
 

 

 

 

Objetivo 

As Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s) já se consolidaram nas ciências da saúde como 

alternativas terapêuticas eficazes para o tratamento de doenças. Assim, o II Seminário promovido pelo 

CRF/MG, visa levar ao profissional farmacêutico a oportunidade de discussão e aprimoramento nas 

principais terapias englobadas pelas PIC’s, que permitem o desenvolvimento de técnicas terapêuticas 

humanizadas, consoantes com a visão de cuidado integral da saúde. 

 

Público Alvo 

Preferencialmente farmacêuticos e acadêmicos em Farmácia, de acordo com a disponibilidade de 

vagas. 

 

Pré-requisito 

Ser profissional farmacêutico inscrito no CRF/MG e regular com a instituição. Acadêmicos devidamente 

caracterizados na ficha de inscrição. 

 

Programação  

 Dia 12/07/19 das 19h às 22h 

Mini-Curso: Atribuições e responsabilidades do profissional farmacêutico em plantas medicinais e 

fitoterápicos. 

Ementa: O presente mini-curso visa abordar questões legislativas, técnicas e sanitárias, situando o 

profissional farmacêutico no arcabouço legal, bem como a postura, o conhecimento, as 

atribuições e responsabilidade necessárias ao profissional sete estrelas (qualidades) para colocar 

em prática no dia a dia de sua atuação profissional na área de fitoterápicos. 

Palestrante: Bernardo Augusto de Freitas Dornelas. 

 

 Dia 13/07/19 das 08h às 12h 

Mini-Curso: Bioprospecção e isolamento de princípios ativos vegetais: uma abordagem 

farmacêutica.  

Ementa: O mini-curso visa abordar aspectos de grande importância na bioprospeccão de 

princípios ativos vegetais; identificação de plantas medicinais de interesse farmacêutico; 

aspectos técnicos e legais nas etapas de identificação biomonitoradas de fitocomplexos e 

fitofármacos de interesse farmacêutico.  

Palestrante: Wanderley José Mantovani Bittencourt. 

 

 Dia 13/07/19 das 13h às 17h 

Mini-Curso: Prescrição farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. 

Ementa: Abordagem do arcabouço legal, conceitos, modelos, importância e limites da 

prescrição farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. 

Palestrante: Sérgio Ribeiro Cardoso. 



 

 

 

Palestrantes 

 

Bernardo Augusto de Freitas Dornelas 

Farmacêutico graduado pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Especialista em Gestão da 

Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Fitoterapia 

Clínica pelo Instituto de Pesquisa Ensino e Gestão em Saúde. Mestre em Aspectos Bioéticos e Jurídicos 

da Saúde pela Universidad del Museo Social Argentino. Farmacêutico Coordenador da Farmácia Verde 

de São Gotardo/MG (Projeto Farmácia Viva do SUS). Professor de Ensino na Faculdade Patos de Minas. 

 

Wanderley José Mantovani Bittencourt 

Farmacêutico graduado pela Universidade José do Rosário Vellano campus Varginha. Especialista em 

Química pela Universidade Federal de Lavras. Mestre em Plantas Medicinais Aromáticas e 

Condimentares pela UFLA. Doutor em Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares pela UFLA. 

Professor no Centro Universitário de Lavras - UNILAVRAS. 

 

Sérgio Ribeiro Cardoso 

Farmacêutico com ênfase em indústria graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

Especialista em plantas medicinais e fitoterápicos pela universidade Federal de Lavras. Gerente da 

Farmácia Regional Barreiro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Coordenador do projeto farmácia 

viva da prefeitura municipal de Belo Horizonte. 

 

Participação 

 A participação se dará mediante inscrição prévia; 

 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente na área restrita do site (www.crfmg.org.br) no 

menu de “Eventos”, no link “Eventos Disponíveis”; 

 A inscrição só será validada após preenchimento, concordância de todos os critérios 

apresentados e avaliação do Setor de Capacitação Profissional; 

 Qualquer mensagem de erro deve ser arquivada digitalmente e ser enviada por e-mail 

(capacifar@crfmg.org.br); 

 O participante selecionado que não comparecer ficará impossibilitado de participar dos 

eventos de capacitação da entidade no período de 6 meses; 

 Na área restrita do participante está disponível a opção de cancelamento da sua participação. 

O cancelamento deve ser feito 48 horas antes do evento, não sendo aceito de última hora sem 

justificativa plausível; 

 As inscrições serão encerradas 24 horas antes do evento ou o total preenchimento do número 

de vagas disponibilizadas; 

 Uma única inscrição garante a participação para todos os dias de programações do evento. 

 

 

http://www.crfmg.org.br/
mailto:capacifar@crfmg.org.br


 

 

 

Certificado 

O recebimento do certificado digital (via área restrita) está vinculado à participação em tempo integral 

no evento, devidamente comprovada através da lista de presença e somente para os inscritos. O 

certificado será proporcional ao número de horas cumpridas pelo participante. 

 

Seleção 

 A seleção respeitará as prioridades já definidas neste documento e ordem de inscrição 

eletrônica, sendo de total responsabilidade de o inscrito verificar sua situação no site e ler as 

mensagens enviadas; 

 O CRF/MG enviará comunicado aos selecionados pela área restrita; 

 Farmacêuticos inscritos no CRF/MG têm prioridade de seleção das vagas. 

 

Evento 

Data: 12 e 13 de julho de 2019 

Cidade: Belo Horizonte/MG 

Duração: 12 horas 

Horário: Dia 12/07 das 19h às 22h | Dia 13/07 das 8h às 17h (intervalo para almoço das 12h às 13h) 

Local: Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais  

Endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta - Belo Horizonte/MG 

 

Realização 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - GT de Práticas Integrativas e 

Complementares. 

 

 

 

Doação 

01 pacote de fralda geriátrica por participante. 

 

Obs.: 

1) Na área restrita do site do CRF/MG serão postadas todas as informações pertinentes, sendo 

obrigação do participante sempre consultar para obter maiores detalhes. 

2) Este é um evento de cunho técnico científico, não sendo espaço adequado para disputa eleitoral.  


