
Seleção de acadêmicos para o projeto de extensão Medicamento a seu alcance- 
UDF. 
 
O curso de Farmácia do Centro Universitário UDF torna público o presente 
processo seletivo para preenchimento de 12 vagas para acadêmicos interessados 
em integrar o projeto de extensão “Medicamento a seu alcance” 
Sendo 4 vagas para farmácia, 4 vagas para biologia e 4 vagas para arquitetura 
(verificar quantidade de vagas para cada curso).  
O projeto funcionará a partir de 22/05/2017 até 30/11/2017. 
 

Objetivo do projeto  
 

 Plantio vertical e horizontal de plantas medicinais e ornamentais no 
Edifício SEDE do UDF;  

 Oferta de oficinas para a transferência de conhecimento técnico-científico 
para a comunidade externa; 

 Integração do aprendizado entre os alunos de diferentes cursos do UDF 
tornar o campus da UDF um Centro de Cultivo e Informações sobre as 
plantas medicinais; 

 Promover sustentabilidade e consumo consciente;  
 Conscientizar a comunidade da importância dos fitoterápicos; 
 Viabilizar o acesso a fitoterápicos de qualidade e baixo custo; 
 Exercitar a prática de projeto de estruturas com detalhamento de 

mobiliário para paisagismo; 
 Criar protótipo de canteiro vertical que possa ser adaptado a outros 

projetos de contextos.  
 Produção de pesquisa científica na base de dados produzida no decorrer 

do projeto. 
 

Carga Horária Exigida 
 
O acadêmico deverá ter disponibilidade de horário para participar do projeto no 
período vespertino. Sendo a carga horária mínima de 10 horas semanais, em datas 
a serem definidas com o professor de cada área. Lembrando que, esses horários 
podem ser modificados ao longo do projeto de acordo com as necessidades.  
 

Critérios para seleção  
 
O candidato deverá ter assistido a oficina de extensão e apresentar certificado de 
presença. 
 
A avaliação do candidato será realizada pelos seguintes critérios: 

I- Disponibilidade de horários no período vespertino para desempenhar 
a função.  

II- Avaliação do colegiado referente a participação  e engajamento do 
aluno no dia a dia de seu curso de origem. 

III- Avaliação do histórico escolar – desempenho curricular.  



IV -       Currículo Lattes (todos precisam ter cadastro para participar) :       
 Monitoria 
 Apresentação de trabalho científico 
 Mini-Curso na área correlata 
IV- Semestre que está cursando 

 Farmácia – Ter cursado ou estar cursando a disciplina de 
Farmacognosia ou Fitoterapia ou área correlata; 

 Arquitetura e urbanismo- Desejável experiência em detalhamento e 
conhecimento nos softwares: autocad, sketchup e coreldraw; 

 Biologia- Ter cursado, com aprovação, ao menos uma disciplina de 
Botânica.  
 

Documentação necessária 
 
Deverá ser entregue na coordenação do curso de farmácia (A/C Profª Thais 
Bergamin Lima), na coordenação do curso de biologia (A/C Prof. Stefano Salvo 
Aires) na coordenação do curso de arquitetura (A/C Prof. Tagore Vilela Rodrigues 
da Silva) os seguintes documentos. 

I- Ficha de inscrição 
II- Cópia do histórico escolar atualizado. 
III- Cópia do Currículo Lattes.  
IV- Cópia do certificado da oficina de extensão. 

 

Período, local e horário das inscrições  
 
As inscrições deverão ser feitas no período de 15 a 18 de maio de 2017, a partir 
das 8h30 às 21h30 na coordenação de Saúde para os alunos de biologia e farmácia 
e, a partir das 8h30 às 21h30 na coordenação de Arquitetura e Urbanismo para os 
alunos de arquitetura. 

 

Comissão de seleção  
 
A Comissão de Seleção será composta pelos docentes integrantes do projeto 
“Medicamento à seu alcance”, nas áreas de farmácia, biologia e arquitetura. 

 
Divulgação dos resultados 
  
A lista dos acadêmicos aprovados será divulgada por e-mail e estará disponível 
na coordenação da saúde e na coordenação de Arquitetura e Urbanismo no dia 
22/05/2017.   
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ficha de Inscrição Projeto “Medicamento à seu alcance” 
 
Nome: 
RGM: 
Curso: 
Semestre que está cursando: 
Tem disponibilidade no período vespertino para desempenhar a função? 
E-mail- 
Telefone para contato-  
 
Anexar na ficha de inscrição – histórico escolar atualizado, certificado da palestra 
e currículo lattes. 

 
 

 
 
 


