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A relevância da coleção botânica do Herbário UEC como
fonte primordial da informação científica em diversidade
vegetal nos motivou a participar de uma disciplina
vinculada ao projeto de extensão “Diversidade Vegetal
em Foco”. Nosso objetivo foi apresentar o Herbário a
alunos e professores de diversas escolas de ensino
básico de Campinas e região, ressaltando a importância
das coleções científicas de plantas para a pesquisa e o
ensino de botânica e criar conexões entre a coleção e o
cotidiano dos alunos.

Figura 2. Aluno conhecendo espécimes da coleção do Herbário
UEC.
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