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Situação do Planejamento:
Aguardando aprovação do Pró-Reitor

Considerações finais:
A execução de projetos interdisciplinares exige dos membros que o executam não só a disposição
para trabalhar com profissionais de formações diferenciadas como também o desenvolvimento de
competências e habilidades voltadas ao diálogo e à busca do trabalho verdadeiramente coletivo
desde a concepção das ideias até a discussão dos resultados. Deste modo, o Programa de Educação
Tutorial (PET) possui dentre suas metas, a qualificação universitária em aspectos humanos e a
atuação interdisciplinar, de modo a atender a necessidade social. Nesse contexto, o grupo PET-
Farmácia da Universidade Federal de Alfenas visa desenvolver atividades para o exercício da prática
interdisciplinar no desenvolvimento de projetos coletivos, além de seguir todas as normativas que
regem os grupos PET.

Resultados gerais:
Espera-se que a integração/realização das atividades previstas neste planejamento, permita não só
que os acadêmicos construam sua qualificação e reflexão profissional e humana, por meio de um
mesmo trabalho, como também possibilite o aprendizado de questões fundamentais de cada
profissão, enriquecendo de forma ímpar os futuros profissionais. Além disso, esta experiência
prepara os petianos para o mercado de trabalho, em que mais se exige a atuação integrada com
demais profissionais. Neste contexto não apenas aspectos técnicos estão sendo trabalhados, mas
questões mais sutis como a competência emocional apreendida pelas discussões em conjunto
visando a tomada de decisões coletivas, por exemplo. Assim, por meio da união de ideias,
conhecimento técnico e experiências de vida de diferentes graduandos, é possível a capacitação
profissional e a humanização. Enfim, tendo em vista que os temas discutidos nas atividades da
comunidade são as de maior demanda local, considera-se que o planejamento quando executado,
também possua um importante impacto social.

Atividade - Atividade de ensino e pesquisa: Apadrinhamento



de Calouros do Curso de Farmácia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Uma parcela considerável dos estudantes que ingressa nas universidades abandona a graduação.
Dentre os motivos, tem-se o desconhecimento sobre o curso escolhido, a falta de estímulo e
imaturidade. O apadrinhamento de calouros vem como uma alternativa para melhorar a integração
do calouro na universidade, viabilizar o conhecimento mais aprofundado sobre o curso e contribuir
para a redução da evasão. O Projeto terá tutoria de acadêmicos veteranos integrantes do Grupo PET
Farmácia, com a orientação da Tutora. Serão abordados temas diversos de interesse acadêmico,
dando suporte para iniciar e dar prosseguimento ao curso escolhido. Ainda, propiciará melhor
adaptação do calouro ao ambiente universitário, formação ampliada e melhor aproveitamento. Todos
os petianos fazem parte do projeto.

Objetivos:
O projeto Apadrinhamento de calouros do curso de Farmácia tem por objetivo favorecer a integração
e interatividade calouro e veteranos, viabilizando a ampliação do conhecimento em relação ao curso,
a profissão e universidade escolhida (infraestrutura e oportunidades) e consequentemente, a
permanência e o bom aproveitamento acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia é pautada na interatividade e troca de informações e saberes entre os acadêmicos. O
projeto Iniciará com a apresentação da universidade (estrutura e principais setores administrativos,
acadêmicos e serviços), do Curso de Farmácia Generalista e do Programa de Educação Tutorial.
Será distribuído o manual do calouro, elaborado pelos integrantes do PET Farmácia. Nos demais
encontros são abordados os programas institucionais, iniciação científica, extensão, monitoria e de
apoio estudantil. Serão programadas visitas aos laboratórios, participação em reuniões de projetos
de pesquisa e extensão e do PET. Serão realizadas oficinas para cadastro na plataforma Lattes e
outras de pesquisa e extensão da universidade, além de outras atividades de interesse acadêmico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Melhor adaptação e integração do calouro à vida acadêmica, com acolhimento, orientação, apoio e
esclarecimentos de dúvidas. Troca de conhecimentos e saberes, favorecendo a adaptação, o
desenvolvimento e a conclusão do curso escolhido. Melhor aproveitamento das oportunidades
acadêmicas. Redução da evasão e retenção escolares. A partir dos dados obtidos, serão
confeccionados resumos, painéis e artigos para a divulgação do conhecimento e incentivo a outros
grupos PET para a implantação do projeto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O projeto será avaliado pelos calouros e pelo grupo Grupo PET. Para tanto, serão utilizados
questionários simplificados e discussão em grupo sobre os resultados alcançados nas atividades.
Assim, no início das atividades, os alunos preenchem um questionário informativo e ao final do
projeto, eles preenchem um instrumento de avaliação da atividade, com espaço para sugestões e
críticas. A longo prazo, será verificado se houve diminuição de evasão.



Atividade - Atividade de ensino: Atualização científica e
sócio-político-cultural

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Para estimular o hábito da leitura de jornais e revistas, impressas ou virtuais, de circulação nacional
e internacional e viabilizar a sintonia com questões científicas, sociais, políticas e culturais, os
petianos juntamente com a sua tutora escolhem temas para leitura/tradução e interpretação, sendo
os mesmos apresentados em reuniões semanais do PET Farmácia, sob a forma de leitura, com
posterior discussão em grupo. Esses textos também são transformados em encartes que vão para o
BLOG do PET Farmácia ou para a redação de um artigo de revisão da literatura que será submetido
à publicação em revista da área farmacêutica. Ressalta-se que o foco principal será a influência dos
fatores sócio-politico culturais e a importância dos avanços científicos na formação e na atuação do
farmacêutico

Objetivos:
Para estimular o hábito da leitura de jornais e revistas, impressas ou virtuais, de circulação nacional
e internacional e viabilizar a sintonia com questões científicas, sociais, políticas e culturais, os
petianos juntamente com a sua tutora escolhem temas para leitura/tradução e interpretação, sendo
os mesmos apresentados em reuniões semanais do PET Farmácia, sob a forma de leitura, com
posterior discussão em grupo. Esses textos também são transformados em encartes que vão para o
BLOG do PET Farmácia ou para a redação de um artigo de revisão da literatura que será submetido
à publicação em revista da área farmacêutica. Ressalta-se que o foco principal será a influência dos
fatores sócio-politico culturais e a importância dos avanços científicos na formação e na atuação do
farmacêutico .

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Aprimorar o hábito da leitura e interpretação de textos; Estimular a discussão política, social e
cultural, favorecendo a ampliação do conhecimento inerente; Incentivar a confecção de resenhas
para postar no BLOG do PET Farmácia; Desenvolver o pensamento crítico-reflexivo, cidadão, ético e
humanista.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Todo o grupo se envolve nesta atividade, sendo os textos apresentados individualmente por cada
componente do grupo e discutidos com todos os integrantes e tutora. Serão escolhidos temas de
interesse para o grupo e para a sociedade como um todo. Estimular-se-á o hábito da leitura de
jornais e revistas, impressas ou virtuais, de circulação nacional e internacional, favorecendo a
pedagogia sócio-interacionista, ou seja, considerando as questões científicas, sociais, políticas e
culturais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Formação ampliada dos petianos, com produção e difusão do conhecimento entre seus colegas e
discussão dos temas abordados em reuniões do PET. Formação de futuros profissionais de saúde
sintonizados com o seu tempo, sociedade e sua organização político-cultural. A partir das matérias
trabalhadas no grupo, serão feitas resenhas e postadas no BLOG.



Atividade - Atividade de ensino/extensão: Site e canais
virtuais de comunicação do PET Farmácia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
O site do PET Farmácia está disponível: http://www.unifal-mg.edu.br/pet/?q=node/41. O site será
constantemente atualizado por todos os petianos do grupo, com auxílio da tutora. O BLOG PET
farmácia Fala ai, PET Farmácia foi criado em 2012, e é continuamente alimentado com a publicação
de artigos científicas, socioculturais e matérias de entretenimento.
https://petfarmaciaunifal.wordpress.com/ Email do PET farmácia: petfarmacia.unifal@gmail.com. O
email representa canal virtual de comunicação destinado a interlocução com a comunidade
acadêmica e sociedade. Página no facebook: https://www.facebook.com/petfarmaciaunifal. Ela é
extremamente importante para divulgação de informações e atividades do PET, bem como para a
interatividade.

Objetivos:
Favorecer a divulgação e multiplicação do conhecimento, das atividades e eventos realizados pelo
PET Farmácia e órgãos e/ou instituições da área de saúde e afins, bem como para a interatividade
com os demais acadêmicos do curso, docentes, TAE, petianos egressos e com a comunidade externa

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Interatividade virtual com difusão e multiplicação do conhecimento. SITE: criado pela Unifal-MG,
este será mensalmente atualizado por três membros do grupo com auxílio dos demais petianos e da
tutora. BLOG PET farmácia Fala ai, PET Farmácia: As matérias e artigos divulgados serão
anteriormente discutidos nas reuniões semanais do grupo. Estas são transformadas em encartes
para o BLOG. O Blog será atualizado semanalmente por todos os membros do grupo, em
revezamento duas vezes na semana, contando com o auxílio a tutora. O -do PET farmácia e a página
do facebook serão abertos diariamente por todos os membros do grupo e pela tutora, de forma a
atender prontamente demandas e dúvidas enviadas. Todos os integrantes do PET farmácia serão
envolvidos na manutenção e atualização desses importantes canais virtuais de comunicação.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Socialização do conhecimento e das atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas pelo PET
Farmácia; Favorecer a interatividade e o esclarecimento de dúvidas; Incentivar a utilização de
tecnologias modernas para o processo de ensino/aprendizagem.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Interesse (número de acessos às páginas) e participação de acadêmicos e comunidade em geral por
meio dos canais virtuais de comunicação

Atividade - Atividade de ensino-extensão: Ciclo de
Seminários ou mesas redondas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2021 03/12/2021



Descrição/Justificativa:
Os Seminários e mesas redondas são atividades destinadas à comunidade acadêmica em geral e
constituem espaços de reflexão, formação de opinião, atualização, construção de novos
conhecimentos e integração multidisciplinar e multiprofissional. Em 2021, serão realizados 02 ciclos
de seminários ou mesas redondas, envolvendo temas de interesse para a área de Saúde. Além dos
seminários ou mesa redonda proferidos por profissionais convidados, os petianos apresentarão para
o grupo, seus projetos de pesquisa, extensão ou TCC.

Objetivos:
Favorecer a formação acadêmica complementar, desenvolvimento do pensamento crítico/reflexivo,
ético/humanista e cidadão; Multiplicar o conhecimento entre petianos/demais acadêmicos e
estimular a interatividade com abertura para a discussão dos temas abordados; Introduzir o petiano
no treinamento didático/pedagógico, favorecendo seu crescimento e autonomia; Buscar a
implementação de novas metodologias pedagógicas; Estimular a formação de profissionais e
docentes de elevada qualificação técnica,científica e acadêmica

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada uma revisão de literatura com pesquisa em bases de dados, periódicos e revistas
científica. Também será dispensada uma atenção às matérias científicas divulgadas na mídia virtual,
impressa e televisiva. O grupo se organizará para a divisão de tarefas, definição da metodologia
didática; preparo do material, divulgação, registro nos órgãos competentes, avaliação e relatório do
evento. Os seminários serão proferidos pelos petianos ou por profissionais de destaque na área . A
organização será de responsabilidade de todo o grupo. Aos petianos caberá pesquisar, trocar
informações, sugerir, questionar, preparar e ministrar os seminários e ao tutor, orientar as
discussões, destacar aspectos relevantes e bibliografias importantes, consolidar o conhecimento e a
confiança. Para as mesas redondas serão convidados docentes, pesquisadores, pósgraduandos e
profissionais de destaque na área, inclusive petianos egressos, além da comunidade externa
participante dos projetos do PET. são sugeridos os seguintes temas para 2021: indústria
farmacêutica, farmácia de manipulação, cosmetologia, cuidado farmacêutico, SUS, indústria de
alimentos, análises clínica e toxicológicas. Durante o período de pandemia pelo novo Coronavírus,
estas atividades serão realizadas remotamente, por meio da plataforma google meet ou pelo canal
da Unifal-MG no Youtube.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Essa atividade poderá repercutir em melhorias no curso de graduação, pois permite o estudo e a
discussão de temas de interesse acadêmico, que muitas vezes não são abordados na dinâmica
curricular. Favorece a multiplicação do conhecimento para a comunidade acadêmica e troca de
informações. Colabora para a formação ampliada dos demais acadêmicos e assim, beneficia a
comunidade com futuros profissionais melhores preparados para a atuação. A partir de um tema
abordado em seminário ou mesa redonda, poderão ser estimuladas a elaboração de projetos de
pesquisa e/ou extensão afins, bem como ações pontuais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelos acadêmicos participantes dos seminários e mesas redondas,convidados e
petianos, fundamentando-se na adesão da comunidade acadêmica ao tema proposto, interatividade,
esclarecimento de dúvidas e sugestões apresentadas. Ainda, por meio de desdobramentos que o
evento possa favorecer: outros seminários, mesas redondas, projetos e outras atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Ao final de cada curso, é preenchido um questionário de avaliação proposto
pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG, onde a ação é adequadamente registrada.



Atividade - Atividade administrativa: elaboração do
Regimento Interno do Grupo PET Farmácia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
30 01/02/2021 30/06/2021

Descrição/Justificativa:
A necessidade de elaboração do regimento interno surgiu da reflexão que o grupo tem sobre si
mesmo e sobre o papel do Programa de Educação tutorial na formação de recursos humanos, no
desenvolvimento da pesquisa e da sociedade e assim envolverá a particiapção de todos os petianos
do grupo.

Objetivos:
O documento terá como objetivo definir a organização administrativa, didática e disciplinar do
grupo, estabelecendo normas que deverão ser seguidas para na sua elaboração, considerando a
legislação vigente relacionada aos programas de educação tutorial, como por exemplo, e os direitos
e deveres de todos os membros do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizado um estudo aprofundado sobre a legislação dos grupos PET . As normas serão
apresentadas pelos petianos e serão realizadas reuniões semanais a fim de discutir sobre as
propostas apresentadas. O regimento deverá ser baseado em um texto referencial, adotando
princípios democráticos, em consonância com a legislação vigente e com os objetivos do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se contribuir democraticamente para a otimização das atividades do grupo de maneira mais
eficaz e auxiliar na tomada de decisão pelos membros do grupo bem como na melhor distribuição ou
atribuição de responsabilidades a cada membro do grupo. além disso, esta atividade poderá
contribuir também para da formação profissional e cidadã dos membros do grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Semanalmente, haverá acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos. Nesse
momento, eles apresentarão ao grupo a proposta elaborada durante a semana, que será discutida
podendo se acatada ou não pelo grupo.

Atividade - Atividade administrativa do grupo: Reuniões com
a tutora

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
90 18/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Atividade semanal e em horários pré-estabelecidos semestralmente, geralmente após às 17 horas.
Essas reuniões são de fundamental importância para o planejamento, elaboração de cronograma de
ações, escolha de metodologias, avaliação e acompanhamento geral das atividades desenvolvidas
por bolsistas e não bolsistas do programa, durante o ano. Nessas reuniões, parte-se do princípio que
o PET compromete-se com a formação ampliada e consciente dos acadêmicos de Farmácia,
buscando a indissociabilidade: Ensino, Pesquisa e Extensão. As atividades de ensino, pesquisa e



extensão serão organizadas respeitando o projeto político pedagógico do curso e da instituição, as
necessidades do novo modelo de saúde pública, bem como as demandas da sociedade moderna

Objetivos:
Elaborar o planejamento, estudar as metodologias de ação, cronograma de execução e avaliação.
Auxiliar no bom andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, bem como na sua avaliação
periódica e adequações necessárias. Ainda, favorecer a produção e construção coletiva do
conhecimento, a atualização científica e tecnológica, o exercício dos princípios da ética, cidadania e
respeito mútuo. Por meio das atividades propostas nas reuniões, busca-se oferecer uma formação
ampliada com interação contínua entre bolsistas/docentes, discentes e comunidade; formar cidadãos
aptos a trabalharem em equipe; estimular a melhoria do ensino de graduação, formar jovens
versáteis com iniciativa, boa expressão oral e argumentação, multiplicadores do conhecimento,
capazes de administrar o tempo e as tarefas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Reunião com a Tutoria será uma atividade semanal e em horários pré-estabelecidos, de acordo com
os horários de aula dos petianos. Geralmente ocorre após às 17 horas e terá a duração média de
duas horas semanais, podendo se estender para períodos maiores, de acordo com a necessidade da
pauta. Durante o período de pandemia elo novo coronavírus, a reunião será realizada remotamente,
por meio da plataforma google meet. A metodologia de trabalho será interativa, com discussão em
grupo, divisão de tarefas, formação de grupos de trabalho e estímulo a autonomia. Procurar-se-á
discutir novas técnicas pedagógicas e estratégias de ensino, estimular o espírito crítico/reflexivo e a
criatividade para o desenvolvimento das ações planejadas, como forma de favorecer a produção e
construção coletiva do conhecimento. As atividades planejadas serão reavaliadas periodicamente,
sendo que outras atividades poderão ser incluídas conforme demanda da comunidade acadêmica ou
da sociedade e então, serão oportunamente, inseridas no relatório de atividades.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Levantamento de lacunas na dinâmica curricular e apresentação de propostas para adequações.
Espera-se favorecer o processo ensino-aprendizagem no meio acadêmico, a troca de experiências,
conhecimentos e saberes, além de multiplicar e difundir o conhecimentos para a comunidade em
geral. Assim, espera-se impactos positivos no curso de graduação e benefícios para a comunidade
acadêmica em geral, bem como para a universidade e a sociedade. Ainda, pretende-se realizar a
divulgação os conhecimentos produzidos e construídos coletivamente pelo grupo, por meio de
elaboração de resumos e apresentação de trabalhos em eventos científicos; bem como, pela redação
de artigos científicos e sua submissão em periódicos afins.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A produção e a construção do conhecimento pelo grupo e sua multiplicação por meio de ações de
ensino, pesquisa e extensão. A avaliação será interna (pelos próprios integrantes) e externa (pelos
demais acadêmicos e público em geral que participam das ações realizadas pelo PET Farmácia). Os
resultados obtidos por meio das ações planejadas nas reuniões serão discutidos em grupo para
avaliar seus impactos na formação acadêmica ampliada e o retorno para os demais acadêmicos do
curso e para a sociedade.

Atividade - Atividade de ensino e extensão:



Cursos/Minicursos, Palestras ou Lives

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 03/12/2021

Descrição/Justificativa:
Serão organizados Cursos/Minicursos, Palestras, Lives ou Mesa Redondas, gratuitos, destinados aos
alunos do Curso de Farmácia e demais acadêmicos da Unifal-MG, conforme número de vagas
ofertadas, com o intuito de ajudar a preencher lacunas na dinâmica curricular e promover a
atualização da comunidade acadêmica. Ainda, poderá também atender demandas dos demais
acadêmicos do curso, como por exemplo, Áreas de crescimento no mercado de trabalho
farmacêutico; Atuação clínica na farmácia comunitária ou comercial; Expansão e crescimento da
prescrição e manipulação de fármacos e cosméticos incluindo a nanofarmácia; Cosmetologia e
farmácia estética; Perícia Criminal. .

Objetivos:
Estas atividades têm o objetivo de complementar a formação técnico-científica dos petianos e dos
demais acadêmicos de farmácia e da área de saúde. -Oportunizar a atualização científica e a
formação continuada; - Atender novas demandas que ainda não estão contempladas na grade
curricular; -Ampliar o conhecimento em farmácia e em saúde, bem como nas áreas de atuação do
farmacêutico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As atividades descritas foram propostas pelos petianos, conforme demandas da comunidade
acadêmica, além de demandas percebidas pela sociedade externa a Unifal-MG. Eles terão aulas
expositivas e se necessário, práticas, com interatividade constante entre os ministrantes e
participantes. Durante o período de pandemia pelo novo cornavírus, as atividades ocorrerão
remotamente por meio da plataforma google meet ou pelo canal da UNIFAL-MG no Youtube. Serão
convidados professores, pesquisadores e/ou profissionais com expertises no assunto. Para cada
atividade, dois petianos do grupo serão responsáveis pela organização, confecção de material para
divulgação e registro nos órgãos competentes. Assim, os petianos atuarão na organização, registro,
divulgação, apoio técnico-didático durante a realização dos mesmos, bem como na solicitação de
avaliação para os inscritos e na confecção dos relatórios.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se contribuir para a atualização de conteúdos programáticos e inserção de novos conteúdo
não contemplados na dinâmica curricular. Estas atividades poderão contribuir também para a
formação de acadêmicos melhores preparados para o desenvolvimento de ações ensino, pesquisa e
extensão. Além disso, poderão contribuir para aplicação do conhecimento adquirido nas atividades
de ensino, extensão e pesquisa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada atividade, solicita-se aos participantes, o preenchimento de um questionário de
avaliação proposto pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG. Além desse instrumento, os
petianos preparam questionários simples para avaliação do conhecimento assimilado. Os dados são
agrupados e inseridos no relatório final apresentado ao órgão acima referido.



Atividade - Atividade de ensino, pesquisa e extensão: Revista
Farmácia Generalista

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
A Revista Farmácia Generalista / Generalist Pharmacy Journal foi criada pelo grupo PET Farmácia e
teve sua primeira edição publicada em 2019. É uma publicação semestral de caráter científico e
acesso aberto, que é publicada pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), gerenciada e
editada pelo grupo PET-Farmácia, contando com a colaboração de professores e pós-graduandos do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UNIFAL-MG.

Objetivos:
A revista tem por finalidade publicar artigos rigorosamente originais, decorrentes de estudos e
pesquisas científicas de caráter relevante para a área de Farmácia, incentivando o estudo e pesquisa
nas diversas vertentes de formação do farmacêutico, oferecendo ao leitor, os subsídios necessários
para a atualização e reflexão acerca dos mais relevantes assuntos científicos que envolvem as
ciências farmacêuticas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A Revista publica artigos de pesquisa, revisão, relato de caso e comunicados breves em português e
inglês. Serão aceitos manuscritos dentro da grande área de Farmácia tais como: Análises clínicas;
Biologia molecular; Bioquímica; Controle de qualidade; Cuidado Farmacêutico; Desenvolvimento e
avaliação de fármacos, medicamentos e cosméticos; Farmácia clínica; Farmácia hospitalar; Farmácia
industrial; Farmácia magistral; Farmacologia; Fitoquímica; Imunologia; Microbiologia; Parasitologia;
Química Farmacêutica; Toxicologia; entre outros. A avaliação de trabalhos submetidos para
publicação na Revista Farmácia Generalista serão avaliados primeiramente pelos editores que farão
uma análise prévia da coerência de conteúdo do trabalho em relação às normas editoriais da Revista
e a adequação da redação ao gênero proposto e das normas de publicação. Nessa etapa o trabalho
pode ser rejeitado ou então encaminhado para avaliação de dois pareceristas ad hoc. Os petianos e a
tutora são membros do corpo editorial desta revista.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporcionando maior
democratização do conhecimento, por meio das publicações que ocorrerão semestralmente assim
como em edições suplementares.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Interesse do público alvo pela revista e o seu alcance serão avaliados pelo número de acessos às
páginas, número de citações e número de artigos submetidos à publicação.

Atividade - Atividade de ensino: Estudo da língua inglesa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/02/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
O estudo de línguas estrangeiras faz parte dos objetivos do programa e estimula a formação de



jovens bilíngues que dominam a gramática e a conversação. Ainda, facilita o intercâmbio
científico/cultural na graduação, a continuidade dos estudos (pós-graduação), o acesso às vagas de
estágio em indústrias de medicamentos, cosméticos e alimentos, bem como o ingresso na carreira
profissional, incluindo o magistério superior. Todos os integrantes do Grupo PET FARMÁCIA
realizarão curso de língua estrangeira, com uma hora a duas horas de aula por semana presenciais,
mais uma hora de estudo. O conhecimento da língua inglesa é fundamental para o bom
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura realizadas pelo grupo.

Objetivos:
Estimular a formação de jovens bilíngues que dominam a gramática e a conversação. Ainda, facilitar
o intercâmbio científico/cultural na graduação, a continuidade dos estudos (pós-graduação), o acesso
às vagas de estágio em indústrias de medicamentos, cosméticos e alimentos, bem como o ingresso
na carreira profissional, incluindo o magistério superior.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Como o nível dos petianos é diferente, os mesmos serão distribuídos em dois ou três grupos,
separados por nível, um para aqueles que precisam de conhecimentos básicos, para os petianos que
já estão no nível intermediário e para aqueles que se encontram no nível avançado. Os 3 cursos
visam a formação para inglês técnico, ou seja, compreensão e tradução de textos e instigam o
desenvolvimento da conversação. Ainda, são estimulados a busca por cursos presenciais ou à
distância.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Esta atividade poderá propiciar a difusão do conhecimento produzido na língua inglesa para os
demais acadêmicos do curso e assim, favorecer a formação ampliada.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Cada participante terá o seu desempenho avaliado semestralmente pelo professor e pelos colegas de
turma, quando as aulas forem realizadas em grupos. Além disso, durante o ano, os petianos deverão
ler textos científicos em língua inglesa para o preparo de seminários e outras atividades
desenvolvidas internamente pelo grupo, o que permitirá uma avaliação dos mesmos quanto ao
desempenho na interpretação e tradução de textos científicos

Atividade - Atividades de caráter integrador e coletivo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Os petianos do grupo PET Farmácia participarão isoladamente ou em conjunto de alguns eventos de
Ensino Científicos como: Palestras, seminários e estudos dirigidos; INTERPET interCampi ; Acolhida
ao calouro da UNIFAL-MG; Campanha do dia nacional da utilização racional de medicamentos;
Sudeste PET; Simpósio Integrado da UNIFAL-MG, ENAPET, Semana Farmacêutica, cursos,
trenimamentos, entre outros que poderão ser realizados no decorrer do ano

Objetivos:
Ampliar conhecimentos, trocar experiências, conhecimentos e saberes. Desenvolver habilidades de
reflexão, oratória, interatividade e trabalho em equipe, ampliando sua formação técnica, científica,
ética e cidadã. Além discutir entre grupos PET do Brasil todo os rumos que o program deve tomar
para manter-se sempre como programa de excelência, em todos os sentidos possíveis.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inscrição, preparo de resumos, apresentação de pôsteres ou de arquivos para apresentação oral.
Participação em palestras, mesas-redondas, cursos e minicursos. Montagem de Stands educativos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Formação ampliada, conhecimento de outras instituições e metodologias didáticas que podem ser
sugeridas para a modernização do curso de graduação. Ainda, divulgação do curso e da instituição,
troca de conhecimentos e saberes. Conhecimentos de outras culturas. Compartilhamento das
experiências com os demais alunos do curso Produção. Divulgação do conhecimento que poderá ser
aplicado para melhorar a qualidade de vida da população.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Relato da experiência para o grupo de petianos, com exposição e discussão da bagagem científica,
tecnológica e cultural adquirida com a participação no evento, pois os recursos financeiros escassos
não permitem que todo o grupo vá para um mesmo evento. Avaliação da apresentação do trabalho.
Discussão dos fatos apresentados, com críticas e sugestões pertinentes.

Atividade - Atividade de pesquisa: Iniciação científica -
Atividades Individuais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
O desenvolvimento de projetos de pesquisa faz parte de uma das vertentes do programa de
educação tutorial. As pesquisas realizadas pelos acadêmicos do PET-Farmácia estão em consonância
com o projeto político pedagógico do curso de Farmácia e buscam a formação generalista. A
participação em Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica possibilitará que cada aluno petiano
interaja com docentes e alunos da pós-graduação, vinculados, à grande área das Ciências
Farmacêuticas. Nesta atividade os alunos trabalharão a metodologia científica da investigação, a
ética e biossegurança, a revisão bibliográfica, a redação de relatórios e a confecção de artigo. Todos
os alunos do PET-Farmácia participarão de pelo menos um projeto de Iniciação Científica.

Objetivos:
Fortalecer o conhecimento científico de diversos fenômenos de investigação, ampliando os campos
de ação, de reflexão e de autonomia intelectual. Apreender e aprimorar o desenvolvimento da
redação científica e produção acadêmica. Contribuir para o bom desempenho do aluno na pós-
graduação ou em qualquer posto de mercado de trabalho

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Cada acadêmico desenvolverá uma pesquisa em determinada área de interesse. Esta que deve
possuir relação com as atividades de ensino, demonstrando pertinência ao contexto do programa
PET. As pesquisas individuais poderão ser orientadas por um professor colaborador ou pelo tutor, na
qual, o aluno receberá treinamento para desenvolvimento de todas as etapas de um projeto de
pesquisa, desde a elaboração, coleta e análise de dados, apresentação dos resultados em evento
científico e a redação de um artigo para publicação em revista científica. As experiências adquiridas
no desenvolvimento dos projetos individuais de pesquisa deverão ser compartilhadas por meio de
sua apresentação para demais integrantes do grupo e divulgadas nos meios de comunicação do PET-
Farmácia.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se contribuir para a ampliação dos campos de ação, de reflexão e de autonomia intelectual
por meio do aumento do conhecimento científico e do aprimoramento do desenvolvimento do método
científico, o que poderá refletir diretamente em toda a sociedade com a qual o acadêmico está em
contato.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Semestralmente, haverá acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos. Nesse
momento, eles apresentarão ao grupo o trabalho desenvolvido no período, serão orientados a
cumprir suas atividades, trabalhar resultados obtidos e redigir relatórios, resumos de congresso e
publicações em revistas cientificas. A avaliação se dará pela apresentação dos certificados de
trabalhos em eventos e cópia dos artigos.

Atividade - Atividade de ensino/extensão: Organização do
Evento comemorativo dos 30 anos do PET Farmácia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 30/09/2021

Descrição/Justificativa:
O evento envolverá são atividades destinadas à comunidade acadêmica em geral e constituirá um
espaço de reflexão e formação de opinião sobre a atuação dos grupos PET e sobre a importância do
grupo PET Farmácia. ao longo destes 30 anos, na atualização e construção de novos conhecimentos
bem como na integração multidisciplinar entre o ensino, a pesquisa e a extensão.

Objetivos:
Favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico/reflexivo, ético/humanista e cidadão; Multiplicar
o conhecimento entre petianos/demais acadêmicos e estimular a interatividade com abertura para a
discussão dos temas abordados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo se organizará para a divisão de tarefas, preparo do material, divulgação, registro da
atividade nos órgãos competentes, avaliação e relatório do evento. As atividades serão proferidas
pelos petianos, egressos do Curso de Farmácia ou por profissionais de destaque na área . A
organização será de responsabilidade de todo o grupo. Aos petianos caberá pesquisar, trocar
informações, sugerir as atividades que serão realizadas. Ao tutor, caberá orientar as discussões,
destacar aspectos relevantes e importantes para consolidar o conhecimento e a confiança do grupo
na organização do evento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se favorecer a multiplicação do conhecimento para a comunidade acadêmica e troca de
informações, além de colaborar para a formação ampliada dos demais acadêmicos petianos e não
petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelos participantes do evento, profissionais convidados e petianos,



fundamentando-se na adesão da comunidade acadêmica aos tema propostos, interatividade,
esclarecimento de dúvidas e sugestões apresentadas. Ao final de cada atividade, será preenchido um
questionário de avaliação proposto pela Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG, onde a ação é
adequadamente registrada.

Atividade - Atividade de Ensino e extensão: Redação do
Livros sobre os 30 anos do PET Farmácia

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 30/06/2021

Descrição/Justificativa:
O livro contará com a participação de todos os petianos na redação versará sobre as principais
contribuições do PET Farmácia ao longo dos 30 anos de existência, fazendo um relato das
experiências dos tutores que atuaram no grupo e petianos egressos, além disso abordará também a
visão dos atuais petianos, da tutora e de demais docentes do curso de Farmácia.

Objetivos:
Divulgar as contribuições do grupo PET Farmácia para a formação de recursos humanos
qualificados na área das ciências farmacêuticas e para a melhoria das condições de vida da
sociedade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O livro abordará os seguintes temas: 1. Relato de experiência de egressos e tutores/depoimentos; 2.
Projetos realizados durante o tempo de ação do PET/ linha do tempo evidenciando os projetos;
3.Depoimentos de professores, alunos de fora do grupo e de quem teve o contato pelos projeto (visão
das ações) ; 4.Importância dos ciclos de seminários e CINEPET; 5.Visão dos petianos atuais sobre
como é ser petiano (obrigações, diferencial, resistência) - crescimento profissional e pessoal ;
6.Capítulos sobre a participação em eventos coletivos (Enapet, Sudeste PET) e sobre a produção
científica do grupo (capítulos de livro, artigos publicados); 7. Breve apresentação dos petianos
autores do livro ; 8.Surgimento e importância do Blog e da Revista; 9.História do PET Farmácia,
surgimento, o que é, o que faz, quantos tutores já teve, quantos egressos (introdução);
10.Experiência em trabalhar na tríade ensino, pesquisa e extensão; 11. Importância da legislação e
do CLAA. Todos os petianos participarão da elaboração do livro, ficando cada capítulo atribuído a
determinados petianos, inclusive à tutora. pretende-se publicar o livro na ocasião da realização do
evento comemorativo dos 30 anos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se disponibilizar gratuitamente as experiências relatadas no livro, incentivando os demais
grupos PET no exercício de suas atividades. Espera-se também a formação ampliada dos petianos,
com produção material para difusão do conhecimento, além de divulgar as ações desenvolvidas pelo
PET e seus benefícios para a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O Interesse do público alvo pelo livro e o seu alcance serão avaliados pelo número de acessos às
páginas , número de citações.



Atividade - Atividade de Extensão/pesquisa/ensino - Ações do
PET Farmácia na Prevenção dos Agravos à Saúde Humana

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
400 04/01/2021 03/12/2021

Descrição/Justificativa:
Trata-se de um Programa de Extensão multidisciplinar que, por meio da articulação entre o ensino, a
pesquisa e extensão integra diferentes estratégias relacionadas à prevenção de agravos à saúde de
jovens, adolescentes, adultos e idosos, com enfoque na prevenção primária dos principais fatores de
risco relacionados a condições crônicas, no uso racional de medicamentos e na conscientização do
público alvo sobre valores básicos no cuidado com a sua saúde. Os cinco projetos que integram este
programa apresentam temáticas relacionadas à prevenção primária de agravos á saúde, a saber:
diabetes mellitus, dislipidemias e aterosclerose, vacinação, tipo sanguíneo e doação de sangue, usor
racional de medicamentos. As atividades desenvolvidas pelos projetos vinculados serão realizadas na
UNIFAL-MG e na comunidade externa, em Alfenas e em outros municípios. Várias ações serão
realizadas para o desenvolvimento dos projetos como, palestras educativas e/ou oficinas para a
comunidade externa, distribuição de cartilhas e folders. Também serão organizados eventos como
seminários e /ou palestras além da postagem de materiais educativos nas redes sociais.

Objetivos:
Promover a conscientização de jovens, adolescentes, adultos e idosos em relação a alguns valores
básicos no cuidado com a sua saúde, com enfoque na atenção às condições crônicas e uso racional
de medicamentos, contribuindo assim para o fortalecimento dos princípios da atenção á saúde no
município onde as atividades serão desenvolvidas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento desta atividade serão realizadas palestras educativas visando o
esclarecimento da população alvo quanto às causas, consequências e importância do diagnóstico
precoce do diabetes mellitus e das dislipidemias; sobre a importância sobre a importância da
vacinação de crianças, adolescentes e adultos; sobre o calendário básico de vacinação; sobre doação
de sangue; sobre a importância do uso correto e dos cuidados com os medicamentos bem como
sobre as consequências da automedicação e do uso inadequado dos medicamentos. Estas palestras
serão ministradas, utilizando multi-mídia e painéis ilustrativos, como recursos didáticos, quando
ocorrerem presencialmente. Durante o período de pandemia pelo novo coronavirus, estas atividades
serão realizadas remotamente por meio de plataformas como google meet ou pelo canla da UNIFAL-
MG no Youtube. Serão distribuídos também, cartilhas e folders ilustrativos. Logo após as palestras e
os esclarecimentos de eventuais dúvidas por parte do público alvo, será oferecida a participação em
uma pesquisa na qual será aplicado um questionário, por meio de contato telefônico, visando
identificar situações de vulnerabilidade nesta população, como por exemplo, atraso no calendário
vacinal, uso inadequado de medicamentos, presença de fatores de risco par ao diabetes mellitus ou
para aterosclerose ou doenças cardiovasculares. Os indivíduos que se enquadrarem em alguma
destas situações, receberão orientações sobre como melhorar a qualidade de vida através de estilo
de vida saudável e serão orientados quanto à procura de uma Unidade Básica de Saúde na área de
abrangência de sua residência para receberem o acompanhamento adequado à sua necessidade de
saúde.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:



Com o desenvolvimento desta ação, espera-se : 1- Contribuir com a sociedade para a instituição de
conceitos e valores de prevenção e promoção da saúde em relação às situações que configuram risco
à saúde dos indivíduos envolvidos neste estudo ; 2-Sensibilizar a população alvo quanto à
importância da adoção de um estilo de vida capaz de prevenir doenças e dos cuidados com os
medicamentos, desde a compra/acesso até o uso e armazenamento; 3-Determinar a prevalência de
fatores de risco à saúde da população alvo por meio da aplicação de questionários específicos para
este fim; 4-Proporcionar aos acadêmicos participantes deste projeto, a oportunidade de
complementar a sua formação universitária através da aplicação dos conhecimentos adquiridos em
salas de aula e através de pesquisas bibliográficas para a educação popular em saúde, permitindo
assim uma maior integração entre teoria e prática. 5- Promover a troca de conhecimentos e saberes
entre a equipe participante das atividades e a comunidade beneficiada, através de palestras,
oficinas, seminários e filmes apresentados Por fim, os resultados obtidos no projeto serão utilizados
para a confecção de resumos, painéis e artigos para a difusão do conhecimento junto a comunidade
científica.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após as ações educativas, os participantes serão convidados a responder um questionário de
satisfação/aproveitamento para avaliar o projeto e esboçar suas críticas e sugestões. As análises
obtidas a partir desses dados serão divulgadas à comunidade por meio da apresentação de trabalhos
em eventos científicos ou de extensão, conforme o caso e por meio de palestra para a comunidade.

Atividade - Atividade de ensino e pesquisa: Monitoria e
estágios não obrigatórios

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 04/01/2021 31/12/2021

Descrição/Justificativa:
Todos os integrantes do PET farmácia realizam, pelo menos uma vez depois de petiano, atividades
de monitorias e estágios de interesse curricular (não obrigatórios). A monitoria contribui para a
formação técnica e científica e ao mesmo tempo, estimula o interesse pela carreira de magistério e a
cooperação entre os petianos e os docentes para a melhoria da qualidade de ensino no curso. Os
estágios favorecem o conhecimento dos diferentes campos de atuação do farmacêutico e auxiliam na
escolha da área para a atuação profissional. As atividades de monitoria em disciplinas serão
realizadas remotamente durante o período de pandemia pelo novo coronavírus.

Objetivos:
A monitoria visa contribuir para a formação técnica e científica e ao mesmo tempo, estimula o
interesse pela carreira de magistério e a cooperação entre os petianos e os docentes para a melhoria
da qualidade de ensino no curso. Os estágios favorecem o conhecimento dos diferentes campos de
atuação do farmacêutico e auxiliam na escolha da área para a atuação profissional.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Processo seletivo para monitores e estagiários; Auxílio em aulas teóricas e práticas ( quando estas
forem oferecidas presencialmente); Auxílio em atividades de pesquisa; Preparo de materiais,
reagentes e vidrarias; Auxílio em atividades administrativas e Auxílio na prestação de serviços
inerentes à atuação do farmacêutico.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:



Espera-se que as atividades de monitoria e os estágios ofereçam oportunidades de melhorias no
curso de graduação por meio da incorporação de novas vivências. Poderão contribuir também para a
formação de profissionais melhores preparados para atuação no mercado de trabalho e para atender
as demandas da sociedade; Quando os estágios permitem o desenvolvimentos de estudos e
pesquisas, os dados obtidos poderão ser divulgados com o consentimento da empresa ou instituição
parceira.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os monitores e estagiários são avaliados por meio de formulários próprios, elaborados pelos
respectivos programas institucionais. Assim, são avaliados vários aspectos como responsabilidade,
assiduidade, trabalho em equipe, autonomia e contribuições científicas.


