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INTRODUÇÃO O Projeto Sobremesa Acadêmica é uma atividade 

extracurricular realizada pelo grupo PET FARMACIA e consiste na realização 

de um ciclo de palestras e seminários apresentados por alunos de graduação e 

pós-graduação, professores e convidados. OBJETIVO Proporcionar ao aluno a 

oportunidade de mostrar e conhecer as atividades desenvolvidas na pesquisa, 

na monitoria, na extensão e estágios, além de participar de discussões de 

temas atuais.  METODOLOGIA Realização de seminários ou palestras 

quinzenais com duração máxima de 1 hora e 15 minutos, tendo como 

palestrantes os próprios alunos de graduação e pós-graduação do Curso de 

Farmácia, professores e convidados, abordando as atividades realizadas e 

discutindo temas atuais. A presença dos alunos ouvintes, em mais que 75% 

das palestras do Sobremesa Acadêmica equivale a 10 horas de atividade 

complementar.   RESULTADOS O projeto é de grande importância para a 

melhoria da graduação em Farmácia, pois além de expandir os conhecimentos 

dos alunos, permite um interação maior entre eles, no que diz respeito às 

atividades extra-curriculares desenvolvidas. As palestras permitem que os 

alunos tenham a oportunidade de conhecer muitos dos trabalhos desenvolvidos 

nos laboratórios da Universidade, despertando novos interesses e afinidades. 

O projeto adquiriu também uma enorme credibilidade, principalmente pela 

divulgação “boca a boca” entre os próprios alunos, que passaram a solicitar um 

espaço para apresentar seus trabalhos, aumentando significativamente o 

número de alunos participantes. Um total de 106 alunos participaram do Projeto 

Sobremesa Acadêmica do período de 2010.1, destes, 18 alunos receberam o 

certificado garantindo a eles horas referentes à atividade complementar. 

CONCLUSÃO O Projeto Sobremesa Acadêmica vem contribuindo para a 

aquisição de novos conhecimentos nas diversas áreas da Saúde, promovendo 

a troca de informações e a socialização entre os alunos. 
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