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Objetivos
Propõe-se aqui o apoio da PROEXT/UFPE, para dá continuidade a realização de ações de
divulgação e educação do patrimônio natural e cultural (fósseis) no município de Exu, através da
realização de vídeo de informação e divulgação do Patrimônio Fossilífero no Araripe
Pernambucano, para contribuindo também com a disseminação da ciência para a sociedade.

Resumo
Os Fósseis são restos ou vestígios de animais e plantas que viveram no passado da Terra, provas
concretas de antigas faunas e floras, a Memória Paleobiológica, do Planeta, que devemos
preservar. E por isso considerado “Patrimônio Cultural da Humanidade”, e protegidos por leis. O
município de Exu (Araripe pernambucano)têm excelentes exposições de rochas da Formação
Romualdo, reconhecida internacionalmente pelos espetaculares fósseis preservados concreções,
e considerados entre os mais importantes jazigos fossilíferos Mesozóico, do Supercontimente
Gondwana. Muito embora a região tenha esse importante patrimônio, ele é desconhecido pelas
pessoas da região. Ações de divulgação e de preservação tem sido realizadas desde 2012.
Propõe-se aqui a manutenção do apoio PROEXT/UFPE, para dá continuidade a ações de
divulgação, educação e preservação do patrimônio natural e cultural (fósseis), em especial no
Município de Exu, agora com produção de vídeo de divulgação sobre o patrimônio fossilífero.
Para a realização da ação de extensão, conta-se com o apoio do NAV/CVT/UFPE e da Prefeitura
de Exu. A proposta também colabora com ações de interesse da UFPE e Ministério Público
(Projeto Rede MAP-Rede Meio Ambiente e Patrimônio), destinado a proporcionar maior
visibilidade à defesa do Patrimônio Natural Pernambucano e; convenio Prefeitura de EXUPROEXT-UFPE, para dá apoio técnico para a criação de um museu de fósseis em EXU, PE.
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