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Introdução: Na era do conhecimento e do excesso de informação temos a internet como 

principal fonte de acesso a dados. Ferramenta essa que muito tem ajudado o Programa de 

Educação Tutorial do curso de Farmácia da UFC (PET/UFC Farmácia) a ter uma maior 

proximidade com a comunidade acadêmica em geral. Objetivo: Alterar o layout do site do 

PET/UFC Farmácia, tornando-o mais simples e acessível para a comunidade acadêmica. 

Metodologia: Foi criado um novo formato do site do PET/UFC Farmácia em uma plataforma 

de dados na linguagem de programação PHP (Hipertext Preprocessor) chamada de 

“Wordpress”, sendo também colocada uma enquete, perguntando “O que você achou do novo 

site do Pet/UFC Farmácia?”, com as respostas “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”. 

Resultados: Houve muitas dificuldades para conseguirmos dominar a linguagem de 

programação e o controle dos servidores de dados, já que o PET/UFC Farmácia nunca teve 

experiências de programação de redes como essa. Mas, contando com a ajuda de técnicos da 

UFC, obtivemos êxito no tocante à plataforma em si. O resultado da enquete foi: 85,71% dos 

usuários acharam a página “Ótima”, 9,52% acharam “Boa”, 4,76% escolheram “Ruim” e 

ninguém votou em “Regular”. Conclusão: O site está sendo uma ferramenta de grande valor 

para o PET/UFC Farmácia, nos possibilitando enriquecer a graduação com notícias e 

divulgando nossas atividades. Nossa página é atualizada frequentemente e tem recebido 

grandes elogios da comunidade acadêmica de todo o Ceará. 
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