
Resultados obtidos após 1 (um) ano de implantação do grupo PET/UFC – Farmácia 

 

1. Pinto, IR; Silva, AFC; Monte, AS; Melo, AT; Freitas, BCN; Dutra, HCS; Sá, IEO; 

Menezes, MC; Rocha, SMR.  – Integrantes do PET/UFC - Farmácia 

2. Nogueira, NAP. – Tutora do PET/UFC - Farmácia 

 

Após 1 ano de início do PET/UFC – Farmácia, os resultados superaram as expectativas. 

Foram realizadas atividades nos três âmbitos da UFC, fortalecendo seu vínculo junto aos 

alunos, professores e comunidade. Na pesquisa, houve a participação dos integrantes em 

projetos de pesquisa de diversas áreas da Farmácia, onde os mesmos tiveram a 

oportunidade de estagiar em um laboratório por seis meses para conhecer os campos de 

atuação do farmacêutico e escolher a área em que se identifica para começar um projeto de 

pesquisa. No ensino, foram promovidas as seguintes atividades: palestra com Prof. Dr. 

Thalles Barbosa Grangeiro com tema “Projeto Genoma Brasileiro”; Semana zero 2008.2 e 

2009.1, onde os calouros conheceram a UFC, em especial, o curso de Farmácia; Curso 

Recém-Ingresso, com o tema: “O Farmacêutico e Seus Diversos Âmbitos de Atuação”; 

Curso de Atualização em Ciências Genômicas e Biotecnologia; ministrado pela Profa. Dra. 

Nádia Accioly, tutora do PET Farmácia; Ciclo de Seminários; debate, com o tema:” Até 

Onde Vai o Poder da Ciência?”; Jornal Tarja Preta; Mural PET; Plantão Tira Dúvidas; 

Biblioteca PET e Aperfeiçoamento e Contato com Línguas Estrangeiras. Na extensão, 

foram promovidas as atividades: Mostra de Plantas Medicinais; Reuniões quinzenais do 

Interpet; Feira das Profissões – FA 7; WebSite do PET Farmácia e a primeira Feira das 

Profissões – UFC, o qual contará com a participação de petianos, monitores, bolsistas e 

estudantes de diversas áreas. Além disso, realiza também Projeto “Melhoria da qualidade 

de vida de internos em uma instituição educativa localizada no município de Fortaleza”. No 

primeiro ano de atuação houve um processo de integração entre bolsistas, docentes e 

discentes do cursos de Farmácia, assim como com outros grupos PET. Trabalhando agora 

em um grupo maior com a participação de 9 integrantes, o PET Farmácia continua a 

realizar as atividades citadas anteriormente e planeja outras formas de beneficiar toda a 

comunidade científica e social.  

. 
 

 

 

 
1 Acadêmicos de Farmácia. Bolsistas do PET/UFC- Farmácia. Universidade Federal do Ceará 
2. Professora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. Tutora do Programa de 
Educação Tutorial- PET/UFC- Farmácia. 


