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Projeto de extensão e bolsistas
O “Diversidade Vegetal em Foco” é um projeto de extensão do Instituto de
Biologia da Unicamp, que tem por objetivo alcançar e conscientizar a
comunidade externa sobre a importância dos estudos da biodiversidade e sua
conservação, usando a botânica como tema central. A partir da implementação
de um programa de bolsas de extensão pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura
da Unicamp, desde 2019, passamos a participar regularmente deste projeto.

Atuação dos bolsistas
Nossa atuação no projeto incluiu interagir diretamente com a
comunidade, participar do processo de criação e organização das
atividades, bem como da divulgação do projeto, tendo a oportunidade
de interagir com o público e criar atividades relacionadas à diversidade
vegetal junto aos alunos da Unicamp, como monitores.

Divulgação do projeto
Tivemos forte atuação para divulgar o projeto e elaborar sua identidade visual,
por meio da criação de logotipo e do desenvolvimento e manutenção de
página oficial do projeto na internet e no Instagram. Fomos responsáveis pela
criação de conteúdo sobre plantas que alimentaram o perfil e engajaram mais
de mil seguidores no primeiro ano nas redes sociais.

Conclusão
Pudemos contribuir diretamente com o crescimento do projeto,

Diversidade Vegetal

diversificando as formas de alcance ao público, bem como

em Foco:

colaborar com o fomento da prática da extensão universitária
dentro da Unicamp. Adicionalmente, tivemos a oportunidade de
fortalecer nossa formação profissional.
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