PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
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PROJETO DE EXTENSÃO
Educação Ambiental Comunitária.

COORDENAÇÃO
Coordenador: Maricelma Simiano Jung
E-mail do projeto: Maricelma.Jung@unisul.br

EQUIPE
Professor participante: Maricelma Simiano Jung
Maristela Pandini Simiano
Renilda Nunes Machado de Jesus
Simone Davet
Patrícia Menegaz de Farias
Lucimara Tábata Martins
Extensionista remunerado (bolsista): Pâmela Gonçalves da Silva

OBJETIVOS
Objetivo Geral: implantar um projeto de educação ambiental que oportunize a mudança de
atitudes e práticas pessoais na escola, em casa e em sua comunidade levando a modificação
do comportamento social em relação ao meio ambiente.
Objetivos Específicos:
- Capacitar profissionais e líderes comunitários para atuarem no ensino e difusão da
Educação Ambiental.
- Participar e/ou promover eventos onde seja abordada a temática ambiental, assim como a
socialização dos resultados do projeto.
- Desenvolver de modo integrado a sensibilização e o aprendizado dos estudantes de
escolas, de professores e das lideranças das comunidades que circunvizinham a Unisul
através da implantação de uma horta comunitária e do uso da horta didática na
Universidade, possibilitando assim promover ações pedagógicas que busquem despertar o
interesse destes atores na valorização da sustentabilidade ambiental.
- Fornecer aos estudantes e professores da EMEB São Judas Tadeu e das lideranças da
comunidade do Bairro Dehon conhecimentos teórico-práticos sobre o cultivo, o valor

nutricional e a importância do consumo de hortaliças.
- Criar um ambiente, através de um espaço na Horta Didática do Curso de Agronomia, que
permita a interação entre o meio universitário e a comunidade ao entorno, promovendo
assim a educação ambiental comunitária.
- Criar um espaço comunitário de cultivo de plantas medicinais para uso da comunidade
local.
-Levantar o tipo de lixo produzido na comunidade.
-Verificar qual a destinação dada para o lixo produzido na comunidade.
-Ministrar palestras de educação ambiental para os alunos.
-Estruturar o ambiente escolar e alguns lugares públicos do bairro com lixeiras de coleta
seletiva.
-Confeccionar material didático e brinquedo com os resíduos sólidos produzido na
comunidade.
- Criar um jardim suspenso na escola a partir de materiais reutilizáveis.
- Implantar e manter composteiras para reaproveitamento do lixo orgânico.
- Coletar e reaproveitar o óleo caseiro usado.
- Proporcionar experiências teórico-práticas para os estudantes da Unisul relacionadas à
formulação e execução de projetos de intervenção no contexto dos problemas
socioambientais.
- Ofertar cursos de extensão em desenvolvimento sustentável e Educação Ambiental para
professores, estudantes da Unisul e comunidade em geral.

ÁREA TEMÁTICA
Educação Ambiental

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Saúde e Bem Estar Social

METODOLOGIA
Público alvo: comunidade escolar da EMEB São Judas Tadeu, comunidade do Bairro Dehon,
segmentos locais e comunidade em geral.
Desenvolvimento das atividades do projeto: inúmeras frentes envolve o desenvolvimento
do projeto iniciando-se pela realização de pesquisa na comunidade para identificação dos
principais problemas ambientais vivenciados no território, o que subsidiará a realização de
palestras para os alunos e cursos de extensão para os professores, funcionários da escola e
comunidade em geral, visando à sensibilização para a questão das problemáticas
ambientais; campanhas para separação, coleta seletiva e reaproveitamento dos resíduos
sólidos produzido na comunidade; a construção de materiais didáticos e brinquedos;
campanha para coleta de óleo caseiro usado para produção de sabão; jardim suspenso na
escola com plantas ornamentais; adubação orgânica; juntamente com o Grupo de Apoio
Permanente ao Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo
Lagunar (GAPP/UNISUL) e Prefeitura municipal de Tubarão, serão desenvolvidas duas ações,

uma em cada semestre, onde será realizada a limpeza das margens do Rio Tubarão em um
determinado percurso. Essa atividade visa à conservação dos recursos hídricos e da mata
ciliar e contará com a participação da comunidade local e de estudantes dos diversos cursos
da Unisul. Em parceria com a UNISUL/TV, Grupo de Pesquisa em Conservação de recursos
de uso comum (GRUC) e Grupo de Pesquisa Análise e Planejamento Ambiental da Paisagem
e educação Ambiental (AnPAD-EA) serão desenvolvidas as ações “Comunicação para a
Educação Ambiental”, “Cartilha Verde” e “Agenda Verde”. Na ação “Comunicação para a
Educação Ambiental” serão produzidos programas mensais onde serão tratados assuntos
relacionados ao tema, bem como, a divulgação das ações do projeto e apresentados no
programa “Unisul comunidade”. Na ação “Cartilha Verde”, será produzida uma cartilha
eletrônica com eco dicas e publicação dos resultados parciais das ações do projeto. Pela
ação “Agenda Verde” será proposto um conjunto de prioridades e eventos realizados na
Universidade referentes as datas comemorativas relacionadas ao ambiente e à proteção
ambiental e da biodiversidade. Através dessas ações espera-se, além da sensibilização, a
visibilidade pública à temática, subsidiando a sociedade para elaboração e/ou participação
em projetos que atendam às necessidades locais.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS.
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