
O novo Campus Aparecida de Goiânia (CAP) da UFG, situado na 
região leste da cidade de Aparecida de Goiânia, deverá iniciar suas 
atividades em 2018. Por isso, faz-se necessário desenvolver ações 
de paisagismo, arborização e ajardinamento que explorem as 
potencialidades do CAP, tornando-o sustentável, favorecendo a 
vida coletiva e agradável para as comunidades acadêmica e local. 
Por isso, este projeto visa planejar, implementar e divulgar ações 
de paisagismo, arborização e ajardinamento no CAP, motivando as 
comunidades a participarem desse desafio. 
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Resultados esperados  

Desenvolver ações eficientes para promover o paisagismo, a 
arborização e o ajardinamento no novo CAP da UFG. No que se 
refere à comunidade interna da UFG e à comunidade externa, 
espera-se também despertar nas comunidades a conscientização 
de preservação do meio ambiente. 

Objetivos 

Referências 

• Integrar a comunidade estudantes, docentes e técnico-
administrativos da UFG com a comunidade externa para 
planejar e implementar ações de paisagismo, arborização e 
ajardinamento no novo CAP. 

• Contribuir para as diretrizes de implementação e manejo da 
arborização e paisagismo do novo CAP. 

• Promover a arborização e paisagismo como instrumento de 
desenvolvimento urbano e qualidade de vida. 

• Integrar e envolver as comunidades acadêmica e local, com 
vistas a manter e preservar a arborização do novo CAP. 

• Integrar e envolver organizações públicas e privadas cujas 
atividades tenham reflexos na arborização e no paisagismo do 
novo CAP. 

• Divulgar ações de paisagismo, arborização e ajardinamento do 
novo CAP.  

Público alvo   

• Estudantes, docentes, técnicos-administrativo do CAP da UFG. 
• Estudantes de escolas públicas da Aparecida de Goiânia, Goiás. 
• Poder público local e comunidade local em geral que possam 

participar das ações de paisagismo. 
• Organizações públicas e privadas cujas atividades tenham 

reflexos na arborização e no paisagismo do novo CAP. 

Metodologia  

As atividades de paisagismo, arborização e ajardinamento, se 
desenvolverá através de atividades mensais de estudo, discussão 
de casos, realização de atividades, como apresentações de 
palestras e banners realizadas por participantes do grupo ou 
convidados de diferentes níveis profissionais.  
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