
 

 

 

EDITAL 13/2020 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DE 
NOVOS MEMBROS DA LAFITO 

 

A Diretoria da Liga Acadêmica de Fitoterapia - LAFITO torna público aos 
alunos do Curso de Farmácia, que estão abertas as inscrições para admissão 
de membros no período entre 18 de fevereiro e 06 de março de 2020, as quais 
serão regidas pelas disposições do presente Edital. 

 
1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1 Serão oferecidas seis vagas para participação na LAFITO como 

membros efetivos. Eles irão desenvolver atividades de pesquisa, ensino e 
extensão pelo período de um ano. 

 
1.2 Após o término do período das atividades estabelecidas no edital, 

os candidatos aprovados poderão renovar a participação como membro das 
atividades da LAFITO, podendo exercer novas funções na diretoria ou 
continuar atuando como colaborador. 

 
1.3 A participação no processo seletivo abrange os alunos 

regularmente matriculados no curso de Farmácia a partir do 4º semestre 

 
 

2 – INSCRIÇÕES 

 
Art. 1º As inscrições serão realizadas junto às Coordenações dos 

Cursos da Faculdade de Juazeiro do Norte. 
 

Art. 2º As inscrições serão realizadas entre 18 de fevereiro e 06 de 
março de 2020. 

 
Art. 3º O candidato será responsável pela veracidade dos dados 

fornecidos na inscrição. Em caso de não conformidade com os dados oficiais 
da FJN, o candidato será automaticamente desclassificado. 

 
Art. 4º A taxa de inscrição é 1 kg de alimento não perecível a ser 

entregue no dia da prova. 
 

3 - PROCESSO SELETIVO 

 
3.1 Para inscrever-se no processo seletivo se estabelece como pré- 

requisito estar devidamente matriculado no curso de Farmácia em 2020.1, 
cursar a partir do 4º semestre e ter disponibilidade para participar das reuniões 
que acontecem nas segundas-feiras, às 12h, a cada quinze dias; 



 

  

 

3.2 A seleção dos membros será composta por duas etapas. 

 
3.2.1 Realização de uma prova escrita objetiva/subjetiva, que será 

realizada na Faculdade de Juazeiro do Norte, no dia 09/03/2020, a partir das 
14h, constando os seguintes temas: 

 

● Farmacognosia 

● Farmacobotânica 

● Fitoterapia 

 
3.2.2 Realização de uma entrevista, em que os candidatos deverão 

comparecer a Faculdade de Juazeiro do Norte no dia 11/03/2020, a partir das 
14h, na sala de reuniões da CPA; 

 
3.2.3 No momento da prova, não será permitido de forma alguma 

comunicação entre os candidatos e/ou consulta a materiais eletrônicos ou 
outros materiais. 

 
 

4 – CLASSIFICAÇÃO 

 
4.1 Serão classificados, para efeito de admissão na Liga Acadêmica de 

Fitoterapia, os candidatos que obtiverem notas maiores que 7,0. 
 

4.2 Serão classificados os seis primeiros colocados pela ordem total de 
pontuação da nota final. 

 
4.3 Os critérios de desempate, na seguinte ordem, são: 

 
a) Maior pontuação na entrevista; 
b) Aqueles que cursarem períodos superiores; 
c) Maior idade. 

 
5 – RESULTADOS 

 
5.1 Os resultados finais serão divulgados nos murais de avisos e no 

site da instituição no dia 16 de março de 2020. 
 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 A data de início das atividades e da apresentação dos novos 

membros à Liga será comunicada posteriormente ao resultado desse edital. 
 

6.2 A vinculação do participante será de forma voluntária, não 
gerando nenhum tipo de remuneração das atividades desenvolvidas pelos 
alunos. 



 

 
 

 CRONOGRAMA 
 

ETAPA    DATA 

Período de Inscrições 18/02 a 06/03/2020 

Prova Teórica 09/03/2020 

Entrevista 11/03/2020 

Divulgação do Resultado Final 16/03/2020 

 
 

 CONTEÚDOS  

FARMACOGNOSIA 

1.  Conceitos Básicos: Plantas Medicinais, Princípio Ativo, 
Medicamento Fitoterápico, Medicamento Químico e Princípio Ativo 

2. Metabólitos Secundários 
3. Óleos Essenciais 
4. Métodos de Extração 
5. Preparações caseiras 

 

FARMACOBOTÂNICA 
 

1. Métodos de Extração (maceração, infusão, decocção, digestão e  
percolação). 

2. Sistemática Vegetal 
3. Identificação de material botânico 
4. Fatores que influenciam na produção de metabólitos secundários 

 

FITOTERAPIA 
 

1. Relação Estadual de Plantas Medicinais do Ceará 
2. Programa Farmácias Vivas do Ceará 
3. Plantas tóxicas 
4. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
5. Cultivo de plantas medicinais 
6. Plantas medicinais: usos científicos e populares 
7. Estudos clínicos sobre plantas medicinais 



 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FARMACOGNOSIA 

SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6a ed. Porto 
Alegre: UFRGS Editora, 2010. 

 
 

FARMACOBOTÂNICA 
 

OLIVEIRA, F. Fundamentos de Farmacobotânica. ATHENEU, 2009. 
FERRI, M.G. Botânica: Morfologia Interna das Plantas (Pnatomia). 1ª ed. São 
Paulo: NOBEL, 1999. 
OLIVEIRA, F & AKISSUE, G. Fundamentos de Farmacobotânica. 3a ed. São 
Paulo: Atheneu, 2003. 

 
 

FITOTERAPIA 
 

CEARÁ. Secretaria de Estado da Saúde. Portaria SESA 275 de 20/03/2012. 
Promulga a relação estadual de plantas medicinais (REPLAME) e dá outras 
providências. 2012. 
CANAL SAÚDE. Canal Saúde na Estrada - Fortaleza e Horizonte (Ceará). 
Disponível na url: https://www.youtube.com/watch?v=A1rFqYrfP3c 
 
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - Princípios 
orientadores e objetivos. Disponível na
 url: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_
me dicinais_fitoterapicos.pdf. 2020. 
Plantas tóxicas. FIOCRUZ. Disponível na url: https://sinitox.icict.fiocruz.br/. 2020. 
Malta Jr, A. et al. Plantas medicinais: guia para uso racional. 1a ed. Curitiba: Ed. 
Prismas, 2013. Disponível na biblioteca da FJN. 
Manual de Cultivo de Plantas Medicinais. Subgerência do Programa de Plantas 
Medicinais e Fitoterapia. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3424596/4135675/ManualdeCultivoPPMF2
011.pdf. 2020 

 
 

Juazeiro do Norte – CE 
18 de fevereiro de 2020 

http://www.youtube.com/watch?v=A1rFqYrfP3c
http://www.youtube.com/watch?v=A1rFqYrfP3c
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_me
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_me
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_me
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3424596/4135675/ManualdeCultivoPPMF2011
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3424596/4135675/ManualdeCultivoPPMF2011


 

 

 

SELEÇÃO PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS DA LAFITO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

E-mail: Telefone: 

Município de residência: Matrícula: 

Documentos e materiais entregues 
 
( ) Comprovante de matrícula ( ) Alimento nao perecível 

Responsável pela inscrição: 

Assinatura do inscrito: 
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