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NOME MINISTRANTE INSTIT. HORÁRIO RESUMO VAGAS SALA

OFICINA – Relógio das
plantas medicinais

Carlos Henrique
Cardona Nery

FURG

das 09:00 até as
10:30 

das 10:30 até
próximo das

12:00. 

O relógio das plantas medicinais, os horários a serem consumidos
que são potencializados pelo  vegetal  em cada órgão.  Engloba a
Educação Ambiental  associada a  Saúde Pública,  será explanado
sobre as plantas medicinais, com informações sobre a posologia, as
respectivas  partes  a  serem utilizadas,  a  quantidade,  o  modo  de
preparo e consumo das respectivas plantas, grau de toxidade, os
encontros fazem parte de uma política governamental já existente: a
Política  do  Programa  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e
Fitoterápicos (PPNPMF). 

02 turmas
p/ 10

pessoas

Área
Externa
CAIC

MINICURSO: Educação

Ambiental e Psicologia

Positiva: A busca pelo

bem-estar coletivo na

escola.

Patrícia Mendes

Calixto

Instituto

Federal

Sul-Rio-

grandense

9hs

A relação entre a Educação Ambiental  e a Psicologia  Positiva é
bastante recente no Brasil. Não há trabalhos dessa natureza sendo
feitos pela Educação Ambiental, embora exista a aproximação com
a  Psicologia  tradicional.  A  Psicologia  Positiva  é  um  ramo
relativamente  novo,  ainda  com  pouco  reconhecimento  e  pouco
explorada  no  Brasil,  mas  tem  muito  a  ajudar  os  educadores
ambientais na formação de indivíduos mais éticos, responsáveis e
comprometidos  com  o  bem-estar  coletivo.  O  minicurso  aqui
proposto  tem  como  objetivo  apresentar  aos  interessados,
especialmente  professores  ou  estudantes  de  licenciatura,  como
aplicar  técnicas  da  Psicologia  Positiva  para  tratar  de  temas
relacionados a Educação Ambiental.

20

4110 

Prédio 04

RODA DE CONVERSA

– Epistemologias da

Vida: Histórias e

Diálogos na Pesquisa

em Educação

Ambiental

Eliane Renata

Steuck; Junior

Cesar Mota,

Ionara Cristina

Albani

Universida

de Federal

do Rio

Grande –

FURG 

9hs

Apresentação  das  histórias  e  encontros  da  pesquisa  em  EA  na
Espanha e no Peru. Discussão a partir das leituras e diálogos em
Fundamentos da EA. A relevância da roda de conversa se expande
para discussões sobre as possibilidades da pesquisa em processos
de mobilidade discente e internacionalização da pesquisa.  Ainda,
visa contribuir para sanar dúvidas sobre as vivências estudantis e
outros  países,  estabelecer  vínculos  acadêmicos,  bem  como
contribuir  para  o  avanço  do  campo  científico  da  EA.  Ainda,  a
importância  de  tal  atividade  gira  em  torno  de  que  é  necessário
considerar que educação e desenvolvimento estão intrinsecamente
associados  no  que  concerne  à  formação  de  profissionais
qualificados e, consequentemente, aumento do nível da produção
de um país. Nesse sentido, estabelecer vínculos educacionais com
outros países, contribui não somente para o pesquisador em si, mas
para um coletivo que comparte dos saberes e fazeres a partir dos
estudos realizados pelas outridades.

15 4208
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NOME MINISTRANTE INSTIT. HORÁRIO RESUMO VAGAS SALA

RODA DE CONVERSA –
O Observatório do

Extremo Sul do Brasil e
Uruguai e a Educação

Ambiental: O que
fazemos, Como fazemos
e Por que fazemos o que

fazemos!

Carlos RS
Machado, Angel
Segura, Leticia

Chiglino +
convidados

FURG/

PPGEA e

CURE/MAR

EN– Rocha

9hs

A proposta de roda de conversa visa socializar as atividades,
ações e a metodologia do Observatório dos Conflitos, a partir
da experiência da FURG, com complementos das atividades
e experiências do que vem sendo desenvolvido en Rocha e
especificamente  no  La  Paloma,  Uruguai  bem  como  as
perspectivas de ampliação de mapeamentos em Portugal e
outros países. Por fim, discutiremos qual educação ambiental
para a justiça ambiental, ou seja, que educação ambiental é
possível junto, com e desde os grupos sociais injustiçados e
que estão a se mobilizar contra as injustiças.

50 4111
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RODA DE CONVERSA:
Da

Multidimensionalidade à
Plurissemia: Encontros
Ético-Estéticos Sonoro-
Imagéticos no ouvidolho

do artista.

Régis Garcia
PPGEA/

FURG
9hs

A  ideia  é  tentar  relacionar  a  minha  experiência  com  a
produção  de  material  gráfico/fotográfico  com um pouco  da
produção  fonográfica.  Grosso  modo,  em  especial,  com  as
capas de discos que já produzi/fotografei/organizei  e assim
por diante. Trata-se de reflexão sobre as aproximações e as
relações entre olho e ouvido que não se dão concomitantes,
não  como  cinema,  não  como  videoclipe,  mas  como
som/imagem  que  representam  um  ao  outro  mesmo
autonomamente. No fim, a ideia é fazer uma discussão sobre
os afastamentos que a gente dá pra dimensões aproximadas
do  conhecimento,  mas  que  podiam  se  beneficiar  desse
sincretismo  ou  desse  traço  de  memória  que  atravessa  as
formas. 

s/n
(número

adequado
ao

preenchi
mento da

sala
oferecida)

4104 -
Prédio 4

RODA DE CONVERSA:

Tertúlia: Eco-Dialogando

no Litoral Sul do RS

José Antonio
Pezzi de

Alencastro,
Rejane M.

Schaefer Kalsing
e Sarah Karolyne
Soares Silveira.

UFRGS 9hs

A  Tertúlia:  Eco-Dialogando  no  Litoral  Sul  do  RS,  como  o
próprio nome diz, é uma reunião de pessoas para dialogar,
conversar,  discutir  -  que  é  o  sentido  etimológico  do  termo
tertúlia  -  e,  em especial,  ‘eco-dialogar’,  ou  seja,  dialogar  e
refletir  sobre  temas  ambientais.  A  ideia  é  reunir  os
participantes do XI EDEA interessados em eco-dialogar sobre
os mais variados temas possíveis de serem discutidos sobre
Educação  Ambiental  e  sob  os  mais  variados  enfoques,
buscando,  assim,  promover  o  diálogo,  o  respeito  aos
diferentes posicionamentos,  à liberdade de pensamento,  ao
direito equânime de participação e de expressão.

35 4216
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RODA DE CONVERSA:

Agricultura Urbana e

Políticas Públicas :

Qual o papel dos

municípios ?

Hector Cardoso do

Amaral, Juliana

Camboim e

Rejane Schaefer

Kalsing. 

UFRGS 11hs

Fundamentada nos princípios da agroecologia e da educação
ambiental, a agricultura urbana e periurbana promove práticas
de  cultivo  e  de  uso  do  solo  urbano,  objetivando  uma
alimentação saudável, na perspectiva da segurança alimentar
e  nutricional  e,  também,  a  geração  de  renda  das  famílias
envolvidas. Porém, podemos nos perguntar, qual o papel dos
municípios na criação de políticas públicas para a promoção
da  agricultura  urbana?  Esta  roda  de  conversa  se  propõe
justamente a isso, a debater esse assunto, haja vista o fato de
várias prefeituras gaúchas já terem implantado, ou estarem
em fase de implantação, da lei que institui a Política Municipal
de  Agricultura  Urbana  e  Periurbana  e  cria  o  Programa
Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana.

35 4216
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RODA DE CONVERSA:

Mama África, Mâe

Terra: A Sociedade na

Visão de uma Arte-

Educadora

Seli Nachtigall

Maurício e

Giovanni

Nachtigall Maurício

Universidade

Federal de

Pelotas 

9hs

Arte, educação e ciência se juntam para refletir sobre os
rumos de nossa sociedade. A arte-educadora aposentada
Seli N. Maurício traz sua obra Mama África – composta por
10 quadros retratando mulheres negras – para sensibilizar
e  refletir  sobre  as  mazelas  de  nossa  sociedade e  suas
escolhas. Com a ajuda do seu filho, Giovanni – ativista-
ambientalista e pesquisador da biodiversidade – Seli nos
convida  a  tentar  entender  nossas  escolhas  e  suas
implicações para o futuro. Essa reflexão é alimentada por
uma  história  de  vida  nada  convencional:  Seli  cuidou  e
conviveu   por  quase  50  anos,  com  o  ex-preso  político
(preso durante o golpe militar da 1968) e poeta, José Luiz
Braga Maurício, recém-falecido.

30
2201
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