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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 01/2016/ PROEXT/MEC – RETIFICADO 

Projeto Inclusão de Plantas medicinais no Sistema Único de Saúde (SUS) no município 

de Seropédica-RJ e Atenção Farmacêutica 

BOLSAS DE EXTENSÃO POR EDITAL 

PARA ALUNOS DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, 

QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DA UFRRJ 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ) comunica aos interessados que se encontram abertas as inscrições para a seleção 

de 3 (três) BOLSISTAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA, 

QUÍMICA E CIÊNCIAS BIOLÓGICAS para atendimento ao Projeto aprovado pelo 

EDITAL PROEXT/MEC 2016. 

Os bolsistas aprovados serão financiados com recursos recebidos pelo 

PROEXT/MEC de 2016 e estarão vinculados ao Inclusão de Plantas medicinais no 

Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Seropédica-RJ e Atenção 

Farmacêutica sob a coordenação do Professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves que 
desenvolverá suas atividades em 2016 e 2017. 

 Para maiores informações sobre o Projeto de Extensão, os interessados podem 

acessar o seguinte endereço eletrônico: gnosy.ufrrj@gmail.com 

 

 

2. NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, VALOR E PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DA BOLSA 

 

2.1 Serão oferecidas 03 (três) vagas para BOLSISTA DE EXTENSÃO PROEXT/MEC 

2.2. A carga horária do bolsista deverá contemplar 20 horas semanais de atividades no 

Projeto de extensão. 

2.3. A bolsa terá vigência de 18 (Dezoito) meses, com início em 01 de junho de 2016 e 

encerramento em 31 de dezembro de 2017. 

2.4 O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais. 
 

3. CONDIÇÕES PARA SE CANDIDATAR ÀS BOLSAS 

 

3.1.  Os candidatos deverão ser alunos dos cursos de Farmácia, Química e Ciências 

Biológicas, regulamente matriculados nos cursos de graduação da UFRRJ. 

3.2. Os candidatos devem ter disponibilidade de carga horária comprovada. 

3.3. Os candidatos devem ter conhecimento adequado às atividades a serem 

desenvolvidas conforme definido no plano de trabalho do projeto de extensão 

(ANEXO I). 

3.4. Assinar termo de compromisso 
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4. PRAZO DE INSCRIÇÃO DOS BOLSISTAS 
4.1. Prazo: 20/04 – 29/04 às 23:59 h.  

4.2. Local: Envio de e-mail para gnosy.ufrrj@gmail.com, com o registro de assunto como 

INSCRIÇÃO e com os documentos anexados em formato pdf. 

 

5.  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

5.1. Envio de e-mail para gnosy.ufrrj@gmail.com, com o registro de assunto como 

INSCRIÇÃO e com os documentos anexados em formato pdf. 
5.2. Curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes/CNPq em formato resumido. 

5.3. Declaração de matrícula. 

 

6. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

 

Os bolsistas selecionados estarão diretamente vinculados ao Coordenador do 

Projeto Inclusão de Plantas medicinais no Sistema Único de Saúde (SUS) no município 

de Seropédica-RJ e Atenção Farmacêutica, do Edital PROEXT 2016, professora DR. 

Douglas Siqueira de Almeida Chaves, e desenvolverão as atividades pertinentes ao projeto. 

 

 
7. PROCESSO DE SELEÇÃO E COMISSÃO JULGADORA 

 

7.1. A seleção dos bolsistas correrá através da análise dos itens abaixo: 

a) Análise de currículo 

b) Entrevista 

 

7.2. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas por Comissão Julgadora nomeada pela 

Pró-Reitora de Extensão e será composta por 03 (três) professores, sendo dois do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas e um do Departamento de Química, ambos da UFRRJ. 

 

8. ETAPAS DA SELEÇÃO 

 
ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 09/05/2016 - manhã  

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS 

SELECIONADOS E DOS HORÁRIOS DAS 

ENTREVISTAS 

09/05/2016 - tarde 

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 12/05/2016 – 10:00h sala 33/ICBS 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 12/05/2016 – tarde 

* Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado nesse edital. 

* Todos os casos omissos serão avaliados pela Comissão Julgadora. 

 

Seropédica, 25 de abril de 2016. 

 

Katherina Coumendouros 

Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I – PLANO D ETRABAHO DOS BOLSISTAS 

 

Durante 5 - 6 meses os bolsistas deverão realizar pesquisas de campo com a 

aplicação de questionários etnofarmacológico junto à comunidade de Seropédica-RJ nas 

unidades básicas de Saúde da família, as quais totalizam 22 (IBGE, 2013). Durante a 

pesquisa etnofarmacológica, bairros de baixa renda também serão alvo da pesquisa 

etnofarmacológica. Em paralelo a aplicação dos questionários, os bolsistas desenvolverão a 

amostragem, coleta e análise química da fertilidade do solo, onde serão cultivadas as 

espécies medicinais selecionadas. Durante o período de coleta e até o sexto mês do projeto, 

os bolsistas realizarão todas as análises estatísticas dos dados referentes ao uso de plantas 

medicinais sinalizando quais espécies serão cultivadas no novo espaço de plantas 

medicinais do Jardim Botânico da UFRRJ. Após o término do levantamento 

etnofarmacológico e tratamento estatístico, será realizado a escolha das primeiras espécies 

medicinais à serem cultivadas no horto medicinal do Jardim Botânico da UFRRJ, as quais 

devem constar no RENISUS. As mudas e sementes para cultivo serão obtidas de órgãos 

idôneos. As plantas serão cultivadas e acompanhadas o seu crescimento pelo bolsista, o 

qual deverá anotar todas informações importantes relacionadas ao cultivo.  

A partir do sexto mês de desenvolvimento do programa será dado o início das 

atividades de coleta e manejo das plantas medicinais, além do controle de qualidade físico 

químico e microbiológico. No primeiro semestre do segundo ano do programa os alunos 

serão divididos e cada um discente atuará em uma etapa específica sendo: um discente na 

área de controle do solo e físico-químico; outros discente no controle microbiológico; e 

outro discente a área de produção das formulações farmacêuticas.  

Durante o segundo semestre do segundo ano, os alunos estarão envolvidos com a 

assistência farmacêutica no posTo de atendimento da UFRRJ no município de Seropédica-

RJ, sob a orientação do farmacêutico responsável. Além disso, atuarão na promoção à 

saúde por meio de orientação (palestras e distribuição de formulários informativos) da 

população, e profissionais de saúde, sobre o uso racional e seguro das plantas medicinais e 

fármacos. Durante o desenvolvimento do plano de trabalho dos bolsistas, o levantamento 

bibliográfico será realizado, constantemente, o que garante uma ampla formação técnico-

científica dos alunos da UFRRJ envolvidos neste projeto. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 01/2016/ PROEXT 

 

BOLSAS DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO POR EDITAL PARA 

ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFRRJ 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

NOME  

MATRÍCULA  

CURSO (   ) FARMÁCIA 

(   ) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

PERÍODO  

ENDEREÇO  

TELEFONES  

EMAILS  

CPF  

IDENTIDADE  

 

 


