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RESUMO

IMPLANTAÇÃO DE JARDIM EXPERIMENTAL DIDÁTICO NA UEMG- UNIDADE DE ITUIUTABA

João Ronaldo Silva Costa Júnior 

Arali Aparecida da Costa Araujo

O projeto de extensão está sendo desenvolvido com representantes do setor de jardinagem e paisagismo da comunidade e acadêmicos dos curso de Agronomia, Biologia,

Engenharia Elétrica e Tecnologia em Gestão Ambiental da Unidade de Ituiutaba -MG. Este tem por objetivo Implantar o jardim experimental didático revitalizando as áreas verdes

externas da Instituição e realizar oficinas e palestras informativas para comunidade sobre o uso e cultivo de plantas ornamentais em projetos paisagísticos. Está sendo

desenvolvido por etapas em cada bloco da Unidade, com implantação de pequenos jardins e delimitação dos espaços onde os jardins serão inseridos. Foram realizados e

executados os projetos de iluminação dos canteiros, já a preparação e plantio das mudas se encontra em implantação. No decorrer do desenvolvimento dessas atividades, além

da interação entre de alunos, professores e colaboradores da Instituição estão interagindo com o projeto a comunidade externa. A fim de contemplar as ações de extensão

universitária, posteriormente, a partir da formação dos canteiros do jardim experimental didático social e intervenções paisagísticas, será ministrada pelo o aluno bolsista e

colaboradores do projeto palestras e oficina teórico-prática para alunos de escola regular e representantes da comunidade de Ituiutaba e região, principalmente para os

profissionais das áreas de jardinagem e paisagismo. E ainda, ocorrerá a doação de plantas produzidas nos jardins para as escolas e comunidade. A fim de confirmar que a

universidade é o local de resgatar a noção da cidadania, de pertencer a um lugar com tradições culturais, cujos atores estão construindo parte desta história. Partindo do

interesse, motivação e interação dos envolvidos, a expectativa é de que ao final do projeto os objetivos sejam plenamente alcançados.
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