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Resumo: O projeto começou em 2015, a partir da iniciativa da empresa júnior do 
curso de Farmácia da UNICAMP, a Pharmaceutica Jr., e foi feito em parceria com a 
ONG Plantando Paz na Terra. O trabalho envolveu a revitalização de uma horta de 
plantas medicinais no espaço da ONG, na Comunidade Vila Brandina, com visitas 
que abrangiam não apenas a horta, mas também atividades educacionais com 
crianças, como apresentação de teatro, oficinas práticas e rodas de conversa.  
Para 2016, o projeto tem como objetivo a conscientização da Comunidade Vila 
Brandina sobre a utilização correta de plantas medicinais e a importância dos 
alimentos funcionais na nutrição diária e a parte educacional, envolvendo crianças 
na revitalização da horta e na participação de atividades educacionais, que são 
variadas a cada visita, na tentativa de evitar que as mesmas entrem para a 
criminalidade e desenvolvam uma relação mais próxima com o cuidado com a 
saúde. A segunda parte do projeto tem o objetivo de conscientizar as mulheres 
moradoras, principalmente a população idosa da região, sobre o uso das plantas 
medicinais, a partir de rodas de conversa e oficinas artesanais, bem como de 
envolver as idosas (os) em atividades que levam à socialização e bem-estar, como o 
cuidado comunitário da horta. A partir destas atividades visamos a criação de uma 
horta que possa ser utilizada pela comunidade local e, com as oficinas, a 
capacitação dos envolvidos para produção de produtos (como alimentos e sucos 
com ervas, sabonetes, aromatizantes de ambiente, chás) que possam gerar renda 
aos moradores. 
Como objetivo geral, além dos benefícios citados para a comunidade, o projeto 
também pretende criar uma troca de experiências e criação de laços entre os 
membros da Farmácia UNICAMP com os moradores da comunidade, a fim de 
desenvolver profissionais mais humanitários e capazes de fazerem a diferença na 
sociedade. 
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