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Resumo:  
As visitas guiadas ao Horto Medicinal de Farmácia da UEPG fazem parte de dois projetos de extensão 

intitulados “Horto medicinal do Curso de Farmácia da UEPG: um espaço para o aprendizado farmacognóstico” e 

“Uso Racional de Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa”. O objetivo destes projetos é fazer com 

que a Universidade desempenhe seu papel social junto a população dos Campos Gerais. Assim, a comunidade 

vem até o horto e tem a oportunidade de fazer o reconhecimento de plantas medicinais mais utilizadas na região, 

além de receberem informações sobre as propriedades terapêuticas das mesmas e formas de uso. Nos anos de 

2018 e 2019, o horto recebeu visitas de escolas públicas da rede estadual e municipal da região, como a Escola 

Municipal Doutor Carlos Ribeiro de Macedo; Escola Municipal João Maria Cruz e Colégio Estadual Espírito 

Santo e Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua. Dentre as atividades adicionais as visitas, foram feitas a 

identificação da citronela, que é usada como repelente para o mosquito da dengue. Portanto, o projeto tem 

alcançado os objetivos propostos e atendido as expectativas da comunidade. 

 

Palavras-chave: Horto Medicinal de Farmácia da UEPG. Escolas. Aprendizagem. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: “Horto Medicinal do Curso de Farmácia da UEPG: um espaço 

para o aprendizado farmacognóstico” e “Uso Racional de Plantas Medicinais nas 

Comunidades de Ponta Grossa”. 

PÚBLICO-ALVO: - Escola Municipal Doutor Carlos Ribeiro de Macedo; Colégio Estadual 

Frei Doroteu de Pádua; Escola Municipal João Maria Cruz e Colégio Estadual Espírito Santo. 

                                                 
1 Supervisora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e lorenearmstrong@hotmail.com. 
2 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e rosizanoni@bol.com.br. 
3 Coordenadora; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e vanessalimatorres@gmail.com. 
4 Supervisor; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Farmácia e pvfarago@gmail.com. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

-Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

-Horto Medicinal de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG, Campus 

Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

    A extensão universitária impulsiona a educação e também faz com que haja um 

desenvolvimento do papel social que as Universidades devem ter perante a população. Além 

deste fator, há uma interação dos acadêmicos do curso com a comunidade, propiciando desta 

forma uma oportunidade de atuação sobre os conhecimentos obtidos durante o projeto, 

permitindo o crescimento pessoal e profissional do aluno (RODRIGUES et al., 2013). 

As plantas medicinais demonstraram ser ao longo dos anos responsáveis pelo 

tratamento de diversas enfermidades, tendo reconhecimento pelo seu uso tradicional e estudos 

científicos (MONTEIRO, BRANDELLI, 2017). Salienta-se a importância da diferenciação 

morfológica entre as espécies, como por exemplo, Cymbopogon citratus (Capim-limão) e 

Cymbopogon nardus (Citronela); Foeniclum vulgare (funcho) e Pimpinella anisum (erva-

doce). 

O Horto Medicinal do curso de Farmácia da Universidade estadual de Ponta Grossa 

foi criado com o objetivo de promover a educação da população no que diz respeito ao 

conhecimento das espécies de plantas com propriedades medicinais, dando suporte às 

disciplinas do curso de Farmácia e também servindo de estudos para projetos de pesquisa de 

diferentes áreas da UEPG. Além de dar suporte para estudantes e professores da instituição, o 

horto auxilia o desenvolvimento de projetos de extensão para atender os anseios da 

comunidade. Estudantes da rede municipal e estadual de escolas públicas de Ponta Grossa são 

orientados por visitas guiadas, sobre o reconhecimento botânico e sobre as propriedades 

medicinais de espécies de uso popular, como exemplo, capim-limão, citronela, lavanda, 

boldo, babosa, etc. Essas ações contribuem com diferentes projetos da rede pública, como o 

“Projeto Agrinho”, que tem por objetivo realizar o reconhecimento de plantas de interesse, 
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como a citronela para desenvolvimento de um repelente para o mosquito da dengue, e também 

a distribuição de mudas espécies distintas para as escolas iniciarem suas hortas de plantas 

medicinais. É importante destacar que o horto contém aproximadamente 80 espécies 

medicinais, dentre estas são selecionadas para a visita guiada, espécies de interesse das 

escolas ou de amplo uso popular, porém que ainda carecem de explicação de orientações 

sobre seu uso correto. 

OBJETIVOS 

a) Contribuir para que a população consiga fazer o reconhecimento botânico e morfológico 

externo de espécies medicinais de uso popular;  

b) Auxiliar na orientação da comunidade sobre o uso terapêutico das plantas da região; 

c) Demonstrar e identificar as características de espécies vegetais morfologicamente 

semelhantes; 

METODOLOGIA 

Recepção da comunidade no Horto Medicinal de Farmácia da UEPG 

 Os alunos, professores e diretores das escolas foram recepcionados na entrada do 

horto,  e orientados sobre a importância dos Projetos de extensão: “Horto Medicinal do Curso 

de Farmácia da UEPG: um espaço para o aprendizado farmacognóstico” e “Uso Racional de 

Plantas Medicinais nas Comunidades de Ponta Grossa”, desenvolvidos pelos professores, 

acadêmicos e técnicos do curso de Farmácia.. Na sequência o público alvo recebeu 

explicações referentes à utilidade do Horto Medicinal, e informações acerca de atividades 

realizadas pelos alunos do curso de Farmácia que cursam as disciplinas de Farmacognosia I e 

II.  

Visita guiada ao Horto medicinal de Farmácia da UEPG 

Após esta explicação, os alunos foram direcionados em cada canteiro para 

reconhecimento botânico das espécies, explicação sobre as propriedades medicinais das 

plantas e também formas de aplicação com finalidade terapêutica. Durante a visita, eles 

tiveram a oportunidade de tocar nas plantas, cheirar e dessa forma aumentaram as formas de 

identificação. Além disso, tiveram palestra sobre plantas de uso medicinal da região e foi 

realizado junto a escola Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua uma visita direcionada com 
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o intuito do conhecimento da citronela e diferenciação do capim-limão (diferenciação 

morfológica das espécies). 

RESULTADOS 

Visitação das escolas: 

-Escola Municipal Doutor Carlos Ribeiro de Macedo:  

Foi realizada uma visita soba a supervisão do Prof. Dr. Paulo Vitor Farago, para 27 

alunos do 4º ano A, acompanhados da Profa. Sheila de Oliveira . Teve-se o intuito de mostrar 

as plantas medicinais usadas na região, ampliando o conhecimento sobre as mesmas, foi 

visitado cada canteiro e os alunos puderam sentir o cheiro de plantas aromáticas, como 

Lavandula dentata (lavanda), Rosmarinus officinalis (alecrim) e Cymbopogon citratus 

(capim-limão).  

- Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua:  

A escola trouxe 30 estudantes do 4a ano do ensino fundamental acompanhados da 

diretora Eliane G, Carvalho, coordenadora Mara Rejane, coordenadora do programa Agrinho 

Aparecida Castanho e a assessora pedagógica Eloisa Helena Melo. Os alunos foram 

encaminhados ao horto sob a supervisão da Profa. Dra. Lorene Armstrong, onde foram 

demonstradas diferenças morfológicas entre as folhas de C. citratus (capim-limão) e C. 

nardus (citronela), reforçando o aprendizado da visita ao laboratório sobre a ação da Citronela 

como repelente de insetos e no combate ao Aedes aegypti. Além das diferenças morfológicas, 

os alunos puderam diferenciar as espécies pelo odor do óleo essencial, no qual o citral é 

predominante no capim-limão e o citronelal na citronela, conferindo odores marcantes e 

diferenciados (OLIVEIRA et al., 2011).  

- Escola Municipal João Maria Cruz: 

O Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua (Periquitos), trouxe 30 estudantes da oitava 

série do ensino fundamental com as Professoras Marizete, Daniele e mais 4 professores, estes 

foram divididos em dois grupos. As Profas. Dras. Lorene Armstrong e Patrícia Mathias Döll 

Boscardin conduziram os mesmos até o horto e mostraram as plantas de amplo uso pela 

população, como Mikania glomerata (guaco), R. officinalis (alecrim), C. citratus (capim-
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limão), C. nardus (citronela), Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), Aloe sp. (babosa), L. 

dentata (lavanda), Mentha sp. (hortelã) e outras espécies que também estão presentes no 

horto. Para cada espécie demonstrada também foi relacionada à forma de uso, as formas 

farmacêuticas preparadas a partir das plantas medicinais.  

- Colégio Estadual Espírito Santo: 

A visita do Colégio Estadual Espírito Santo, aconteceu na manhã da quarta-feira ao 

laboratório de Farmacognosia da UEPG. A escola trouxe com 11 alunos, 2 estagiários do 

PIBID acompanhados por 2 Professoras (FIGURA 4). A visita foi guiada pelas Profas. Dras. 

Lorene Armstrong e Patrícia Mathias Döll Boscardin, que explanaram sobre as principais 

espécies de uso popular e explicou-se também um pouco sobre as PANCs (Plantas 

alimentícias não-convencionais), como a Stachys byzantina (Pulmonária) e a Pereskia 

aculeata (ora-pró-nobis), que além de serem plantas comestíveis, possuem propriedades 

medicinais. 

FOTO(S) 

  

 
         

           

 

Figura 1 – Visita das escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino 

Legenda: A- Escola Estadual Carlos Ribeiro de Macedo; B- Colégio Estadual Frei 

Doroteu de Pádua; C- Escola Municipal João Maria Cruz; D- Colégio Estadual 

Espírito Santo  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão permitiu uma vivência diferente, as escolas ficaram bem 

satisfeitas com a visita ao horto e com o contato direto com o meio ambiente. Os conceitos 

teóricos abordados inicialmente na visita ao laboratório foram colocados em prática nesta 

visita. A comunidade visitante pôde conhecer plantas que antes não conheciam, tirar dúvidas 

acerca de conhecimentos populares de plantas conhecidas e já utilizadas e também tiveram a 

oportunidade de conhecer este espaço destinado ao conhecimento de espécies medicinais. 

Destaca-se que através desta atividade extensionista, foi possível promover a educação e uma 

aproximação com a comunidade, podendo transferir saberes científicos aliados ao 

conhecimento popular, gerando uma troca de experiências. Portanto, estes projetos de 

extensão tem um papel notável perante a população e agrega também à comunidade 

acadêmica. 
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