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INTRODUÇÃO A internet é um veículo de informação essencial que se dissemina em muitos 

setores, inclusive no âmbito da saúde, como meio de qualificar o profissional e facilitar seu acesso 

às informações. OBJETIVO Descrever o processo de criação e desenvolvimento do web site do 

PET Farmácia que facilitará a comunicação entre integrantes do PET, alunos, professores, e 

sociedade. METODOLOGIA Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A criação e 

desenvolvimento do web site ocorreu em Fortaleza-CE. Os integrantes do PET Farmácia 

idealizaram a abertura do web site, buscando a ajuda de um profissional que desenvolveu a parte 

técnica. O conteúdo do web site foi preparado, sendo executado tudo que havia sido planejado. 

RESULTADOS O web site intitulado “PET Farmácia” está disponível na internet no endereço 

www.petfarmacia.ufc.br. Criou-se o web site com o intuito de divulgar as atividades realizadas pelo 

grupo. No web site são postadas notícias atuais acerca da temática do PET Farmácia “Ciências 

Genômicas e Biotecnologia”, entre outros. Há um “Menu Principal” que é subdividido em: 

“Farmácia UFC”, onde os alunos podem conhecer mais o curso e suas vertentes; “O que é o PET?”; 

“História do PET”; “Petianos”, mostrando a formação antiga e atual dos integrantes; “Atividades”, 

que foram realizadas e planejadas nos âmbitos da pesquisa, ensino e extensão; “Biblioteca PET”, 

com todo o seu acervo; “Jornal Tarja Preta”, com suas edições; “Espaço Cultural”, com dicas de 

entretenimento; “Amigos do PET”, expondo colaboradores do grupo; “Seleção”, com informações 

do processo seletivo e “Contatos” facilitando a aproximação ao grupo PET Farmácia. Desde a sua 

criação o web site vem melhorando a comunicação entre a graduação e o PET Farmácia, fazendo 

com que eles conheçam melhor a missão do programa. CONCLUSÃO Espera-se que o web site do 

PET Farmácia seja utilizado pelos profissionais e acadêmicos como um recurso para que possam se 

atualizar. 
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