PROGRAMA DE BOLSA ACADÊMICA DE
EXTENSÃO – PBAEX / EDIÇÃO – 2016
CAMPUS ________AMAJARI__________
ANEXO III
FORMULÁRIO DA VERSÃO ELETRÔNICA DO PROJETO / ATIVIDADE DE EXTENSÃO PBAEX
– 2016

01. Título do Projeto

Horto medicinal: um ambiente de revitalização das plantas medicinais nas comunidades
indígenas Mangueira, Araçá e Guariba em Amajari - Roraima
02. Temporalidade/Duração e Carga Horária
Data Início

Data Término

Duração

18/04/2016

18/10/2016

6 meses

Carga Horária Semanal Carga Horária Total
10 horas

260 horas

03. Área(s) Temática(s) da Política de Extensão do IFRR envolvida(s) no Projeto

( ) Comunicação
( x ) Cultura
( ) Direitos Humanos e Justiça
( x ) Educação

(
(
(
(

) Meio Ambiente
x ) Saúde
) Tecnologia e Produção
) Trabalho

04. Programa da Política de Extensão do IFRR ao qual o projeto está vinculado

( x ) Extensão Rural e Orientação Técnica ao Homem do Campo e aos APLS Urbanos e
Rurais.
( ) Programa Educação Profissional, Esporte, Cultura e Lazer
( ) Programa Educação Profissional, Tecnologia Social e Cidadania
05. Público Alvo e local de execução do Projeto
.
O público alvo serão os pequenos produtores, agentes de saúde e discentes das escolas das
comunidades indígenas e do IFRR-Campus Amajari. O projeto será desenvolvido nas comunidades
indígenas Mangueira, Araçá, Guariba e no IFRR-Campus Amajari.

06. Objetivo Geral (O que se pretende alcançar ao final do projeto?)
Proporcionar o conhecimento das plantas medicinais através do levantamento das mesmas, sua
utilização e propriedades curativas com o incentivo à produção.
07. Objetivos Específicos (Desdobramento do Objetivo Geral, orienta as metas a serem
alcançadas através dos indicadores físicos)
- Identificar as plantas medicinais nas comunidades;
- Identificar as propriedades curativas da planta;
- Proporcionar o conhecimento das propriedades curativas das plantas às comunidades;
- Proporcionar o uso fito terapêutico como pratica de saúde preventiva, curativa e terapêutica;
- Incentivar o cultivo de plantas medicinais;
- Promover o uso racional das plantas medicinais;

- Promover a construção de um horto medicinal no campus Amajari.
08. Justificativa (Detalhar o porque do Projeto e demonstrar a relação com o Ensino e a Pesquisa)
O uso de plantas medicinais, conhecido hoje como fitoterapia, no tratamento de problemas de
saúde sempre esteve presente na história da humanidade, porem a fitoterapia foi considerada
tratamento atrasado e ineficiente. A Organização Mundial de Saúde (World Health Organization,
2000) reconhece que 80% da população mundial ainda recorre às plantas medicinais dentro do
sistema de atenção primária da saúde (MATINAZZO & MATINS, 2004). Das 500 mil espécies,
estima-se que existam cerca de120 mil são encontradas em solo brasileiro, onde pelo menos a
metade pode ter alguma propriedade terapêutica útil (MATINAZZO & MATINS, 2004). Entre as mais
de 280 plantas medicinais aprovadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil possui
quase que a totalidade delas, bem como quase três centenas de outras espécies das mesmas
famílias.
O Brasil possui a mais rica floral medicinal do mundo, tanto em quantidade quanto em
qualidade. É lamentável, no entanto, que tão privilegiada situação não seja efetivamente explorada,
haja vista que é praticamente ignorada pela comunidade médica como solução concreta e objetiva
para boa parte dos problemas de saúde que afligem a população. É urgente reverter este quadro,
pois a pesquisa com plantas medicinais pode não só contribuir para o melhor uso destes recursos
tão generosos, bem como trazer à luz o conhecimento de novas e efetivas drogas eficientes no
combate aos mais variados males.
As plantas medicinais nas comunidades indígenas também estão quase que totalmente em
desuso já que estão sendo substituídas pelo medicamento industrializado, existem vários fatores
para que as plantas medicinais estarem em desuso, a falta de conhecimento é a mais evidente e
com o projeto proporcionando o conhecimento estima-se que as plantas medicinais possam voltar à
serem consumidas.

09. Impactos e Resultados esperados (Que benefícios são esperados?)
Com o projeto os discentes extensionistas poderão contribuir para enriquecer o conhecimento das
comunidades indígenas, com utilização racional das plantas medicinais, com o incentivo do cultivo
das mesmas e a produção de medicamentos fitoterapêuticos
10. Descrição das atividades do Projeto (Detalhar o que será executado com o projeto)
O projeto será desenvolvido através das seguintes atividades:
- Visitas as comunidades indígenas
- Aplicação do questionário
- Identificação das plantas medicinais
- Analise dos dados
- Construção do horto medicinal
- Palestras
- Aplicação do questionário avaliativo
- Divulgação dos resultados
- Elaboração de relatórios do projeto e do programa.
11. Metodologia (Como o Projeto será executado)
O projeto terá vigência de seis meses e será desenvolvido através do questionário a ser aplicado
nas comunidades indígenas, a partir do questionário estaremos realizando o lavamento das plantas
medicinais existentes nas comunidades para a obtenção de mudas para a construção do horto
medicinal no IFRR CAM.
A partir dos dados obtidos do questionário e do levantamento, serão organizadas palestras de
sobre os princípios fitoterápicos e sobre as espécies mais relevantes na região.
Serão realizadas pesquisas bibliográficas para o aprofundamento do estudo das plantas para o
planejamento de uma cartilha ilustrada destacando as espécies da região.
12 Avaliação e verificação de Resultados: (De que maneira o Projeto será avaliado?)

O projeto será avaliado através de um questionário que aplicado às pessoas das comunidades
indígenas no fim da carga horaria e através de relatórios

13. Cronograma de Execução do Projeto/Programa/Atividade (distribuição das atividades ao
longo do período de duração do projeto/programa/atividade)
Atividade
Visitas as comunidades indígenas
Aplicação do questionário
Identificação das plantas medicinais
Analise dos dados
Construção do horto medicinal
Palestras
Aplicação do questionário avaliativo
Divulgação dos resultados
Visitas as comunidades indígenas
Aplicação do questionário
Elaboração de relatórios

Mês
1
x

x

Mês
2
x
x
x

x
x

Mês
3

x
x
x

Mês
4

x
x
x

Mês
5
x

Mês
6
x

x

x

x
x
x
x

