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A presente proposta é parte a 
conhecimento da diversidade microscópica
atrelada a linha de pesquisa e ensino do proponente, tem como principal
popularização da diversidade microscópica dulcícola. A
tem como objetivo dar continuidade às ações iniciadas em
conhecimento sobre a diversidade microscópica de
ribeirões, rios, lagos etc para mais alunos e mais
João del-Rei. Em 2018 foi produzido o
parceria com a TV – UFSJ). O
Youtube como também pelo Facebook. Apesar do grande número de visualizações 
a interface digital permitiu pouca interação dialógica. Diante disso, para o ano de 
2019 foram inseridas ações dialógicas como palestras, exibição do documentário 
seguido de roda de conversa, além de oficina de microscopia. Com o conjunto de
ações agregadas à exibição do docum
interação dialógica e com isso aproximar o público alvo aos organismos como
protozoários, algas e micro invertebrados e, dessa forma, despertar os
para uma reflexão biocêntrica voltada também para organismos
Estimulando tal reflexão, esperamos contribuir para formação
participativos nas questões ambientais de suas cidades,
relacionadas aos ecossistemas dulcícolas. As ações
apresentação da presente proposta, foram levadas a
municípios para 1067 alunos. Para o final de 2019
agendadas em cinco municípios, além de outras
del-Rei. Apesar de o projeto ter, em 2019,
várias escolas de são João del
del–Rei que não foram contempladas com o projeto. Dessa forma, acreditamos que 
há necessidade de recondução do projeto para o ano de 2020
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A presente proposta é parte a linha de extensão intitulada “Popularização do
conhecimento da diversidade microscópica”. Essa linha de extensão, que
atrelada a linha de pesquisa e ensino do proponente, tem como principal
popularização da diversidade microscópica dulcícola. A proposta, ora
tem como objetivo dar continuidade às ações iniciadas em 2019, levando o 
conhecimento sobre a diversidade microscópica de ambientes como córregos, 
ribeirões, rios, lagos etc para mais alunos e mais escolas da microrregião de São

Rei. Em 2018 foi produzido o documentário GOTA D´ÁGUA (produzido em 
UFSJ). O documentário foi veiculado pela TV UFSJ, tanto pelo 

pelo Facebook. Apesar do grande número de visualizações 
ermitiu pouca interação dialógica. Diante disso, para o ano de 

inseridas ações dialógicas como palestras, exibição do documentário 
de roda de conversa, além de oficina de microscopia. Com o conjunto de

ações agregadas à exibição do documentário pôde-se, em 2019, aumentar a
interação dialógica e com isso aproximar o público alvo aos organismos como
protozoários, algas e micro invertebrados e, dessa forma, despertar os
para uma reflexão biocêntrica voltada também para organismos
Estimulando tal reflexão, esperamos contribuir para formação de cidadãos mais 
participativos nas questões ambientais de suas cidades, principalmente aquelas 
relacionadas aos ecossistemas dulcícolas. As ações em 2019, até a data de 

da presente proposta, foram levadas a oito escolas, em quatro 
municípios para 1067 alunos. Para o final de 2019 existem cinco escolas já 
agendadas em cinco municípios, além de outras escolas agendadas em São João 

Rei. Apesar de o projeto ter, em 2019, atingido seus objetivos, existem ainda 
várias escolas de são João del-Rei e de municípios da microrregião de São João 

contempladas com o projeto. Dessa forma, acreditamos que 
de recondução do projeto para o ano de 2020.  
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