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O grupo PET- Conexões de Saberes, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, foi fundado em dezembro de 2010. O grupo tem desenvolvido atividades de 

extensão, em escolas para alunos do ensino básico, fundamental, educação de jovens e 

adultos. O grupo realiza atividades extracurriculares que complementam a formação 

acadêmica dos discentes vinculando ações que contribuam com a comunidade. O PET 

Farmácia detectou em suas atividades em escolas públicas que há um grande 

desconhecimento entre os estudantes sobre o acesso à UFRGS e outras instituições de ensino 

superior. Neste sentido o objetivo desta ação dentro do projeto maior de promoção de saúde, é 

informar sobre esse acesso. O grupo tem desenvolvido abordagens nas escolas para 

demonstrar aos estudantes de escolas públicas os caminhos de entrada e permanência em 

universidades públicas e privadas. São realizadas, palestras informativas sobre os meios de 

entrada e permanência na UFRGS, bem como informações sobre a universidade. Também são 

apresentadas as possibilidades apresentadas pelo governo federal para o ingresso em 

universidades privadas. São apresentados dados sobre a inscrição no vestibular da UFRGS, 

ENEM, SiSU, ProUNi, FIES e as políticas de acesso e permanência na universidade. O grupo 

PET Farmácia distribui material explicativo sobre os cursos oferecidos pela UFRGS, no intuito 

de instigar a curiosidade dos estudantes e também sobre cursinhos pré-vestibulares populares. 

Além das palestras são debatidas as questões e dúvidas levantadas pelos estudantes e eles 

preenchem formulário com questões objetivas para analisar o perfil dos estudantes. Neste 

semestre foram atingidos 55  estudantes. 
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