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A Bolsa Permanência é concedida aos alunos em situação de vulnerabilidade social  pela
Universidade Federal de Goiás como forma de auxiliar a manutenção dos mesmos em seus
respectivos  cursos  de  graduação.  O  critério  para  escolha  dos  alunos  é  única  e
exclusivamente  o  de  baixa  renda.  Neste  contexto,  o  presente  trabalho  vem  sendo
desenvolvido no intuito de descaracterizar esta prática como uma política assistencialista,
agregando  à  atividade  uma  política  de  qualificação  e  aperfeiçoamento  de  recursos
humanos.  A  necessidade  cada  vez  mais  premente  de  otimização  dos  recursos
disponibilizados pelas Instituições Públicas de Ensino delineou a proposta deste trabalho
que  objetivou  utilizar  o  auxílio  financeiro  concedido  para  viabilizar  a  implantação  do
Laboratório de Anatomia Vegetal no Campus Jataí-GO, como um ambiente disseminador
de  conhecimentos  e  práticas  que  permitam a  qualificação  técnica  do  indivíduo,  além  da
produção de recursos didáticos (laminário botânico permanente) para atender às demandas
relacionadas  à  área  de  Anatomia  Vegetal  nos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação
oferecidos  na  unidade  e  também  a  projetos  de  pesquisa  e  extensão.  Utilizando-se  de
intensa revisão bibliográfica, o grupo vem desenvolvendo roteiros de aulas práticas para o
ensino  da  disciplina  de  Anatomia  Vegetal  ao  nível  de  graduação,  simultaneamente  ao
exercício e domínio da microtécnica vegetal como ferramenta para a produção de lâminas
permanentes  de  material  vegetal  a  baixo  custo.  A  pesquisa  de  espécies  botânicas  que
contemplem  o  conteúdo  básico  da  disciplina  de  Anatomia  Vegetal  vem  garantindo  a
confecção de lâminas permanentes de qualidade, de material didático para uso no ensino
fundamental e médio, a qualificação de recursos humanos nesta área, além da geração de
atividades que apontam para uma política de auto-sustentabilidade do referido laboratório.
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