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INTRODUÇÃO O Programa de Educação Tutorial - PET – foi criado em 1979, sendo 

implantado no curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC) no ano de 2008. 

O grupo é formado por acadêmicos bolsistas, do Curso de Farmácia, orientados por uma 

tutora. OBJETIVO O Programa visa melhorar a qualidade da graduação na pesquisa, 

ensino e extensão, não só para os integrantes do grupo como também para os demais 

acadêmicos do curso, inovando no processo de ensino e aprendizagem e promovendo uma 

maior integração entre bolsistas, discentes e docentes.  METODOLOGIA O grupo realiza 

seus objetivos por meio da implantação de atividades que levem conhecimento e 

experiências inovadoras aos acadêmicos, a fim de melhorar sua formação, colaborando para 

uma graduação mais completa. RESULTADOS No que se refere à pesquisa, houve a 

participação dos integrantes em projetos resenviolvidos em laboratórios do Centro de 

Ciências da Saúde. Foram, também, realizados exames bioquímicos, hematológicos e 

parasitológicos em internos de uma Instituição em que o grupo realiza um projeto de 

extensão. Os integrantes do PET participaram de Encontros Científicos, com exposição dos 

resultados obtidos.  No ensino foram promovidas as seguintes atividades: I Curso de Férias 

em Ciências Genômicas e Biotecnologia, que teve como público-alvo estudantes e 

profissionais da área da saúde; Projeto Sobremesa Acadêmica, onde a cada quinze dias 

ocorrem palestras ministradas por graduandos do curso de Farmácia onde abordam como 

tema os projetos de pesquisa realizados em seus laboratórios e por professores ou 

profissionais da área da saúde que abordam diversos temas através de discussão de casos 

clínicos; Semana Zero 2010.1 onde os calouros puderam conhecer melhor a estrutura da 

Universidade e ficar mais informados sobre o que o Curso de Farmácia lhes oferece. 

Atividades com: Jornal Tarja Preta, Mural PET, Plantão Tira Dúvidas e Biblioteca PET 

permanecem desde a criação do PET Farmácia, visto que as mesmas auxiliam no 

aprendizado dos graduandos. Na extensão o PET/UFC-Farmácia participa ativamente do 

Projeto “Melhoria da qualidade de vida de internos em uma instituição educativa localizada 

no município de Fortaleza”. O grupo participa das Reuniões quinzenais do Interpet e de 

Feiras das Profissões em escolas públicas e particulares e na UFC. de Fortaleza e Feira das 

Profissões – FA7; CONCLUSÃO A implantação do PET/UFC no curso de Farmácia tem 

sido de grande importância para discentes e docentes, trazendo melhorias para a graduação 

. Em dois anos foram realizadas atividades de pesquisa, ensino e extensão que puderam 

auxiliar os alunos do curso, garantindo uma graduação diferenciada e inovadora.   
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