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Seção: Coleções - Herbários e Informática
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 O herbário Lages da Universidade do Estado de Santa Catarina (LUSC) constitui-se numa recente coleção 
implantada na região do Planalto Catarinense, em Lages, Santa Catarina. Desde 2006, data de sua funda-
ção, atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão são desenvolvidas com o objetivo de ampliar a coleção e 
atender as demandas relacionadas à área de botânica. Em 2011, o herbário foi oficialmente inaugurado e, 
desde então, tem sido referência para atividades didáticas. Este trabalho tem como objetivo demonstrar a 
botânica como recurso de aprendizagem e estímulo nas séries iniciais do ensino fundamental e médio em 
escolas da rede pública do município de Lages. Para atender ações propostas no projeto de extensão “O 
ensino da botânica: uma construção sob vários olhares”, o herbário LUSC tem sido um local de visitas de 
estudantes e professores da rede pública. As visitas ocorrem através de agendamento feito pela escola 
interessada e, durante esta visita, os estudantes recebem informações sobre o herbário, repassadas por 
bolsistas de extensão e pesquisa e, por professores. Dentre as atividades está a realização de uma ofi-
cina que demonstra a formação de uma coleção de plantas , o processo de herborização, a montagem e 
o armazenamento das exsicatas. Além disso, os estudantes observam estruturas reprodutivas de plantas 
em estereomicroscópio e visitam uma exposição temática com temas de interesse, tais como plantas con-
dimentares, madeireiras, medicinais, ornamentais, entre outros. Estas ações oportunizam a interação dos 
estudantes com as atividades do herbário, bem como proporciona que a mensagem recebida seja levada 
aos seus lares, permitindo que a mesma seja repassada além do ambiente escolar. A principal finalidade do 
herbário é abrigar espécimes da flora regional e de outras regiões do país, manter o intercâmbio com outras 
instituições congêneres, além de atender a comunidade no desenvolvimento de atividades de Educação 
Ambiental, como demonstrado nesta ação de extensão.
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