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Objetivos
Sensibilizar jovens em situação de vulnerabilidade social na comunidade de Muribeca
para oportunidades de trabalho e renda da economia solidária com plantas medicinais.
A isto, somam-se os seguintes objetivos específicos:
1 Capacitar 40 alunos de ensino
médio da Escola Edson Moury Fernandes para práticas solidárias e sustentáveis de
manipulação de plantas medicinais 2 Capacitar 20 professores da escola de referência
em ensino médio da comunidade para realização de atividades interdisciplinares
sensibilizadoras para o trabalho com economia solidária.
3 Criação do 'hotel de
projetos' da Incubadora de Tecnologias Sociais da UFPE.
4 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.
Resumo
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 no Brasil, o Governo Federal
instituiu, em 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (5.813/06).
A institucionalização das plantas medicinais tem como objetivo desenvolver a Cadeia
Produtiva a partir da promoção de um ambiente de cooperação entre os elos, a
universidade, institutos de pesquisa, e o próprio SUS. Atuando junto a empreendimentos
solidários, o presente projeto pretende sensibilizar jovens alunos em situação de
vulnerabilidade social de uma escola pública da comunidade de Muribeca – Jaboatão dos
Guararapes. Para tanto, foi elaborada a proposta de dois cursos de capacitação para
estudantes (15 a 29 anos) e docentes da Escola. Os cursos serão ministrados por alunos
de Pós-Graduação e Graduação da UFPE, que participarão da disciplina “Educação em
Saúde”, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação Terapêutica. Os
resultados imediatos dos cursos serão: (1) uma “feira de trocas solidárias” na Escola da

comunidade, e (2) formação do “hotel de projetos” da Incubadora de Tecnologias Sociais
da UFPE. Tais resultados serão pautados nos princípios da solidariedade, cooperação,
autogestão, igualdade e respeito ao meio ambiente. Desta forma, fortalece-se o elo
entre ensino (educação básica e superior), pesquisa (desenvolvida pelos bolsistas do
projeto) e extensão (atuação extramuros da universidade), auxiliando assim, na
construção de uma sociedade mais justa, igualitária, interconectada e transdisciplinar.

