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GUIA DE VISITA TÉCNICA AO NÚCLEO DE FARMÁCIA VIVA


As visitas técnicas ao Núcleo de Farmácia Viva deverão ser agendadas pelo e-mail
farmaciaviva.df@gmail.com



As visitas técnicas são realizadas entre os meses de fevereiro e junho, e entre os meses de
agosto a outubro, às quartas feiras, das 9:00 às 10:30 ou de 14:00 às 15:30.



O(a) proponente deverá escolher uma das três áreas específicas descritas abaixo, a ser
abordada durante a visita técnica, sendo:

a) Sugestão de plantas medicinais indicadas para inserção em projetos comunitários e/ou
promoção à saúde (reconhecimento e potencialidades).
b) As plantas medicinais cultivadas pela Farmácia Viva e seus fitoterápicos (visita a área de
cultivo e alguns setores da cadeia produtiva de produção) do Núcleo de Farmácia Viva.
c) Pesquisa sobre plantas medicinais, fitoterapia ou fitoterápicos no acervo de livros do
Núcleo de Farmácia Viva.


Como a visita também é realizada no horto de cultivo de plantas medicinais, uma área
aberta, solicita-se que os visitantes estejam com calças compridas, sapatos fechados,
boné/chapéu, protetor solar, repelente, e tragam copo ou garrafinha para água.



O Núcleo de Farmácia Viva não produz mudas de plantas medicinais para doação.



A realização de imagens de vídeo ou fotográfica só é permitida com autorização prévia da
Assessoria de Comunicação da SES-DF – ASCOM. Caso o solicitante ou qualquer dos
acompanhantes demonstre interesse, favor entrar em contato com antecedência mínima
de uma semana antes da visita para as devidas orientações de autorização.



Telefone institucional para contato do Núcleo de Farmácia Viva: 61 – 99552-0094.

Núcleo de Farmácia Viva
Granja do Riacho Fundo
Av. Sucupira s/n - Riacho Fundo I – Brasília/DF
farmaciaviva.df@gmail.com
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FICHA DE CADASTRO A VISITAS TÉCNICAS AO NÚCLEO DE FARMÁCIA VIVA
1) Nome do(a) proponente ou responsável pela visita:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.1-

Telefone de contato: ( ) _____________________

1.2-

E-mail: ___________________________________________________________

2) Categoria:
2.1 ( ) professor(a)
2.2 ( ) estudante
2.3 ( ) servidor(a) da SES-DF
2.4 ( ) usuário(a) da SES-DF
2.5 ( ) outra (especificar): ______________________________________
3) Data proposta a visita:
Quarta feira, dia _____/_____/______
Horário: 9:00-10:30 (

) ou 14:00-15:300 (

)

4) Especificar o número de acompanhantes (até 14 - máximo possível):
(

) acompanhantes.

5) Especificar a área de interesse a visita (apenas uma):
( ) Sugestão de plantas medicinais indicadas para inserção em projetos comunitários e/ou
promoção à saúde (reconhecimento e potencialidades).
( ) As plantas medicinais cultivadas pela Farmácia Viva e seus fitoterápicos (visita a área de
cultivo e alguns setores da cadeia produtiva de produção).
( ) Pesquisa sobre plantas medicinais, fitoterapia ou fitoterápicos no acervo de livros do Núcleo
de Farmácia Viva.
Núcleo de Farmácia Viva
Granja do Riacho Fundo
Av. Sucupira s/n - Riacho Fundo I – Brasília/DF
farmaciaviva.df@gmail.com

