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14º Salão de Extensão  

 Espaço da Agrobiodiversidade: construção de conhecimentos em Agroecologia. 

 

            Os grupos UVAIA e parceiros da Rede Orientada ao Desenvolvimento da 

Agroecologia (RODA) desenvolvem ações de extensão que trabalham fortemente a 

questão das espécies nativas do Rio Grande do Sul, e suas potencialidades, sempre 

valorizando a interdisciplinaridade, através de práticas de viveirismo, trocas de material 

genético, participação em feiras de sementes, educação ambiental, visitas à agricultores, 

temáticas de bioconstrução, manejo de agroecossistemas de base ecológica, sistemas 

agroflorestais e metodologias participativas. Sendo assim, os grupos desenvolvem ações 

conjuntas há diversas gerações de estudantes da UFRGS, tais como a participação em 

feiras, encontros, mutirões, exposições, organização de eventos, e redes de troca de 

experiência e conhecimento, além de, atualmente, serem integrantes da RODA. 

            A ideia é de participar do 14º Salão de Extensão da UFRGS na modalidade 

Mostra Interativa, com o Espaço (Banca) da Biodiversidade, com a participação dos 

integrantes dos grupos falando sobre as respectivas ações de extensão, as quais são 

desenvolvidas há bastante tempo. Para isso, os grupos pretendem levar, inclusive, para 

trocas ou doações para a comunidade, mudas de espécies nativas, medicinais e 

alimentícias não convencionais, sementes, frutos, e alimentos ecológicos e da 

agricultura familiar. Além de matérias para exposição como imagens, croquis das áreas 

experimentais, banners, projeções audiovisuais, debates e oficinas. Com isso, 

proporcionamos aos visitantes do evento formas de interagir com o espaço e os demais 

participantes, de maneira que se sintam acolhidos e a vontade para conversar e trocar 

suas experienciais a respeito dos temas abordados. 

            Através desta iniciativa conjunta, podemos prever o fortalecimento individual e 

coletivo dos grupos participantes, e das instituições a que estes pertencem, reforçando a 

articulação entre os mesmos. Pretendemos assim, contribuir para que a Mostra de 

Extensão e o Salão como um todo, sejam espaços de discussão do papel da extensão 

universitária e da universidade pública na geração de conhecimento útil e benéfico para 

as populações. 


