dar continuidade ao que foi
iniciado antes, e que muitos dos estudantes foram capazes de reconhecer o PET, ou seja, estavam na
escola para que pudessem participar novamente das novas atividades, então, pode-se inferir que
houve redução do índice de evasão na Escola Estadual Polivalente, se forem analisadas as gerações
contempladas com os projetos. Uma das premissas do PET consiste na obtenção de produtos que



beneficiem uma população específica, seja ela os residentes de um determinado local ou os discentes
da Universidade, mas que também levem ao crescimento acadêmico, político e social do petiano. A
realização dos encontros na Escola Estadual Polivalente cumpriu com a seguinte premissa uma vez
que, além dos resultados positivos observados com as respostas dos questionários, os integrantes do
grupo se depararam com situações de extrema carência, que embora comuns na realidade do país,
poucos presenciaram de perto. Todos os membros do grupo, sob supervisão da professora tutora,
trabalharam igualmente na confecção dos materiais apresentados e enfrentaram juntos o desafio de
tornar o conhecimento acessível àqueles estudantes, utilizando uma linguagem clara e recursos que
chamavam atenção e facilitavam o processo de aprendizagem.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
74 24/02/2017 28/08/2017

Descrição/Justificativa:
As atividades propostas na Escola Estadual Polivalente visam contribuir com a educação de
qualidade no ensino público. O projeto corrobora com os objetivos do PET Farmácia em: Contribuir
com a política de diversidade na instituição de ensino superior por meio de ações afirmativas em
defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero e Estimular o espírito crítico, assim
como da atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior.
Tendo em vista tais objetivos, o PET Farmácia propõe desenvolver atividades relacionadas à
disciplina de Ciências juntamente com os discentes dos 7º e 8º anos da Escola Polivalente. No total,
serão realizados 12 encontros e o projeto se estenderá por 6 (seis) meses.

Objetivos:
Proporcionar aos alunos formas diferentes e criativas de compreender o conteúdo dado em sala de
aula, levando à construção de um conhecimento mais sólido e estimulando o interesse destes em
estar na escola; Fornecer aos discentes informações que podem auxiliá-los na realização de
atividades na feira de ciências que ocorre anualmente na escola; Estender as ações universitárias à
comunidade, visando seu benefício; Proporcionar aos petianos a oportunidade de trabalhar em
equipe, planejar atividades estratégicas com os alunos e desenvolver a capacidade de comunicação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada ao longo de 12 encontros distribuídos entre os discentes que estão
cursando os 7º e 8º anos do ensino fundamental. Estes encontros serão divididos em aulas teóricas e
práticas, aplicadas para cada turma separadamente ou em conjunto, conforme o tema. Nas semanas
selecionadas para a realização das atividades, serão ministradas uma aula teórica e uma prática. As
aulas práticas explorarão o conteúdo teórico trabalhado anteriormente, por meio da realização de
alguns experimentos, ou questionário semelhante a gincana ou quiz. A partir da análise do conteúdo
da disciplina de ciências, 3 assuntos foram selecionados para serem trabalhados: O Corpo Humano.
Teoria sobre Densidade. e Sexualidade. Ao final do projeto será aplicado 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:
A atividade possibilitará exteriorizar para a comunidade o conhecimento produzido dentro da
Universidade, permitindo o cumprimento de sua função social. Através do projeto, os alunos
aprenderão os conteúdos de forma mais interativa e prática, visando estimular o estudo. Além disso,
terão sua visão ampliada acerca da Universidade, do cotidiano universitário. Os resultados serão
compilados e apresentados na página do grupo PET Farmácia.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:



A atividade será avaliada por meio da aplicação de um questionário aos alunos, para obter um
feedback sobre os resultados alcançados pelos alunos e uma avaliação pelos professores da Escola
Polivalente que estiveram envolvidos nas atividades. Após compilar as respostas , será possível
identificar possíveis falhas que podem ser trabalhadas e saber quais temas foram mais interessantes
e melhor transmitidos. A partir disso, podem-se aperfeiçoar os projetos posteriores e ter uma ideia
aproximada dos resultados dos nossos encontros e o impacto resultante que esta ação de um
graduando em farmácia pode ocasionar na sociedade.

Atividade - DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
MANUAIS CRIATIVAS E ATIVIDADES DE DIVERSÃO PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA LAR DE OURO
PRETO, MG
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto objetivou proporcionar às crianças e adolescentes, que tiveram seus direitos violados e
estão acolhidas na Casa Lar de Ouro Preto, oficinas lúdicas e atividades recreativas e culturais com
o intuito de promover momentos de reflexão, diversão e entretenimento; Desenvolver atividades
educativas que estimulam a criatividade e com isto melhorar a autoestima e a qualidade de vida das
crianças e adolescentes atendidos; Compartilhar atenção, cuidado, conhecimento e adquirir
experiência de vida com a realização desta atividade. Quanto aos resultados obtidos, foi possível
caracterizar como extensão universitária à comunidade, compartilhando momentos interativos que
proporcionaram ao público alvo uma visão de mundo diferente da realidade que esses já estavam
inseridos. A alegria durante as atividades, o acolhimento possibilita melhorar a interação entre as
crianças e adolescentes atendidos e suscitar esperança na construção de um futuro mais agradável,
com possibilidades de harmonia e sucesso. Oportunizar a este público possibilidades de atividades
criativas e produtivas, mostrar um pouco sobre o que o ensino superior possibilita, demonstrar que
jovens que cursam o ensino superior tem desenvoltura e iniciativa para propor atividades e
experimentos. Com exemplos práticos simples trazer um pouco sobre quais as possibilidades de
estudo após o ensino fundamental e médio e que além de se formarem profissionalmente os
graduandos possuem estímulos para fazer atividades que contribuam para a melhoria social. Quanto
à formação do petiano o projeto possibilitou ampliar o envolvimento do grupo e sua visão crítica
quanto a forma de perceber novas realidades, desenvolvendo a capacidade de comunicação,
interação, desenvoltura e atitudes quanto a demandas sociais. Foi uma oportunidade para os
petianos se integrarem e trabalharem em equipe, seja durante a realização ou no planejamento das
atividades.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 13/03/2017 20/12/2017

Descrição/Justificativa:
A situação de abandono e desrespeito aos direitos das crianças e dos adolescentes por familiares e
parentes é um problema persistente na sociedade. A Casa Lar é uma das principais instituições de
acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. O PET-Farmácia busca,
por meio da proposição de oficinas, de atividades educativas e solidárias, melhorar a qualidade de
vida de crianças e adolescentes abrigados na Casa Lar de Ouro Preto, MG, e criar um ambiente que
minimize a situação de abandono e falta de cuidado familiar. Neste projeto propomos desenvolver
oficinas, dinâmicas, rodas de conversa em prol do trabalho em equipe e estímulo do raciocínio lógico



e criatividade das crianças e adolescentes contribuindo para estimular o processo educacional e a
cidadania.

Objetivos:
Realizar oficinas de confecção de objetos de argila, massinha de modelar, passeio turístico de Maria
fumaça de Ouro Preto à Mariana, com o intuito de promover momentos de reflexão, diversão e
entretenimento; Desenvolver atividades educativas que estimulam a criatividade; Estimular o hábito
de apresentação de atividades como forma de desenvolver opinião e o senso crítico; Minimizar os
problemas causados pela situação de abandono e falta de cuidado familiar; melhorar a autoestima e
a qualidade de vida das crianças e adolescentes que vivem na Casa Lar; Compartilhar atenção,
cuidado, conhecimento e adquirir experiência de vida com a realização desta atividade na Casa Lar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a atividade com a Casa Lar, serão realizadas oficinas de confecção de esculturas de argila,
massinha de modelar e pintura. Também serão realizados um passeio turístico e um pique-nique em
área de lazer na cidade de Ouro Preto, com o intuito de promover momentos de reflexão, diversão e
entretenimento; Além disto, para estimular os hábitos de higiene, haverá oficina com elaboração de
produtos de higiene pessoal (por exemplo: sabonetes, creme dental, desodorante, etc). Para as
adolescentes (acima de 12 anos), elaboração de oficina de maquiagem com dicas de estética, além
de fazer um momento de beleza, onde as adolescentes poderão ser maquiadas. Para a realização
dessas atividades serão marcados 4 encontros de acordo com a disponibilidade do grupo e da Casa
Lar.

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 o desenvolvimento das atividades ajude a promover momentos de reflexão, diversão e
entretenimento, e o engrandecimento de valores humanos e morais dos jovens da Casa Lar. O grupo
também espera concretizar, dessa forma, a criação de um ambiente leve, alegre e que motive a
socialização, de modo que as crianças passem a acreditar nos valores sociais e tenham noções de
cidadania. Os resultados serão socializados por meio das mídias mantidas pelo grupo (página,
Facebook e Mural). Devido à importância do projeto, espera-se ampliar a formação acadêmica e
profissional dos integrantes do grupo PET-Farmácia com uma visão social e cidadã de realidades do
nosso país. Busca-se também aprimorar as habilidades de trabalho em equipe, organização e de
raciocínio lógico. Além disso, a experiência adquirida por meio das dificuldades e facilidades
encontradas no desenvolvimento dessa atividade auxiliará no planejamento e desenvolvimento de
atividades futuras com crianças e adolescentes da Casa e Lar e de escolas da rede pública do
município de Ouro preto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar se os objetivos propostos foram alcançados o tema será abordado nas reuniões
periódicas do grupo, avaliando se a atividade foi bem recebida pelo público alvo. Será realizado um
questionário com o setor organizacional da Casa Lar avaliando a proposta de trabalho e o seu
desenvolvimento. Os resultados das atividades serão compilados e após verificar formas de
aprimoramento a continuidade da atividade poderá ser proposta em planejamentos futuros.

Atividade - CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM COSMETOLOGIA
VOLTADA PARA A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO
Avaliação:
Plenamente desenvolvido



Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Visando o oferecimento aos alunos do curso de farmácia da UFOP de uma formação complementar à
graduação sobre tema relevante na atualidade, foi proposto o ¿Curso de atualização em
cosmetologia- Tendências do mercado de cosméticos¿. O evento contou com uma palestra de
abertura tratando de Fisiologia e Bioquímica da pele e anexos proferida pelo Prof. Dr. Orlando David
Henrique dos Santos. Foram abordados também os temas: ¿Fotoproteção e Perfumes¿ (Dr. Elton
Luiz Silva), ¿Atuação do farmacêutico no mercado de cosméticos e cabelos¿ (MSc. Gustavo Freire
Boaventura- Cosmética em Foco) e ¿Antioxidantes e estresse oxidativo¿ (Dra. Kátia Michelle
Freitas). Esta atividade auxiliou a interação dos graduandos dos diferentes períodos e contribuiu
para divulgação das ações do PET Farmácia trazendo à instituição e à comunidade estudantil um
retorno quanto ao investimento no programa de educação tutorial. Durante o planejamento da
atividade os petianos desenvolveram as atividades de pesquisa sobre o tema, interagiram com
profissionais que atuam na área, desenvolvendo habilidades de organização, reflexão sobre os
objetivos propostos e os resultados esperados. A inscrição e participação foi aberta aos demais
discentes do curso de farmácia. O curso contou com 58 inscritos. Após a realização foi aplicado um
questionário para avaliar o evento, dos quais foi obtido retorno de 42, sendo a avaliação quanto ao
tema, ministrantes do curso e recursos audiovisuais positiva, com porcentual de muito satisfeitos e
satisfeitos de 86%, 88% e 93%, respectivamente. Quanto aos pontos que devem ser melhorados nas
próximas edições foi salientada a carga horária do curso que deve ser ajustada ou distribuída em
mais dias e a divulgação que deve ser ampliada para que todos os estudantes do curso e
profissionais da área que atuam em Ouro Preto tenham conhecimento em tempo hábil para poder se
inscrever. Foram também sugeridos temas para que o grupo PET organize novos cursos em
consonância às demandas dos graduandos de Farmácia. Com a atividade propriamente dita os
discentes do grupo ampliaram suas competências tanto relativas à organização, quanto ao
conhecimento relativo o tema abordado. Foram capazes de refletir sobre esta demanda da profissão
farmacêutica, sedimentando os conceitos básicos e as indicações de referências para se aprimorar
no tema. Foi possível reforçar o aprendizado em atividades que estimulam o espírito crítico, criativo,
de gerência e trabalho em grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 03/04/2017 22/12/2017

Descrição/Justificativa:
O PET Farmácia oferece anualmente à comunidade acadêmica da UFOP, um curso de Atualização,
que conta com a participação de especialistas no tema proposto e possibilita ao público presente
aprofundar seus conhecimentos extracurriculares, conhecer com mais detalhes as áreas de atuação
do farmacêutico, a atual situação do mercado de trabalho. Neste ano, como sugerido pela maioria
dos participantes da edição de 2016, o tema será Cosmetologia, que pode ser entendida como a
ciência que estuda os cosméticos, seus efeitos, sua melhor forma de desenvolvimento, produção,
aplicação e armazenamento. Esta atividade é oferecida a toda comunidade da UFOP como uma
possibilidade de complementar a formação acadêmica e trazer apropriação de conhecimento
científico e/ou tecnológico de alto nível.

Objetivos:
Atualizar e complementar a formação dos estudantes de farmácia a respeito de Cosmetologia
voltada para a atuação do farmacêutico, que é um tema de grande demanda pela comunidade
acadêmica da UFOP. São ainda objetivos do curso, mostrar como se dá o desenvolvimento dessa
prática profissional e promover discussões acerca dos desafios inerentes à sua implementação,
contribuindo para informar aos estudantes em relação às ações atuais sobre o tema. Criar um
ambiente propício ao aprimoramento acadêmico, suscitando questionamentos e o interesse em dar
continuidade a complementação curricular.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada sob a forma de curso em dois dias consecutivos. A data prevista para o
segundo semestre de 2017 será definida de acordo com a demanda dos alunos da graduação e o
calendário acadêmico. Serão convidados a ministrar o curso, profissionais que possuem relevantes
trabalhos e atuação na área. Como público alvo, espera-se toda a comunidade acadêmica da Escola
de Farmácia, sendo a divulgação realizada por meio de cartazes afixados nos murais da Escola,
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:
Espera-se como resultado que a realização do curso complemente a formação acadêmica dos
estudantes do curso de Farmácia da UFOP sobre um tema de grande procura, conforme percebido
na edição anterior. Espera-se ainda que a realização da atividade promova uma maior interação
entre os discentes de diferentes períodos do curso, além de permitir a divulgação de ações do grupo
PET Farmácia e levar à instituição e à comunidade estudantil um retorno quanto ao investimento no
Programa de Educação Tutorial. 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. A partir da realização dessa atividade, espera-se que os petianos
aprimorem as habilidades em buscar especialistas no tema e avaliar a compatibilidade das suas
competências com os objetivos que se pretendem atingir com o curso. Sejam desenvolvidas também
desenvoltura na elaboração de cartas convite, na comunicação e oratória. A organização do evento e
a participação no mesmo possam agregar conhecimento acerca do tema proposto, complementando
a formação acadêmica.

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, 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. Poderá também gerar trabalho científico apresentado em eventos como o
Encontro dos Saberes realizado anualmente na UFOP.

Atividade - Participação no EDUCA PET Intensivo PRÉ-
ENEM
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
¿ O Grupo PET Farmácia observou que o projeto foi bem conduzido e que possibilitou a integração
dos grupos PET da UFOP. Foi possível também o contato e o intercâmbio com outras entidades como
o ¿Pensadores Inconfidentes¿ composto por discentes e docents do curso de medicina e os membros
do cursinho ¿Humanistas¿. Com estes últimos foram feitas reuniões para que as atividades fossem
realizadas de forma a não comprometer o desenvolvimento de ambas as propostas, sempre com o
olhar voltado para atender ao público alvo da melhor forma possível. O grupo PET Farmácia
preparou e ministrou aulas sobre temas relacionados a química, perpassando pela pela química
geral,retomando conceitos e fundamentos, química orgânica, inorgânica, analítica e química
ambiental abordando assuntos e exercícios que surgem de forma recorrente no ENEM e que são
sinalizados também no material bibliográfico disponibilizado pelo MEC ao público em geral. Os
assuntos foram divididos entre os petianos, as aulas foram revisadas por todos os integrantes do



grupo durante as reuniões ordinárias. A atividade foi enriquecedora no sentido de suscitar o estudo
individualizado dos petianos para elaborar o material, a construção do conhecimento de forma
coletiva visando propor um formato tanto para o material elaborado, quanto para a condução das
aulas expositivas que proporcionasse interação com os alunos do cursinho, estimulando-os a
acompanhar as aulas. Todo este esforço se justifica uma vez que no questionário de avaliação da
proposta foi observado que 96,2% dos alunos atendidos sempre estudou em Escola Pública e que
100% deles nunca havia frequentado um cursinho preparatório para o ENEM. Cabe ressaltar que
aulas dinâmicas e interativas foram desenvolvidas devido a atenção ao fato de estas ocorrerem à
noite e várias alunos já haviam cumprido sua jornada acadêmica em outra escola. Assim o projeto
desenvolvido tem sua avaliação positive no sentido de integração entre os grupos PET da UFOP,
possibilitou intercâmbio com outras entidades da Instituição e trouxe visibilidade para as atividades
do Programa de Educação Tutorial mostrando a importância que este investimento público tem ao
ser revertido em um projeto que amplia sua capacidade de propagar o conhecimento e estimular a
educação como instrumento modificador da sociedade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
92 02/03/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
O EducaPET Intesivo Pré ENEM foi um projeto de extensão realizado como atividade integradora
entre os Grupos PET da UFOP, contando com a participação dos grupos PET Engenharia Ambiental,
Engenharia Geológica, Engenharia Civil, Conexão dos Saberes, Farmácia, Pedagogia, Nutrição e
Física e o grupo Pensadores Inconfidentes. As atividades propostas visaram divulgar o curso entre
estudantes do ensino médio de instituições públicas de Ouro Preto e ministrar para os inscritos aulas
sobre os temas abordados no Exame Nacional do Ensino Médio, bem como, realizar gincanas
educativas e simulados referentes ao exame, auxiliando assim na preparação dos estudantes para a
sua realização. Neste contexto o grupo PET Farmácia se responsabilizou por preparar e ministrar
aulas e simulados relativos ao ensino de química.

Objetivos:
Geral: Contribuir para a melhora do desempenho dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) Específicos: - Ministrar aulas dos conteúdos exigidos no exame nacional do ensino
médio reforçando o aprendizado dos candidatos. - Incentivar a busca pela ampliação do
conhecimento por parte dos estudantes candidatos ao ENEM. - Divulgar o processo de seleção pelo
SISU e vivências da vida acadêmica. - Promover a integração dos grupos PET existentes na UFOP
por meio de atividade que congrega o ensino, pesquisa e extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foram ministrados aproximadamente cinco meses e meio de aulas e atividades, e em quatro finais
de semana foram aplicados simulados com questões elaboradas no formato padrão do ENEM. Nesta
edição a comissão do INTERPET buscou parceria com cursos populares já consolidados para a
obtenção de material didático atualizado. Os participantes do curso preparatório para o ENEM
foram convidados a participar da Mostra de Profissões da UFOP 2018. O grupo PET Farmácia
elaborou exposição teórica e questões relativas aos temas: Teorias atômicas e propriedades
periódicas; Ligações entre átomos e entre molécula; Reações e equilíbrio químico; Cálculos
estequiométricos; propriedades coligativas, Química orgânica; Química inorgânica; Química
Ambiental. O curso preparatório funcionou nas dependências da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), em sala do prédio do Departamento de Geologia (DEGEO). As aulas foram distribuídas entre
os dias 19/06 a 31/10/2017, das 19:00h às 22:10h de segunda a sexta-feira.

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:
O curso possibilitou oferecer 40 vagas para estudantes de escolas públicas e de baixa renda,
principalmente do IFMG e da Escola Estadual Dom Pedro II. Com as aulas houve melhor
desempenho dos alunos nos exercícios e simulados aplicados durante o curso. Observou-se também
interesse e participação do público atendido. Os resultados foram socializados na página do grupo
Pet Farmácia (http://petfarmacia.ufop.br/) e o material preparado para as aulas e os extras serão
disponibilizados para os alunos no site do PET da Engenharia Civil da UFOP (endereço:
http://em2.ufop.br/PET/civil/). Houve união dos grupos PET da UFOP permitindo maior aproximação
entre as entidades organizando e promovendo atividades coletivas. Observou-se troca de
informações e atualizações de interesse para os grupos PET. Foi possível desenvolver habilidades de
redação de material didático, explanação e discussão de temas que compõem o conteúdo curricular
inerente ao ensino médio. Houve momentos para debates sobre a atuação social e formas de buscar
visibilidade dos grupos dentro e fora da Universidade atendendo a prerrogativa humanista e social
da educação tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Foi aplicado questionário de avaliação aos participantes do cursinho, foram recebidas respostas de
26 questionários. As avaliações foram positivas e auxiliarão na composição do relatório final
apresentado à Pró reitoria de Extensão da UFOP. Em resumo a qualidade do curso englobando todos
os temas emu ma escala de 0 (menor critério) e 5 (maior critério) o curso foi classificado entre 3 e 5
estando acima da media da espectativa do público em todos os quesitos avaliados. Muitas falhas
detectadas na primeira edição do curso foram sanadas., A demanda por continuidade do projeto foi
salientada pelos participantes e as observações relatadas pelos alunos que participaram do projeto
serão levadas em consideração durante a proposição do projeto para 2018.

Atividade - I ENCONTRO DE PETIANOS EGRESSOS DO
CURSO DE FARMÁCIA ¿ UFOP
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A organização do evento suscitou a demanda por fazer um levantamento de todos os discentes que
passaram pelo PET Farmácia em seus 25 anos de existência, por meio da atividade foi possível
estabelecer ou buscar o contato de todos. Durante este período passaram pelo Programa 8 tutores,
que foram contatados e puderam dar seu depoimento sobre as atividades e vivências em cada um
dos mandatos Se inscreveram no evento 46 petianos egressos, 18 acompanhantes dos egressos, 2
tutores egressos, 17 petianos atuais e a tutora atual, além da Diretora da Escola de Farmácia e uma
representante da Pró-Reitoria de Graduação, totalizando 84 pessoas. Em relação aos questionários
aplicados, foram obtidas respostas de 37% dos egressos, de forma que, desses, 65% participaram do
Programa por mais de seis períodos da graduação, 29% participaram por seis períodos ou menos e
6% não se recordavam por quanto tempo integraram o grupo. Esta ferramenta forneceu resultados
importantes sobre as influências do PET no desenvolvimento acadêmico, social e profissional dos
petianos. Como exemplos, 65% dos egressos concordaram totalmente e 29% estavam de acordo com
a corroboração do Programa no bom desempenho acadêmico. Quando indagados se o PET cumpre
com êxito a proposta de permitir a vivência de experiências não presentes nas estruturas
curriculares convencionais, 88% dos egressos afirmaram estar totalmente de acordo com essa
premissa. Também 88% concordaram totalmente com o aprimoramento da formação humanista
decorrente da realização das atividades de extensão promovidas pelo PET. Foi possível observar
também que, em sua grande maioria, os petianos egressos concordaram totalmente com o estímulo à
aprendizagem ativa por meio de vivências, reflexões e discussões dos mais variados temas, bem



como a melhoria na oratória e apresentações em público e também com o desenvolvimento da
habilidade em administrar o tempo, os compromissos, a organização e o planejamento, todos
trazidos pelo Programa. Ainda, 70% dos egressos que responderam ao questionário disseram
concordar totalmente que sua participação no PET contribui de maneira positiva nos processos de
seleção para emprego, estágio ou ingresso na pós-graduação, 59% concordaram totalmente quando
indagados sobre a contribuição do programa para o bom desempenho das atividades no atual
emprego e 65% disseram que a incorporação das premissas do PET influencia hoje no compromisso
ético e social como profissionais farmacêuticos. Desta maneira, é notória como a concepção
filosófica e as premissas do Programa, relacionadas à formação ampla e global, que abranja a
pesquisa, o ensino, a extensão e reflexões que estimulam também o aprimoramento do senso social,
estão presentes desde os primórdios de sua existência na Escola de Farmácia da UFOP e essas
foram capazes de auxiliar na formação de profissionais qualificados, bem sucedidos e
comprometidos socialmente. A execução do segundo momento do evento permitiu a troca de
experiências, relatos, conhecimentos e o estabelecimento de uma ampla rede de contatos entre os
egressos e atuais que poderá contribuir tanto academicamente quanto profissionalmente. A
realização desse evento contribuiu também com o desenvolvimento dos petianos atuais no que tange
à organização de eventos, o que é de extrema importância, uma vez que o grupo anualmente
promove cursos, simpósios e atividades afins e, naturalmente, há renovação dos integrantes do PET,
assim, os que possuem maior tempo de permanência se beneficiam do aprendizado trazido pela
preparação de eventos como esse e passam a propagá-lo para as futuras gerações, mantendo a
excelência e qualidade do PET Farmácia.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
74 20/01/2017 15/06/2017

Descrição/Justificativa:
Em 2017 o PET Farmácia completará 25 anos, ao longo dos quais diversos petianos participaram da
proposta de educação de excelência, sob orientação de um tutor complementada com atividades no
âmbito da pesquisa, ensino e extensão. Para reunir informações sobre a condução do programa
neste período e como o PET influenciou na carreira dos egressos, esta sendo elaborado I
ENCONTRO DE PETIANOS EGRESSOS DO CURSO DE FARMÁCIA/UFOP. O evento possibilitará a
troca de experiências e informações, bem como, sugestões que irão subsidiar a discussão sobre o
efeito transformador da educação tutorial no contexto pessoal e social. Subsidiando trabalho sobre a
viabilidade do programa e sua importância para o aperfeiçoamento do aluno, do tutor e geração de
frutos positivos acadêmicos e profissionais.

Objetivos:
Verificar como a participação no PET Farmácia da UFOP contribuiu para o desenvolvimento das
habilidades e competências do petiano egresso e a sua importância na consolidação de uma carreira
profissional com características humanistas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento será organizado por três equipes: programação, divulgação e financeiro. Ocorrerá no dia 1
de abril de 2017 com a organização de uma mesa redonda sobre o tema ¿projetos do PET Farmácia
nos 25 anos de existência e suas inferências na formação acadêmica e transformação social¿. O
projeto será gerenciado pela FEOP - Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto. Após a
solenidade haverá um coquetel para confraternização. A tutora é responsável por toda gestão das
equipes, assim como auxilio e intermediação junto a FEOP e a Diretoria da Escola de Farmácia. Será
realizado um questionário com perguntas que visam avaliar como a participação no Programa
contribuiu para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos egressos e possíveis benefícios à
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:
Demonstrar a importância e impacto que o PET Farmácia teve na vida profissional e acadêmica dos
petianos egressos ao longo dos 25 anos. Estas informações serão apresentadas sob a forma de
trabalho acadêmico no ENAPET em 2017 e também compiladas e apresentadas na página do
programa. Possibilitar o resgate e o relato da história de alguns dos projetos executados pelo PET ao
longo de seus 25 anos. Criar um ambiente profícuo para proposição de novos projetos, discussão de
demandas de caráter social, atividades inovadoras e cooperações. Ampliar a rede de contatos
visando benefícios acadêmicos e profissionais. Através da organização de um evento, redação de
projeto e do relatório final, espera-se contribuir para aumentar a capacidade de organização,
liderança, motivação e trabalho em equipe dos atuais petianos. Criar reflexões sobre a forma como o
Programa evoluiu durante os 25 anos, ressaltando pontos positivos e conhecendo por meio dos
relatos alguns retrocessos que devem ser expostos, negociados e dentro do possível revertidos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio de questionários avaliativos enviados para todos os membros que
já fizeram parte do PET Farmácia como tutor ou com aluno de graduação.

Atividade - ORGANIZAÇÃO DA SALA INTERATIVA DO
CURSO DE FARMÁCIA NA X MOSTRA DE PROFISSÕES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Construção do Espaço Interativo da Farmácia aconteceu em três etapas ao longo dos meses de
abril e maio de 2016. A primeira etapa foi destinada ao planejamento: ocorreu o levantamento e a
escolha das competências do profissional farmacêutico para composição do Espaço Interativo, bem
como definição do fluxo da visita dos estudantes secundaristas e distribuição das tarefas entre os
petianos. Na segunda etapa, elementos do Espaço Interativo foram elaborados, tais como, cartazes
com as atuações do farmacêutico, elaboração de comprimidos placebos, elaboração de questionários
que permitiram conhecer a atuação da atenção farmacêutica, realização de visitas guiadas aos
laboratórios utilizados na graduação do curso e apresentação de alguns procedimentos práticos. O
material relativo a atividades novas foi produzido e para atividades reproduzidas a partir dos
delineamentos de anos anteriores o material foi reutilizado. Foram cedidos materiais e microscópios
dos Departamentos de Ciências Biológicas (DECBI) de Análises Clínicas (DEACL) e de Farmácia
(DEFAR). Para apresentar o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFOP
(CiPharma) foi exposto um banner sobre as atividades e infraestrutura do PPG. O Museu da
Farmácia de Ouro Preto também foi apresentado durante o evento por meio de panfletos cedidos
pela diretoria de Escola de Farmácia. Na terceira etapa houve a montagem do Espaço Interativo e
acompanhamento monitorado dos estudantes secundaristas no Espaço, que ocorreu em 12 de agosto
de 2017, das 13h às 17h na Escola de Farmácia da UFOP. O Espaço Interativo da Farmácia consistiu
em exposição de objetos relacionados à profissão do Farmacêutico em estandes e agrupados de
acordo com as três grandes áreas de atuação do Farmacêutico: Assistência Farmacêutica, Análises
Clínicas e Indústria. Os objetos expostos no estande da Assistência Farmacêutica foram
medicamentos comerciais e cartilhas de conscientização sobre o Uso Racional de Medicamentos
(URM); também foi realizado um jogo de perguntas/respostas rápidas sobre URM com os
secundaristas presentes. O estande de Análises Clínicas contou com exposição de microscópio e



lâminas parasitológicas, fotografias de parasitos, e lâmpada de luz ultravioleta (UV) e diferentes
amostras de águas utilizadas no controle de qualidade de águas. Já no estande da Indústria, estavam
expostas vidrarias contendo soluções coloridas, amostras de medicamentos sem estabilidade ou com
alterações organolépticos devido a instabilidade, drágeas de diversas cores produzidas pelos
petianos e entrega de comprimidos flavorizados de açúcar, também produzidos pelos petianos nos
sabores morango, limão e abacaxi, aos visitantes secundaristas. Além disso, foi simulada uma ¿cena
de crime¿ onde utilizou-se um reagente químico (luminol) para detectar vestígios de sangue.
Foramam realizadas visitas guiadas aos laboratórios de aulas práticas de Farmacotécnica I e
Controle de Qualidade da Escola de Farmácia da UFOP. As visitas aconteceram durante todo o
tempo de operação do Espaço Interativo da Farmácia. Outros elementos, como banners sobre áreas
específicas de atuação do Farmacêutico e itens decorativos relacionados à profissão farmacêutica
também fizeram parte do Espaço. Houve um significativo aumento do público que participou da X
Mostra de Profissões da UFOP em relação à edição anterior. Participaram do evento cerca de 7 mil
estudantes, das 129 escolas que se cadastraram e trouxeram seus alunos, além dos inscritos
individualmente. Foram preparados Espaços Interativos relacionados aos 46 cursos de graduação
presenciais da UFOP incluindo o curso de Farmácia, e outras atividades, como apresentações
artísticas e palestras. Em relação aos petianos, foi percebido um acréscimo pessoal e acadêmico,
atribuído a aumento da capacidade de organização de eventos de curta duração, condução e
explicação de temas para pequenos grupos, oratória em público e reforço de aspectos teóricos e
práticos aprendidos no decorrer da graduação e resgatados na confecção dos materiais expostos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
40 27/04/2017 04/09/2017

Descrição/Justificativa:
A Mostra de Profissões tem como objetivo apresentar aos vestibulandos de diversas regiões do
Brasil, os cursos de graduação ofertados pela UFOP e suas respectivas áreas de atuação. O evento é
organizado anualmente pela Universidade e o grupo PET será responsável por preparar e apresentar
a sala interativa referente ao curso de Farmácia na X Mostra de Profissões. A Escola de Farmácia da
UFOP (EF) proporcionou o primeiro curso superior independente de Farmácia da América Latina e
tem reconhecida, a excelência na formação dos profissionais. O PET Farmácia acredita que é
importante entusiasmar os vestibulandos com a história da EF e, sobretudo, mostrar o panorama
atual da profissão farmacêutica e as principais atividades do curso

Objetivos:
Apresentar as principais áreas que um farmacêutico pode atuar (Indústria, Análises Clínicas e
Assistência Farmacêutica) aos alunos que estão cursando ou já completaram o Ensino Médio;
Contribuir para elucidação da vivência universitária, principalmente dentro do curso de Farmácia da
UFOP; Desenvolver atividades que demonstrem a atuação do profissional farmacêutico; Auxiliar os
visitantes na escolha de um curso superior; Estimular os alunos do grupo PET Farmácia a conhecer
mais profundamente as práticas desenvolvidas pelo profissional farmacêutico; Divulgar o curso de
Farmácia da UFOP e sua excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada de forma expositiva e interativa, nas instalações da Escola de Farmácia da
UFOP. O PET retratará a vivência que os alunos possuem do curso, permitindo aos visitantes contato
com a vida acadêmica. Serão apresentadas as principais áreas de atuação do profissional
farmacêutico: Assistência Farmacêutica (cartilhas e exposição de questões da área, como o uso
correto de medicamentos e o descarte adequado); Farmácia Industrial (distribuição de comprimidos
de açúcar produzidos pelos petianos, exposição de produtos farmacêuticos e, possivelmente,
execução de algum desses produtos) e Análises Clínicas ( visualização de lâminas de parasitas).
Serão realizadas visitas guiadas pelas dependências da Escola de Farmácia e exposição dos



laboratórios de aulas práticas

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
de atuação do farmacêutico, propiciando aos visitantes a escolha consciente de uma carreira
profissional. Apresentar, aos visitantes, o PET Farmácia e as atividades desenvolvidas pelo grupo,
procurando ampliar a visão e as perspectivas em relação à qualidade da formação oferecida pela
UFOP. A Mostra de Profissões permitirá o contato do grupo PET Farmácia com a comunidade, além
de propiciar troca de conhecimentos e experiências com pessoas que buscam informações na área
farmacêutica. Espera-se também que a partir das atividades realizadas, os alunos do PET Farmácia
possam desenvolver habilidades de organização e trabalho em equipe.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio do envolvimento dos visitantes nas atividades planejadas. Será
estimado o número de visitantes e os questionamentos trazidos por esses alunos serão discutidos
durante a reunião semanal do grupo. Serão feitas propostas de melhorias a serem consideradas na
organização das Mostras de Profissões posteriores e demais eventos a serem realizados pelo grupo
PET Farmácia.

Atividade - Participação no XXII Encontro Nacional dos
Grupos do Programa de Educação Tutorial (ENAPET)
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Durante a participação de três petianos no ENAPET 2017 foi possível a apresentação e divulgação
das atividades realizadas pelo grupo PET Farmácia da UFOP aos demais grupos de todo o Brasil, sob
a forma de resumo e apresentação de pôster. Foram apresentados os trabalhos intitulados: ¿A
importância da criação do PET e sua evolução filosófica e funcional de 1979 a 2017: visão do PET
Farmácia/UFOP¿; ¿Avaliação das características dos projetos desenvolvidos pelo grupo PET
Farmácia desde 2015¿ e ¿I Encontro de Petianos Egressos do Curso de Farmácia ¿ UFOP:
Resultados do Projeto¿ Durante o evento houve troca de experiências técnico científicas com outros
petianos e tutores, a discussão de temas relevantes que resultam na melhoria e na ampliação das
atividades desenvolvidas pelos grupos PET. Os resultados e as impressões obtidas pelos
participantes foram compartilhados nas reuniões periódicas do grupo A atividade possibilitou aos
petianos: 1) o desenvolvimento de técnicas de apresentação oral e postura; Habilidades de síntese e
produção de textos científicos caracterizados pela confecção do resumo, dos slides e do pôster
apresentado e 2) o estímulo ao pensamento criativo em prol do desenvolvimento de novas atividades
a serem realizadas pelo PET Farmácia por meio do conhecimento a respeito das atividades
educativas e extensionistas realizadas pelos demais grupos. Os representantes que foram ao
ENAPET puderam trocar experiências com os demais petianos, trazendo benefícios tanto para o
indivíduo quanto para o grupo. Nas reuniões pôde-se resgatar a contribuição do Programa na
formação acadêmica e profissional do petiano. Como um ciclo, as inovações propostas ao Programa e
aos projetos desenvolvidos são originárias destas vivências realizadas pelo discente. No retorno do
evento resgatou-se a importância de entender o Manual de Orientações Básicas (MOB) que rege
todos os grupos PET. Foram propostos momentos de leitura e discussão do referido texto. Esta
atividade objetivou entender a proposta do Programa e a importância que cada um tem no grupo



como disseminador de conhecimento, por meio da realização de projetos voltados para demandas da
sociedade ou do meio acadêmico.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 30/03/2017 06/09/2017

Descrição/Justificativa:
O Encontro Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial (ENAPET) é um evento
itinerante anual e, em 2017, sua 22ª edição acontecerá na Universidade de Brasília, entre os dias 23
e 30 de julho. Este evento possibilitará a troca de experiências e conhecimentos pelos grupos PET
das várias instituições de ensino, por meio de diversas atividades. Estas experiências promoverão o
desenvolvimento de ideias e caminhos para o aprendizado individual e coletivo. O evento também
contribuirá para a mediação política entre os grupos PET, o MEC e as instituições de ensino. Estas
atividades são vitais para a educação tutorial que visa tornar o aluno, regido por um tutor, autor da
sua formação agregando diferenciais que o farão um profissional propositivo, ocasionando benefícios
à sociedade.

Objetivos:
Discutir os temas relevantes à manutenção e ao desenvolvimento do Programa; Discutir temas
conexos à educação em geral e à educação superior em particular, em suas inter-relações com as
universidades e os Grupos PET; Promover a troca de saberes e construção coletiva entre os grupos
por meio da socialização acadêmica no âmbito da tríade ensino-pesquisa-extensão; socializar
experiências inovadoras e que tenham como objetivos promover o desenvolvimento social e a
cidadania em uma perspectiva coletiva, democrática e crítica. Buscar formas de promoção do
reconhecimento do Programa enquanto política pública de fortalecimento da formação profissional
no âmbito das universidades. Promover o crescimento individual e coletivo do grupo PET Farmácia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo enviará três representantes para participar das atividades (palestras, minicursos,
apresentação de trabalhos, dentre outros) do XXII ENAPET. Os representantes apresentarão
atividades desenvolvidas pelo grupo PET Farmácia na Universidade, município de Ouro Preto e/ou
arredores. Além disso, as representantes no evento também participarão dos grupos de trabalho e
discussão sobre temas de grande relevância para a manutenção e melhorias dos grupos PET.

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:
Apresentação e divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET-Farmácia-UFOP aos grupos
PET de todo o Brasil, sob a forma de resumo e apresentação de poster. Troca de experiências
técnico-científico com outros petianos e tutores que participarem do evento. Discussão de temas
relevantes que resultem na melhoria e na ampliação das atividades desenvolvidas pelos grupos PET.
Os resultados e as impressões obtidas pelos participantes serão relatadas nas reuniões periódicas do
grupo e constarão na página do grupo PET Farmácia. Os resultados possibilitarão aos petianos o
desenvolvimento de técnicas de apresentação oral, postura; Habilidades de síntese de textos e
produção escrita proporcionada pela confecção do resumo e pôster de apresentação, Estímulo ao
pensamento criativo em prol do desenvolvimento de novas atividades a serem realizadas pelo grupo
PET-Farmácia por meio do conhecimento a respeito das atividades educativas e extensionistas
realizadas pelos demais grupos PET.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação do evento será realizada pelos representantes do grupo PET Farmácia no ENAPET 2017,
que ao retornarem, irão relatar durante a reunião de grupo todos os acontecimentos no evento, tais



como, críticas e sugestões a respeito das atividades apresentadas, experiência presenciada, pontos
positivos e negativos do encontro.

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

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Estas atividades proporcionaram a ampliação dos projetos realizados pelo PET Farmácia da UFOP e
da divulgação dos resultados obtidos. Por meio do eletrônico: http://www.petfarmacia.ufop.br/ é
possível dar visibilidade para as atividades e os componentes do grupo PET Farmácia da UFOP. Um
dos compromissos foi resgatar e manter atualizado os integrantes (tutores e petianos) que
participaram do programa durante os 25 anos de existência. Nas diferentes mídias foi possível
também a divulgação das novidades de interesse para a profissão farmacêutica, bem como,
informações a respeito de palestras, congressos e simpósios. Foram elaborados 14 murais com
assuntos diversificados e propostas de interação com o público. As diferentes formas de
comunicação contribuíram na formação de canais que possibilitam a atualização sobre eventos
internos a UFOP e/ou externos relativos ao âmbito farmacêutico e suas áreas afins, facilitando a
comunicação com a comunidade em geral. Os meios de comunicação permitem a troca de
informações e experiências e a obtenção de sugestões e demandas que possam ser trabalhadas no
âmbito do Programa de Educação Tutorial. Os produtos obtidos consistem em material bibliográfico
elaborado e publicado difundindo as informações relativas aos temas desenvolvidos. Estas atividades
contribuíram com a formação dos petianos, pois estimularam a busca por temas de atuais e
relevantes para estudantes de farmácia e para o público em geral, desenvolvendo a habilidade de
elencar prioridades. A seleção dos temas proporcionou a interação entre os integrantes do grupo,
permitindo reflexões, desenvolvendo a habilidade de se posicionar diante de uma proposta,
argumentar e expor críticas e sugestões. Um resultado importante constitui no estudo e
complementação acadêmica por meio da aquisição de informações sobre assuntos não abordados
diretamente na grade curricular, promoção de discussões e reflexões. Outra habilidade desenvolvida
por meio da atividade consistiu em adequar a linguagem aos diferentes públicos e mídias. Durante o
período 10/01 á 18/09 da pagina do Facebook do PET Farmácia foram realizadas 39 publicações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
74 09/01/2017 22/12/2017

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, bem como, divulgar
novidades no universo farmacêutico, bem como, Palestras, Congressos e simpósios. Os canais de
comunicação irão possibilitar a atualização sobre eventos internos e externos no âmbito
farmacêutico e suas áreas afins, possibilitando a a 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. Os produtos obtidos consistem em material bibliográfico
produzido e publicado tornando acessível ao público em geral as informações relativas aos temas
desenvolvidos. Estas atividades visam contribuir com a formação dos petianos, pois fomentam a
busca por temas de interesse para estudantes de farmácia e para o público em geral, desenvolvendo
a habilidade de elencar prioridades. A seleção dos temas promove a interação entre os integrantes
do grupo, permitindo reflexões, desenvolvendo a habilidade de se posicionar diante de uma
proposta, argumentar e expor críticas e sugestões. Um resultado importante constitui o estudo e
complementação acadêmica por meio da aquisição de informações sobre assuntos relevantes,
promoção de discussões e reflexões. Outra habilidade desenvolvida por meio da atividade consiste
em adequar a linguagem aos diferentes públicos e às diferentes mídias.

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. Os resultados
serão compilados e discutidos visando promover melhorias.

Atividade - PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO CÍVICO SOCIAL
(ACISO) NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Programa de Educação Tutorial tem como objetivo estimular a formação diferenciada do discente
de nível superior, visando proporcionar a ele uma gama nova e diversificada de conhecimentos



acadêmicos. Além disso, o programa visa contribuir com características humanistas e sociais. Neste
contexto surgiu a possibilidade de realizar uma intervenção junto a moradores do distrito de Antônio
Pereira ¿ Ouro Preto, que dentre os municípios e distritos da região dos Inconfidentes é o local que
possui os piores índices de criminalidade e violência sexual. A localidade é caracterizada por
situação precária de saneamento básico, e falta de informações da população sobre cuidados básicos
de higiene, o que traz como consequência o acometimento por parasitoses. Este panorama mostra
que a população da região é carente de ações relativas a educação e saúde. Diante disto o grupo
PET Farmácia participou da segunda Ação Cívico Social no distrito, organizada pelo 52º Batalhão da
Polícia Militar. Foram confeccionados três banners com os temas: ¿Parasitoses Humanas¿, ¿Higiene
das mãos¿ e ¿Higiene bucal¿, que foram expostos no evento a fim de transmitir informações e sanar
dúvidas das pessoas que compareceram. Foi realizada também uma oficina de produção de
sabonetes, em que se ensinou aos moradores como produzi-los e qual a importância dos mesmos
para a higienização do corpo e prevenção de algumas doenças, além da forma correta de lavar as
mãos e escovar os dentes. O evento foi muito relevante para a comunidade, uma vez que a população
mostrou grande interesse em relação aos assuntos abordados, devido à importância para os
cuidados com a saúde. Além disso, a produção de sabonetes despertou grande curiosidade nas
pessoas, o que fez com que elas permanecessem por certo tempo em contato com o grupo,
possibilitando troca de informações. Assim, a participação no evento permitiu um compartilhamento
do conhecimento adquirido dentro da Universidade com a comunidade, cumprindo a função social
do programa.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
32 01/03/2017 07/06/2017

Descrição/Justificativa:
Antônio Pereira é um distrito de Ouro Preto localizado a 14 km da cidade. Além do alto índice de
criminalidade, apresenta sistema de saneamento básico precário que favorece o desenvolvimento de
parasitoses na população local. Tendo em vista a vulnerabilidade do distrito, o 52º Batalhão da
Polícia Militar de Minas Gerais realizou o segundo ACISO, no dia sete de maio de 2017, contando
com vários colaboradores dentre os quais o PET Farmácia, após convite feito à Escola de Farmácia
da UFOP. Durante o dia, o grupo apresentou informações sobre parasitoses, higiene bucal e das
mãos por meio de banners e realizou uma oficina de sabonetes.

Objetivos:
Proporcionar a população local informações sobre higiene úteis ao seu dia a dia e que contribuam
para prevenir as parasitoses. Cumprir a função social do Programa de Educação Tutorial. Estimular
os petianos a desenvolver ações com a comunidade que exijam planejamento rápido, interação
efetiva com o público alvo, comunicação e adequação ao público alvo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foram discutidos os temas e elencadas propostas de ações que pudessem contribuir para esclarecer
o que são parasitoses, como prevenir e como diagnosticar. As tarefas foram divididas e as propostas
de ações foram trazidas para as reuniões ordinárias do grupo. Dentre as propostas decidiu-se pela
elaboração e apresentação de 3 banners com os temas parasitoses, higiene bucal e higiene das
mãos; bem como a realização de uma oficina de sabonetes artesanais em barra aberta a população.
Foi montado um stand em uma área de lazer do distrito, juntamente com outros colaboradores do
evento. Os banners foram expostos e apresentados à medida que as pessoas chegavam, se
direcionavam à oficina de sabonetes ou paravam para conversar a respeito do estava exposto. Para a
oficina de sabonetes, foram levadas bases prontas para sabonetes, essências, corantes, formas,
béqueres, ebulidores elétricos para fundir as bases, dentre outros materiais que viabilizassem a
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:
O contato com a comunidade possibilitou o cumprimento da função social do grupo, ao oferecer
informações importantes sobre higiene e parasitoses que pudessem ser úteis ao dia a dia da
população. Além disso, a oficina de sabonetes foi uma atividade apresentada que pode ser
reproduzida e usada em casa ou para gerar renda. Os resultados foram socializados por meio de
apresentação de trabalho durante o Encontro dos Saberes realizado pela UFOP em 2017e também
divulgado no Jornal Voz Ativa que pode ser acessado no endereço eletrônico
http://www.jornalvozativa.com. A participação no ACISO proporcionou o contato direto entre os
petianos e a população, uma experiência de troca conjunta de aprendizado e informações. Além de
estimular a capacidade de planejar e executar atividades em curto período de tempo, os petianos
tiveram a oportunidade de lidar com condições diferentes da realidade acadêmica, implicando a
adaptação das atividades ao público presente.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Não foi feita uma avaliação da atividade por meio de questionário aplicado a população devido ao
número de participantes e a natureza da atividade realizada, porém, o 52º Batalhão da Polícia
Militar de Minas Gerais lançou uma nota em seu site elogiando as atividades e relatando a satisfação
dos moradores com o trabalho desenvolvido pelos petianos. Na reunião subsequente, os petianos
que atuaram na prática do evento fizeram um repasse aos demais petianos que atuaram na
organização e elaboração do material, relatando os principais pontos da ação. Houve discussão
sobre os benefícios trazidos ao grupo e a população pela atividade.

Atividade - Participação da UFOP no Dia C da Ciência
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Grupo PET Farmácia recebeu o convite via Colegiado do Curso de Farmácia para integrar a
equipe que coordenada pela ProReitora de Pós Graduação e pelo coordenador institucional do PIBID
UFOP para integrar a equipe proponente do evento. Este evento consistiu em uma mobilização
nacional (http://www.diacdaciencia.org/) visando realizar atividades em escolas, museus, espaços
públicos, espaços institucionais próprios e externos, para mostrar À comunidade a importância das
pesquisas e como influenciam o cotidiano de todo cidadão. Visando contribuir com as atividades
propostas pela Universidade Federal de Ouro Preto para o Dia C da Ciência realizadas no dia 25 de
outubro de 2017 na Praça Tiradentes e nas dependências do Museu de Ciência e Técnica da Escola
de Minas, o grupo PET Farmácia propôs realizar uma atividade intitulada ¿Descobrindo vestígios por
meio da ciência¿. Nesta atividade foi mostrado como algumas substâncias químicas que são
utilizadas para verificar a eficiência da limpeza em ambientes hospitalares também são úteis para
revelar vestígios de sangue em cenas de crime. Para realizar a proposta foi utilizada uma parte do
museu que simula uma mina, que se mostrou adequada para o propósito devido a baixa
luminosidade. Para estruturar a apresentação foram elaborados cartazes, e utilizados lona ou
plástico para traçar uma silhueta no chão, um manequim, reagentes preparados pelos discentes
(compostos por fenolftaleína, hidróxido de potássio, zinco e peróxido de hidrogênio), Luminol®.
Todas as atividades propostas não apresentaram riscos e foram previamente testadas. A atividades
possibilitou aos petianos a interação com a Pro Reitoria de pós graduação e o reconhecimento da
importância e comprometimento do grupo em desempenhar as atividades e contribuir prontamente
para a ação. O contato com os organizadores do museu e a elaboração de ofícios visando formalizer
as demandas também possibilitou aos petianos entender os trâmites burocráticos e hierárquicos



dentro de uma organização. O estudo sobre as reações químicas envolvidas e a elaboração do
material impresso agregou conhecimento ao grupo, que pode ser repassado ao público de forma
simplificada, suscitando o interesse não somente pelo tema, como também sobre o que é o PET e o
curso de Farmácia. Os resultados foram discutidos nas reuniões periódicas do PET Farmácia,
disponibilizados na página do grupo (http://petfarmacia.ufop.br/) e possibilitaram retorno de vários
alunos do ensino fundamental que por email perguntaram como reproduzir a atividade em suas
escolas de origem.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
32 10/09/2017 10/11/2017

Descrição/Justificativa:
O dia C é um projeto que está inserido na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e é uma
mobilização das Universidades e Institutos Federais em todo o Brasil. É um evento que mostra ao
público em geral a importância da ciência e como ela pode auxiliar em certos problemas do
cotidiano e ajudar na sociedade.

Objetivos:
Mostrar à comunidade a importância das pesquisas realizadas nas diversas instâncias das
Universidades e Institutos de Pesquisa e como elas influenciam o cotidiano de todo cidadão. Além de
mostrar uma importante área de atuação farmacêutica e estimular crianças e adolescentes a se
interessarem pelo curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo partindo de uma atividade realizada na Mostra de profissões intitulada ¿Cena do Crime¿
propôs o tema: ¿Descobrindo vestígios por meio da ciência¿. O trabalho se embasou na premissa de
que Algumas substâncias químicas utilizadas para verificar a eficiência da limpeza em ambientes
hospitalares também são úteis para revelar vestígios de sangue em cenas de crime. Para
desenvolver a tarefa o grupo produziu o reagente de Kestle-Meyer e adquiriu o Luminol, ambos
reagem com o ferro presente na hemoglobina e produzem luminescência, possibilitando assim
atestar a presença de resíduos de sangue no material. Foi elaborado também um banner com as
informações sobre a composição do sangue e como são realizados os testes de presunção, que
utilizam substâncias capazes de indicar a presença de sangue. Foi montada uma sala interativa no
Museu da Escola de Minas, em Ouro Preto, em que foi simulada uma cena de crime, com o intuito de
mostrar como os reagentes funcionam.

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 atividade possibilitou levar ações da universidade à comunidade, ao expor o conhecimento
científico de forma interativa. Foi possível mostrar que o conhecimento gerado nas Universidades é
replicado durante as atividades de trabalho e aplicado em diversas situações cotidianas. Os
resultados das pesquisas permitem desenvolver soluções para problemas da sociedade, evitar a
propagação de doenças, prevenir acidentres, propagar o conhecimento, criar ambiente propositivo e
que busque tecnologias a serviço do desenvolvimento social trazendo beneficios a população em
geral. A atividade possibilitou também falar sobre a graduação em Farmácia e desenvolver o
interesse dos visitantes pelo curso. Os resultados estão socializados na página do Pet Farmácia
(http://petfarmacia.ufop.br/). A participação no dia C proporcionou entre os petianos e os visitantes,
uma experiência de troca de aprendizado e informações. Além de estimular a capacidade de planejar
e executar atividades em curto período de tempo, os petianos tiveram a oportunidade de lidar com a
adaptação das atividades ao público presente. Após o evento o grupo foi contatado por alunos de
outras Escolas que objetivaram reproduzir a atividade em suas Escolas e Respectivas feiras de



Ciências. Foram solicitadas informações específicas sobre os reagentes e o grupo recebeu
fotografias dos trabalhos realizados por eles.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da abrangência e alcance da atividade foi realizada por meio da contabilização de
visitantes do evento, cuja lista contou com 305 assinaturas, embora devido ao fluxo elevado de
pessoas e grupos foi observado que esta frequência contabilizada é inferior ao número real de
participantes. Profissionais de diferentes áreas, turistas de outros países e professores de diferentes
graus acadêmicos visitaram o evento e elogiaram a iniciativa e a organização. Durante as reuniões
ordinárias do grupo o assunto foi abordado sendo relatado os principais pontos da atividade e
também discutido os benefícios trazidos ao grupo e aos visitantes.


