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Resumo da Proposta:
A utilização de plantas medicinais para fins profiláticos e/ou curativos é uma prática tradicional amplamente difundida.
Com a intenção de fortalecer a pesquisa, produção, comercialização e uso de plantas medicinais, o projeto de extensão
'Apoio ao empreendedorismo social como fonte de trabalho e renda para jovens em uma comunidade vulnerável de
Jaboatão dos Guararapes' se embasa nas diretrizes da pesquisa-ação, atuando junto a empreendimentos solidários.
Desta forma, o projeto pretende estimular, através de uma metodologia participativa e baseada nos princípios
freireanos de troca de saberes, o empreendedorismo de jovens alunos em situação de vulnerabilidade social de uma
escola de Jaboatão, além de articulá-los com o Centro de Saúde Alternativa da Muribeca - CESAM, onde trabalham
mulheres associadas em uma perspectiva inclusiva e sustentável. Para tanto, serão desenvolvidos produtos a partir das
plantas cultivadas no horto da escola junto aos estudantes, professores, associadas do CESAM, discentes de graduação,
pós-graduação e docentes da universidade. A Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE também viabilizará visitas dos
alunos aos laboratórios parceiros na universidade e a organização na escola de uma Feira de Empreendedorismo, onde
os produtos desenvolvidos a partir do projeto poderão ser divulgados e comercializados. Desta forma, fortalece-se o elo
entre ensino (educação básica e superior), pesquisa (desenvolvida pelo bolsista e alunos da escola) e extensão (atuação
extramuros da universidade), auxiliando assim, na construção de uma sociedade mais justa, interconectada e
transdisciplinar.

Objetivo Geral:
Apoiar o empreendedorismo social em jovens em situação de vulnerabilidade social na comunidade de Muribeca para
oportunidades de trabalho e renda com produtos a base de plantas medicinais na perspectiva de economia solidária.

Objetivos Específicos:
1) Estimular e apoiar 25 alunos de ensino médio da Escola Edson Moury Fernandes para práticas solidárias e sustentáveis
de manipulação de plantas medicinais;
2) Capacitar 3 professores da escola de referência em ensino médio da comunidade para realização de atividades
interdisciplinares sensibilizadoras para o trabalho com economia solidária;
3) Realizar pesquisas interdisciplinares com espécies vegetais utilizadas pelo CESAM e pela Escola;

4) Apoiar 6 mulheres do CESAM para práticas de ensino e formação de jovens da escola em conhecimentos tradicionais
de cultivo, manipulação e beneficiamento de produtos a base de plantas medicinais;
5) Contribuir para a inserção e o registro da Ação Curricular de Extensão (Acex) através da atribuição de créditos
acadêmicos aos discentes participantes do projeto, sob a orientação, tutoria e avaliação docente;
6) Promover a integração entre a universidade, a escola pública e a comunidade, através de práticas solidárias para
identificação, introdução e multiplicação de conhecimentos tradicionais em arranjos produtivos locais com tecnologias
sociais sustentáveis.

