
 

 

EDITAL - PRESCRIFAR FITOTERÁPICOS 

 

OBJETIVO 

A fitoterapia é um ramo das ciências farmacêuticas que estuda a aplicação de plantas e sua utilização como 

medicamentos. As Resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácia, que regulamentam a farmácia clínica e 

a prescrição farmacêutica, preveem a utilização da fitoterapia para o tratamento de problemas de saúde auto 

limitados e a prescrição de medicamentos fitorápicos. Com o sucesso do Prescrifar  - Curso de Capacitação em 

Prescrição Farmacêutica, o CRF/MG trás agora a proposta do Prescrifar Fitoterápicos que, através de uma 

abordagem específica, pretende capacitar o farmacêutico para prescrição de plantas medicinais. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Profissionais farmacêuticos devidamente inscritos no CRF/MG. 

 

EVENTO 

 Data: 24 e 25 de março de 2017 

 Cidade: Belo Horizonte 

 Duração: 16 horas. 

 Horário: 8h00 às 17h00 

 Local: Sede do CRG/MG 

 Endereço: R.  Urucuia, nº 48, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG 

 Nº de Vagas: 80 (oitenta) 

 

CRONOGRAMA/ DISCIPLÍNAS DO CURSO 

 

Dia 24/03 – De 8h00 às 17h00 

1. Conceitos, legislação, panorama e referências em fitoterapia; 

2. Cadeia produtiva de plantas medicinais aplicada ao dia-a-dia do farmacêutico; 

3. Noções de Fitofarmacologia; 

 

Dia 25/04 - De 8h00 às 17h00 

1. Manipulação e controle de qualidade caseiro de plantas medicinais; 

2. Prescrição de plantas medicinais e fitoterápicos; 

3. Aplicação de plantas medicinais na prática clínica. 

 



 

 

INSTRUTORA 

Farm. Ana Cimbleris - Farmacêutica (UFMG), Mestre em Ciências Farmacêuticas (UFMG), Especialista em 

Plantas Medicinais (UFLA). Coordenadora da Comissão Assessora em Fitoterapia do CRF-MG, Coordenadora 

Técnica/Executiva da Área Socioambiental do Instituto Kairós e fundadora da Vernalis, que atua nas áreas de 

produção, processamento e utilização de plantas medicinais, oferecendo cursos, consultorias e projetos 

paisagísticos de jardins funcionais/medicinais. 

 

Farm. Domitila Moraes Gonçalves - Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(2006). Atualmente é farmacêutica da Prefeitura Municipal de Ipatinga (MG). Tem experiência na área de 

Farmácia, com ênfase em Farmácia Viva, atuando principalmente nos seguintes temas: boas práticas e 

fitoterapia. Membro da Comissão Técnica de Práticas Integrativas e Complementares da Prefeitura Municipal de 

Ipatinga. Referência Técnica Municipal em Práticas Integrativas e Complementares de Ipatinga. Membro da 

Comissão Assessora de Fitoterapia do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (2010-2015 / 2016-2017). 

 

DOAÇÕES 

 Duas embalagens de leite longa vida integral. 

 A doação é única e deve ser levada no primeiro dia do curso. 

 

SELEÇÃO 

 A seleção se dará por ordem de inscrição respeitando os pré requisitos já definidos neste edital. 

 É de responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição na área de restrita e ler as mensagens 

enviadas. 

 

CERTIFICADO 

 É imprescindível a assinatura da lista de presença de todos os dias/módulos e períodos (manhã e tarde). 

 O certificado será concedido a todos os inscritos que assistirem a pelo menos 50 % do curso. Contudo, o 

conteúdo programático e a carga horária informados no certificado corresponderão somente aos módulos 

assistidos. 

 O certificado será emitido somente via digital e estará disponível em até 30 dias após o encerramento do 

curso. Para obtê-lo o aluno deverá acessar sua área restrita e seguir: EVENTOS – CERTIFICADOS/ATESTADOS – 

PRESCRIFAR FITOTERÁPICOS 

 Sua avaliação é muito importante para aprimorarmos nossos cursos, por isso, somente após o registro da 

avaliação de cada módulo, o certificado estará disponível para download. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 



 

 

 

 As inscrições serão encerradas no dia 23 de março às 12:00 horas ou até o preenchimento total do 

número de vagas disponibilizadas; 

 A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a opção: 

EVENTOS  EVENTOS DISPONÍVEIS  PRESCRIFAR FITOTERÁPICOS 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será validada após a 

leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados; 

 O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS – 

ACOMPANHAR INSCRIÇÃO 

 Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

 Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

 A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão (por até 6 

meses) devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o candidato visualizará seu status 

como “NÃO SELECIONADO”; 

 Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – CANCELAR 

INSCRIÇÃO. Importante: Para que seja possível remanejar a vaga a outro candidato, o cancelamento deve ser 

efetuado com no mínimo 48 horas de antecedência do encerramento das inscrições. O cancelamento fora do prazo 

acarretará em suspensão por 6 meses na participação em eventos de capacitação do CRF/MG. 

 Após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará 

comunicado a todos os selecionados no evento.  

 

ATENÇÃO 

O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o 

cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do CRF/MG por um 

período de 6 meses; 

Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível. 

Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de responsabilidade do 

inscrito fazer o acompanhamento da informações 

Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br  

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017 
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