
 

 

Escola de Inverno II 

 

• Curso de Atualização em: Cadeia produtiva de plantas medicinais 

Coordenação:  

Raquel Elisa da Silva López 

Professores Responsável: 

Raquel Elisa da Silva López e Leonardo Lucchetti Caetano da Silva 

Objetivo: 

Apresentar conhecimentos teóricos e teórico-práticos sobre assuntos de relevância na 

pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e sua importância para a saúde no 

Brasil.  

Público Alvo:  

Alunos de Graduação, Pós-Graduação e Profissionais da Área Farmacêutica. 

Ementa: Histórico de plantas medicinais. Cultivo e produção de plantas medicinais. 

Busca racional de metabólitos ativos: Quimiossistemática. Secagem de plantas e 

preparo de extratos. Variabilidade e sazonalidade de produtos naturais. Isolamento e 

purificação de produtos naturais. Caracterização de metabólitos secundários. Análise 

de espectros. Isolamento e caracterização de metabólitos primários ativos. Formulação 

de farmacêutica. Controle de qualidade, aspectos regulatórios e registro. Farmacologia 

aplicada/Toxicologia.  

 

Carga Horária: 20h 

Número de Vagas: 25 (vinte e cinco) 

Duração: 03 à 07 de julho de 2017 

Horário: 13h às 17 h 

Local: Sala de reuniões do Container de Pesquisa de Farmanguinhos, Campus 

Manguinhos/FIOCRUZ, Av. Brasil, 4365, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ. 

 



Inscrições:  

Período de 23 de maio à 09 de junho de 2017 -Os candidatos deverão preencher o 

formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA, que está no 

endereço eletrônico www.sigals.fiocruz.br Link Inscrição > Presencial > Atualização > 

Unidade: ITF - Farmanguinhos).  

A homologação da inscrição que será divulgada pela Coordenação do Curso no dia 20 

de junho de 2017 através do site www. sigals.fiocruz.br> Link Inscrição 

Matrícula:  

A matrícula deverá ser realizada entre os dias 21 à 29 de junho de 2017 

A taxa de matrícula é de R$ 15,00 para alunos e de 30,00 para profissionais. 

 

Atenção: O Pagamento deverá ser efetuado após a homologação.  

 

Os selecionados devem enviar para o e-mail secensino@far.fiocruz.br os seguintes 

documentos:  

- Currículo Lattes atualizado 

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição 

O não envio da documentação dentro do prazo determinado implicará na suspensão 

automática da inscrição. 

Certificação: 

 Só receberão o declaração os alunos que apresentarem 75% de frequência nas aulas.  

Contatos: 

Secretaria Acadêmica - Departamento de Ensino 

Instituto de Tecnologia em Fármacos/ Farmanguinhos  

Av. Comandante Guaranys, 447 – Curicica/Jacarepaguá  

CEP: 22775-903.  

Telefones: 3348-5058/5044/5062 (Elizabeth Santos , Eliane Dib e Cristiane Leite) 

E-mail: secensino@far.fiocruz.br 


