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Resumo:
O projeto Uma semana pra Jesus (PUSPJ) surgiu do princípio de que a igreja metodista deveria se envolver
com a comunidade. A partir da concepção de missão vivenciada pela igreja, o projeto objetiva atender o ser
humano na sua integridade com diversas atividades desenvolvidas pelos voluntários missionários nas áreas
de saúde, ação social, evangelismo e construção civil durante uma semana.O objetivo desse trabalho é
descrever a experiência vivenciada por 4 alunos e uma professora do curso de Farmácia durante o PUSPJ na
cidade de Porto Nacional no estado de Tocantins entre os dias 13 a 21 de julho, enfatizando as atividades
desenvolvidas pelos acadêmicos e a importância delas para a construção do conhecimento e para o
desenvolvimento de habilidades e competências exigidas ao profissional farmacêutico. No decorrer do
projeto, o curso de Farmácia ofertou a população de Porto Nacional os seguintes serviços: Dispensação de
medicamentos gratuitos, aferição de pressão arterial sistêmica, teste de glicemia capilar e Segmento
Farmacoterapêutico. Durante o PUSJ, os acadêmicos do curso de Farmácia atenderam um total de 342
pacientes. A participação no projeto foi uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento e capacitação de
futuros profissionais de saúde, ofertando-lhes a oportunidade de uma perspectiva mais crítica e reflexiva
acerca da profissão farmacêutica e do trabalho em equipe e multidisciplinar.
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EXPERIENCE REPORT
PARTICIPATION OF THE PHARMACY COURSE IN THE 2TH PROJECT
A WEEK
PRA JESUS: EXPERIENCE REPORT
Abstract:
The One Week Project for Jesus (PUSPJ) came out of the idea that the Methodist church should get involved
with the community. From the concept of mission experienced by the church, the project aims to attend to the
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the integrity of the various human activities carried out by volunteer missionaries in the areas of health, social
action, evangelism, and construction for one week. The purpose of this paper is to describe the experience of
4 students and a teacher of the Pharmacy course during the PUSPJ in the city of National Port in the state of
Tocantins between July 13 to 21, emphasizing the activities developed and the importance of them for the
construction of knowledge and for the development of skills and competencies required of the pharmaceutical
professional. During the course of the project, the Pharmacy offered the population of Porto Nacional the
following services: Dispensing of medicines systemic blood pressure measurement, capillary blood glucose
test and Pharmacotherapeutic Segment.
During PUSJ, pharmacy students attended a total of 342 patients. Participation in the project was an
unparalleled opportunity for the development and empowerment of future health professionals, offering them
the opportunity of a more critical and reflective perspective on the pharmaceutical profession and teamwork
and multidisciplinary
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