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Objetivos
Propõe-se aqui o apoio da PROEXT/UFPE, para realização de ações de divulgação e
educação do patrimônio natural e cultural (fósseis) no município de Exu, através da
realização de curso de capacitação sobre Patrimônio Fossilífero e desenvolvimento
sustentável no Araripe Pernambucano, para professores da rede de ensino local,
estabelecendo contato e futuros projetos pedagógicos ligados à preservação e ao
desenvolvimento sustentável do patrimônio local. Também será produzido material
audio visual que servirá como apoio.
Resumo
Os Fósseis, restos ou vestígios de organismos que viveram no passado, traz evidências
fundamentais para o entendimento da vida atual e do meio ambiente que hoje
habitamos e precisamos utilizar de forma sustentável. Dada a relevância dos Fósseis,
como espécies únicas, e provas concretas de antigos animais e plantas, não conhecidas
muitas vezes ainda pela sociedade, eles são considerados “Patrimônio Cultural da
Humanidade” e protegidos por leis. O município de Exu situa-se geologicamente na Bacia
Sedimentar do Araripe, e têm excelentes exposições de fósseis, reconhecidos
internacionalmente pelos espetaculares peixes preservados em concreções, considerados
entre os mais importantes jazigos fossilíferos do Supercontimente Gondwana na Era
Mesozóica, Período Cretáceo. Muito embora o município tenha esse importante
Patrimônio, ele é desconhecido pelas pessoas da região. Ações de divulgação e de
preservação do Patrimônio Fossilífero foram iniciadas no município de Araripina, em
2012 com o edital PIBEX e propõe-se aqui dá continuidade a ações de divulgação,
educação e preservação do Patrimônio Natural e cultural (fósseis) na região do Araripe
pernambucano, agora no Município de Exu, com a realização de “Curso de capacitação
sobre Patrimônio Fossilífero e desenvolvimento sustentável”, para professores da rede

de ensino local. Solicitamos dois bolsistas de extensão. Um será responsável pela
produção de um vídeo e outro para apoio no levantamento de informações bibliográficas
e paleontológicas para a elaboração do curso e ambos trabalharão na execução do
mesmo.

