
Implantação do curso recém ingresso: “O farmacêutico e seus diversos campos de 

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

 

O curso recém ingresso, desenvolvido pelo programa de Educação tutorial da faculdade 

de farmacia, visou mostrar aos alunos iniciantes onde e como o profissional 

farmacêutico pode atuar. O mesmo ocorreu entre os dias 30 de março e 03 de abril de 

2009, onde foi ministrado aos discentes que ingressariam na universidade no segundo 

período do ano. O projeto teve como objetivo principal auxiliar a graduação do curso de 

farmacia, de modo a apresentar aos alunos áreas onde o farmacêutico pode atuar, assim 

como a integração das áreas de atuação do profissional farmacêutico e a explanação da 

situação do mercado de trabalho atual. Buscou-se, também, inserir os recém graduandos 

na Universidade através de atividades extra curriculares, apresentar o currículo do curso 

e mostrar as diferentes oportunidades disponíveis aos alunos da UFC, especialmente 

àqueles do curso de farmacia. Os temas foram expostos em forma de palestras, 

ministradas por professores do curso e convidados, profissionais das principais áreas de 

atuação do farmacêutico. A utilização de recursos visuais, como vídeos e apresentações 

em data show, e visitas as dependencias da faculdade, possibilitaram uma maior 

compreensão dos temas abordados pelos palestrantes. Com o decorrer das atividades, os 

alunos puderam ter um contato maior com a faculdade, esclarecendo, assim, dúvidas 

pertinentes aos discentes iniciantes e possibilitando um maior conhecimento da 

profissão a ser exercida por eles. Ao final do curso foi possível observar que os alunos 

possuíam um maior conhecimento sobre a faculdade de farmacia e apresentavam 

maiores expectativas em torno da profissão farmacêutica. 
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