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RESUMO

O Curso de Capacitação Meio Ambiente e 
Sustentabilidade III, a ser oferecido aos Servidores e 
alunos da UFF, bem como à Comunidade do município 
de Santo Antônio de Pádua, tem por objetivo dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido nos Cursos 
Meio Ambiente e Sustentabilidade I e II, oferecidos 
em 2013 e 2014 respectivamente. Além disso, 
buscará oferecer aos participantes oportunidade para 
reflexão sobre o conceito de sustentabilidade e a 
importância do papel da comunidade escolar na 
formação de sujeitos conscientes da responsabilidade 
de cada um na superação dos desafios impostos pelas 
complicações ambientais contemporâneas.

Optou-se por estruturar as atividades sob a forma de 
oficinas pedagógicas, que abordarão temas como 
Recursos Hídricos, Ética, Qualidade de Vida, 
Alimentação, Biodiversidade, Saúde, 
Sustentabilidade, Descarte de resíduos e a Formação 
do Educador Ambiental.

PROGRAMAÇÃO

01/09 - 14 às 18h
Abertura: “Educação Ambiental: fábrica ou ateliê de 
subjetividades?”
Profª. Maristela Barenco
Ementa: Este tema pretende fazer uma reflexão sobre 
importância e a invisibilidade da dimensão de 
subjetividade, sobretudo como dimensão política (que 
atravessa processos políticos), como economia 
subjetiva e como matéria-prima na consolidação de 
modelos de mundo e de seres humanos.

02/09 - 14 às 18h
"Plantas Medicinais na Comunidade".
Prof. Luiz Roberto Couto da Silva.
Ementa: Um olhar terapêutico das plantas medicinais 
e alimentícias como coadjuvante na manutenção da 
saúde da família.
Optou-se por estruturar as atividades sob a forma de 
oficinas pedagógicas, que abordarão temas como 
Recursos Hídricos, Ética, Qualidade de Vida, Alimentação, 
Biodiversidade, Saúde, Sustentabilidade, Descarte de 
resíduos e a Formação do Educador Ambiental.

03/09 - 14 às 16h
“Os 3R’s da sustentabilidade”
Prof. Glaucia R. Gonzaga
Ementa: Abordagem sobre redução, reutilização e 
reciclagem e seus impactos e relevâncias frente ao 
desenvolvimento sustentável.

08/09 - 14 às 18h
"Recursos Hídricos"
Prof. Sávio Freire Bruno

09/09 - 14 às 17h
"Água: captação, redução do consumo e reutilização 
no ambiente escolar"
Prof. Marcelo Nocelle
Ementa: Apresentação de estratégias alternativas para a 
captação, redução do consumo e reutilização da água no 
ambiente escolar. Despertar nos alunos a consciência 
para o consumo consciente da água. Extrapolação dessas 
estratégias e conscientização fora da escola.

10/09 - 14 às 18h
"Observação, registro e interpretação da natureza: o 
olhar do botânico para o meio ambiente I"
Prof. André Luiz Silva
Ementa: Breve introdução à Botânica e suas 
sub-divisões, mostrando os principais grupos 
vegetais e sua importância para meio ambiente. 
Definição e características do reino Vegetal e dos 
quatro grupos de plantas existentes, Briófitas, Plantas 
vasculares sem Sementes, Gimnospermas e 
Angiospermas. Também será discutida a importância 
ecológica e econômica das plantas.

15/09 - 14 às 18h 
"Geração de energia e consumo sustentável". 
Profª. Juliana Carvalho
Ementa: Recursos energéticos renováveis e não 
renováveis, consumo de energia e conservação; 
Balanço Energético Nacional; Fontes Alternativas de 
energia; Energia e ambiente; Fundamentos do estudo 
econômico energético e do fornecimento de energia: 
Estudos sócio-econômicos da energia, fontes de 
energia. O problema energético global, 
aproveitamento da energia eólica, solar, hidraúlica e 
de biomassa. Conversão de energia e eficiência de 
conversão. Recursos energéticos, oferta e consumo de 
energia. Políticas energéticas nacionais. Educação 
para o consumo sustentável.

17/09 - 14 às 18h 
“Educação, Saúde e Qualidade de Vida”
Prof. Jean Carlos Miranda  
Ementa: Discussão acerca dos principais problemas 
relacionados à saúde da criança e do adolescente, de 
forma a subsidiar o tratamento de questões importantes 
do cotidiano escolar/familiar, muitas das quais 
necessitam de uma parceria/integração família-escola.

22/09 -14 às 17h
Aproveitamento Integral de Alimentos
Profª. Renata Bacellar Mello
Ementa: O aproveitamento integral dos alimentos é 
a utilização de todas as suas partes. Muitas vezes a 
falta de informações nutricionais de partes nem 
sempre utilizadas, como cascas, talos e sementes, 
leva a população e até mesmo os produtores a jogar 
estas partes no lixo.  Desta forma esta oficina 
pretende trabalhar aspectos relacionados ao 
aproveitamento integral dos alimentos, diferenciar 
de reaproveitamento de alimentos, trocar algumas 
receitas e quando não for possível seu 
aproveitamento integral explicar formas de descarte 
deste alimento, como uso em composteiras.

23/09 - 14 às 18h
Visita técnica - Profª. Célia Jannuzzi
Ementa: Visita a um local que possibilite o contato 
com uma experiência de sustentabilidade na região.

24/09 - 14h às 17h
"Qual é o meu lugar? - reflexões sobre ética, 
desenvolvimento e meio ambiente"
Profª. Jacqueline de Souza Gomes
Ementa: Vivemos em um planeta onde se produz 
alimento para uma população maior do que a 
existente. Por quê há tantas pessoas que passam 
fome? Muitos de nós sofrem com a escassez de água 
enquanto outros vivem a desperdiçar este bem 
precioso. A falta de alimento e de acesso à água 
potável dificulta também a frequência dos 
estudantes às escolas. O ciclo de incongruências 
perpassa cada instante de nossas vidas. Inúmeros 
poderiam ser os exemplos. Aqui ou no Paquistão, 
todos somos responsáveis. Afinal, que ética? Qual é 
o meu lugar? Quais as minhas responsabilidades?

29/09 - 14h Fechamento do Curso: “Sustentabilidade 
na Perspectiva da Educação no Campo”
Profª. Adriana Penna

 


