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Inscrições Completamente Gratuitas! 
 

1. Data da Escola de Verão: 3 a 7 de julho de 2017  

2. Local da Escola de Verão:  

• Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

• Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) 

• Travessa Enéas Pinheiro, 2626, Bairro Marco, Belém-Pará 

3. Período de Inscrição: 5 a 9 de junho de 2017 

4. Para se inscrever siga as instruções abaixo: 

• As inscrições serão realizadas na Secretaria do Mestrado em Ciências Ambientais, 

localizada no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT/UEPA), na Tv. Enéas 

Pinheiro, 2626, Marco, Belém-PA, no horário das 9 h às 17 h. O telefone para contato 

é (91) 3131-1914. 

• Cada candidato só poderá se inscrever em até 2 (dois) minicurso/oficina/palestra. 

• As vagas serão preenchidas preferencialmente pelo perfil e pela formação acadêmica do 

candidato em relação ao minicurso/oficina/palestra escolhido(s), não cabendo recurso. 

5. Divulgação das inscrições homologadas: Até 20 de junho de 2017, em www.uepa.br  e/ou 

paginas.uepa.br/pcambientais e/ou na Secretaria do Mestrado em Ciências Ambientais no 

CCNT/UEPA 

 

Notas:  

• Todo candidato inscrito na Escola de Verão que apresentar 100% de frequência no 

minicurso/oficina/palestra escolhido receberá Certificado de participação com carga 

horária prevista na programação do evento, o qual será enviado por e-mail até o dia 3 

de agosto de 2017. 

 

• O candidato que não receber Certificado até o dia 3 de agosto de 2017, ou que receber 

com incorreção, tem até o dia 10 de agosto de 2017 para solicitar a correção do 

problema. Após esta data, o banco de dados será descontinuado, não sendo mais 

possível a emissão de um novo Certificado.  

 

• O candidato que tiver sua inscrição homologada e faltar ao evento sem justificativa 

devidamente comprovada, não poderá participar da próxima edição do evento. 

 

 

 

http://www.uepa.br/
http://www.uepa.br/paginas/pcambientais
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APRESENTAÇÃO 

  
 O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), em nível de 

mestrado acadêmico, da Universidade do Estado do Pará (UEPA), vai promover no período de 

3 a 7 de julho de 2017 a primeira edição da Escola de Verão. Este evento é multidisciplinar e 

se destina a qualquer membro da sociedade que tenha interesse em temas ambientais e suas 

correlações com questões sociais, econômicas e culturais. 

 O objetivo da Escola de Verão é promover a Inserção Social do PPGCA. Ou seja, esse 

evento visa aproximar o PPGCA da comunidade na qual está inserido, isto é, estabelecer uma 

ponte para troca de saberes entre os membros do PPGCA e a sociedade.  

 A Escola de Verão terá uma programação variada e contará com 11 minicursos, duas 

oficinas e duas palestras. Por ser um evento multidisciplinar, a programação abrangerá 

diferentes áreas do conhecimento, a saber: Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências 

Agrárias, Ciências Sociais e Humanas, além das Ciências Biológicas e da Saúde.  

 Portanto, aproveite a primeira semana do mês de julho para ampliar seu conhecimento 

sobre temas ambientais em diferentes interfaces com outras áreas do conhecimento. Toda 

programação será completamente gratuita e o participante ainda receberá certificado para efeito 

de comprovação curricular.  

 Venha, se inscreva e participe. 

 
 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Programa de Mestrado em Ciências Ambientais 
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MINICURSO 1 
 

1. Título do minicurso: Aprendendo a Fazer Pesquisa na Escola: do Projeto ao Artigo Científico 

 

2. Ministrante(s): Altem Nascimento Pontes 

 

3. Resumo: 

Este minicurso destina-se a qualquer participante que tenha interesse em fazer pesquisa no ambiente escolar, 

principalmente em escolas de ensino fundamental e médio. Os inscritos serão capacitados para identificar o 

problema que será objeto da pesquisa. Fazer a introdução. Definir os objetivos geral e específicos. Estabelecer a 

metodologia que atenda aos objetivos. Escrever os resultados e discussão, e também fazer a conclusão. Além disso, 

o participante terá a oportunidade de aprender a escolher uma revista indexada com Qualis/Capes para a qual será 

submetido o artigo resultado da pesquisa. Espera-se que cada participante finalize esse minicurso com a versão 

preliminar de seu projeto de pesquisa. 

 

4. Carga Horária: 6 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X  X X 

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 2 
 

 

1. Título do minicurso: Agentes parasitários: Uma abordagem sobre verminoses 

 

2. Ministrante(s): João Raimundo Alves Marques 

 

3. Resumo: 

O parasitismo é uma associação entre seres vivos, em que existe unilateralidade de benefícios, sendo um dos 

associados prejudicados pela associação. Desde modo os parasitas desenvolvem diferentes mecanismos de 

adaptabilidade, no qual garante a sua sobrevivência. O presente minicurso abordará os principais helmintos 

(vermes) dos filos Platyhelminthes e Nemathelminthes que parasitam o homem, destacando as características 

gerais e taxonômicas, conceitos, morfologia, habitats, ciclo biológico e as doenças causadas pelos principais 

parasitas como solitária (Taenia sp), esquistossomo (Schistosoma mansoni), lombriga (Ascaris lumbricoides), 

amarelão (Ancilostomídeos), oxiúro (Enterobius vermicularis) tricocéfalo (Trichuris trichiura) e outros 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 25 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h     X 

16:00 h – 18:00 h     X 
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MINICURSO 3 
 

 

1. Título do minicurso: Curso de Oratória 

 

2. Ministrante(s): Jefferson Junior Alves da Silva, Yuri Ferreira Corrêa e Renata da Cruz Paes 

 

3. Resumo: 

Vencer o medo e falar com segurança para os professores e colegas de sala de aula durante as frequentes 

apresentações de seminários, do tão ‘’temido’’ Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou dissertação na pós -

graduação, exige não só coragem, mas também técnica. O Minicurso de Oratória vem com a proposta de ensinar 

os acadêmicos as técnicas de discurso, argumentação em caso de improviso, gesticulação, estimulo a memória, 

postura, e o tom de voz de convencimento. De que adianta mentalizar boas ideias se não conseguir apresentá-las 

de maneira clara, objetiva e profissional?  

Pensava-se que apenas 7% das pessoas nasciam com a habilidade de falar em público e 93% adquiriam 

com o tempo. Entretanto a oratória não é um dom de pessoas privilegiadas, e sim a prática de técnicas, estratégias 

e persuasão. O fato é que a oratória é um passo evolutivo da comunicação humana, “nós somos do tamanho da 

comunicação que conseguimos estabelecer no meio em que atuamos”. Em um mundo globalizado, comunicar bem 

tornou-se uma ferramenta fundamental para a troca de conhecimentos e interações no meio social.  

 

4. Carga Horária: 8 horas  

 

5. Número de vagas ofertadas: 30 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h    X X 

16:00 h – 18:00 h    X X 
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MINICURSO 4 

 
1. Título do minicurso: Delineamento experimental e Estatística Básica 

 

2. Ministrante(s): Priscila Sanjuan de Medeiros Sarmento 

 

3. Resumo: 

O objetivo do minicurso é abordar, de forma clara e objetiva, assuntos relacionados a desenho experimental e aos 

testes de hipóteses visando habilitar o aluno a coletar amostras e analisar dados no âmbito das ciências ambientais. 

Os principais temas abordados serão: desenho experimental, independência das observações e pseudo-repetições, 

variáveis e sua medida, tipos de variáveis dependentes e independentes, teste de hipóteses, distribuições de 

frequência e de probabilidade, variação natural e medidas de dispersão, coeficiente de variação, nível de 

significância e probabilidade de erro tipo I, poder estatístico e probabilidade de erro tipo II e estatísticas univariada 

e análise gráfica. Aqueles que estiverem interessados em participar deste minicurso deverão trazer notebook. 

 

4. Carga Horária: 12 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h X X X   

10:00 h – 12:00 h X X X   

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 5 
 

 

1. Título do minicurso: Estatística Multivariada para Tratamento de Dados Ambientais Usando o Software 

Minitab  

 

2. Ministrante(s): Altem Nascimento Pontes 

 

3. Resumo:  

A estatística multivariada é um método utilizado para estudar o comportamento de várias variáveis ao mesmo 

tempo, em busca de padrões – similaridades. Este minicurso será eminentemente prático, e contará com inúmeros 

exemplos cujas tabelas de dados advêm de artigos científicos publicados em revistas indexadas. O software que 

será empregado para a análise de dados será o Minitab.  Neste minicurso serão abordados, preferencialmente, os 

seguintes itens: Análise de Componentes Principais, Análise Fatorial, Análise de Agrupamento de Observações e 

Variáveis, e Análise Discriminante. Aqueles que estiverem interessados em participar deste minicurso deverão 

trazer um notebook, com a versão de avaliação gratuita do Minitab instalada. 

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 
 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h  X  X  
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MINICURSO 6 
 

 

1. Título do minicurso: Fundamentos e Práticas de Educação Ambiental para Educadores 

 

2. Ministrante(s): Yuri Cavaleiro de Macêdo Coelho e Davisson Márcio Silva de Assis 

 

3. Resumo: 

A formação continuada em Educação Ambiental é vista não apenas como complementar, mas também como parte 

de um processo necessário e indispensável do saber ensinar, ou seja, saber fazer o outro aprender, proporcionando-

lhe domínio de conhecimentos, valores, habilidades e aprendizagens que possibilitem entender e transformar o 

mundo.  Afirma-se que há uma “fragilização nas práticas de EA”, no sentido da formação crítica dos educadores 

ambientais. Assim, é importante que a ação docente na EA esteja pautada em amplas reflexões dos problemas 

socioambientais e da ação antrópica neste processo, contribuindo para formação crítica e transformadora dos 

sujeitos. Diante disto, esta atividade objetiva apresentar subsídios teóricos e ações didático-metodológicas para a 

atuação dos educadores ambientais, no intuito de colaborar com a intensificação da implementação das políticas 

públicas de Educação Ambiental através de estratégias de sensibilização nos espaços educadores. Para isso, 

inicialmente, serão abordados os principais conceitos sobre EA, estabelecendo suas relações com cidadania e 

cultura, além dos principais parâmetros que orientam o processo educativo na dimensão ambiental. Os 

instrumentos didático-metodológicos serão exibidos de acordo com cinco formas de abordagem propostas por 

Tozoni-Reis (2007), quais sejam: a disciplinatória; a emancipatória; a lúdica; a pesquisa-ação-participativa; e a 

técnica/científica, exibindo exemplos já realizados por instituições educacionais e vivências. Por fim, apontar -se-

á ideias para projetos de EA e mostrar a estrutura mais indicada para estes. 

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 30 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h X     

10:00 h – 12:00 h X     

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X     

16:00 h – 18:00 h X     
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MINICURSO 7 
 

1. Título do minicurso: Introdução ao QGis 

 

2. Ministrante(s): Ádanna de Souza Andrade e Karla de Souza Santos 

 

3. Resumo: 

As ferramentas de geoprocessamento são amplamente utilizadas em estudos ambientais, possibilitando a 

ampliação do conhecimento a cerca de um determinado território, permitindo melhor gestão ambiental e auxiliando 

assim, em processos de tomada de decisão. Nesse sentido, esse minicurso abordará ferramentas básicas do software 

QGis, visando a elaboração de mapas de localização, com o intuito de auxiliar os profissionais da área de meio 

ambiente a ter autonomia para elaborar seus próprios mapas. Serão abordadas diversas maneiras de construção, 

possibilitando a escolha por parte do participante daquela que melhor se aplica à sua área de estudo. 

 

4. Carga Horária: 12 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 15 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h  X X   

10:00 h – 12:00 h  X X   

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X    

16:00 h – 18:00 h  X    
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MINICURSO 8 
 

 

1. Título do minicurso: Introdução ao software Mendeley 

 

2. Ministrante(s): Davison Márcio Silva de Assis, Andreza Mesquita Martins e Kelly Christina Alves Bezerra  

 

3. Resumo: 

Atualmente é crescente o número de ferramentas que auxiliam pesquisadores na produção de trabalhos científicos, 

no entanto, muitas delas são desconhecidas por grande parte da comunidade acadêmica.  Dentre elas destaca-se o 

Mendeley, que é um software acadêmico gratuito, sendo caracterizado como uma rede de investigação online de 

artigos, que possibilita fazer a gestão, partilha, citação e elaboração de referências. Além disso, é possível a ligação 

a outros pesquisadores e a descoberta de tendências de trabalhos que estão a ser desenvolvidos na área a qual se 

tem interesse. Neste sentido, em face ao desconhecimento de muitos pesquisadores a respeito dessa ferramenta, 

objetiva-se com esse minicurso disseminar o software Mendeley e suas funcionalidades, por meio de uma 

exposição teórica e atividades práticas.  

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 20 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h  X X   

10:00 h – 12:00 h  X X   

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 9 
 

 

1. Título do minicurso: Noções básicas de coleta, identificação e gerenciamento de material botânico 

 

2. Ministrante(s): Ulliane de Oliveira Mesquita, Flávia Cristina Araújo Lucas, Victor Miranda Leão, Karina de 

Nazaré Lima Alves e Maria Antônia Ferreira Gois.  

 

3. Resumo: 

As plantas são um dos grupos de organismos mais diversos e de fundamental importância para a manutenção da 

vida no planeta, além de possuírem significativo valor econômico para o homem. No Brasil são reconhecidas mais 

de 43.020 espécies vegetais, mas ainda há tantas outras por serem descobertas. Para tanto é necessário noções de 

sistemática e taxonomia para a identificação correta dos táxons, para que posteriormente possa m ser incorporados 

em coleções científicas. Erros de identificação acarretam interpretações equivocadas dos processos que ocorrem 

na natureza. Sendo assim, no minicurso em questão serão abordadas noções gerais de morfologia vegetal, com 

ênfase em espécies nativas da Amazônia, necessárias para a identificação dos táxons e procedimentos de coleta e 

incorporação de material botânico em herbário com o objetivo de capacitar estudantes e profissionais da área da 

botânica e afins. 

 

4. Carga Horária: 16 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 25 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 
 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h    X X 

10:00 h – 12:00 h    X X 

Almoço      

14:00 h – 16:00 h    X X 

16:00 h – 18:00 h    X X 
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MINICURSO 10 
 

 

1. Título do minicurso: Normalização de trabalhos acadêmicos 

 

2. Ministrante(s): Fernanda Neves Ferreira, Bruna Stefanny das Neves de Sousa, Kelly Christina Alves Bezerra 

e Yuri Cavaleiro de Macedo Coelho. 

 

3. Resumo: 

Este minicurso apresentará a estrutura metodológica de um projeto de pesquisa, segundo a ABNT NBR 

15287/2011, com enfoque na elaboração de artigos científicos. Abordar-se-ão as regras gerais para citações (direta, 

indireta, citação de citação e citação em notas de rodapé), regulamentadas pela ABNT NBR 10520/2002. Por fim, 

serão expostas as noções básicas sobre a elaboração de referências de acordo com a ABNT NBR 6023/2002. 

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 15 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X X   

16:00 h – 18:00 h  X X   
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MINICURSO 11 
 

 

1. Título do minicurso: Utilizando o Excel como ferramenta estatística  

 

2. Ministrante(s): Michelle de Oliveira Borges de Mesquita 

 

3. Resumo: 

O Excel é um poderoso software de elaboração de planilhas e confecção de gráficos, com versáteis ferramentas de 

cálculo embutidas. O principal objetivo da atividade é, então, a familiarização com processos avançados do Excel 

e aquisição de segurança para trabalhar de forma intuitiva e rápida. O minicurso incluirá o aprendizado de criação 

banco de dados, contagem de dados, construção de tabelas e gráficos, algoritmos de comandos matemáticos e 

estatísticos bem como conhecimento de planilhas de Excel 

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 15 

 

6. Dias e horários do minicurso:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h  X X   

16:00 h – 18:00 h  X X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

Tv. Enéas Pinheiro, 2626, Marco, Belém-PA, CEP: 66.095-100.  

Tel.: (91) 3131-1914. E-mail: pcambientais@hotmail.com  

Homepage: paginas.uepa.br/pcambientais 

  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS  
 

 

OFICINA 1 
 

 

1. Título da oficina: Confecção de terrários 

 

2. Ministrante(s): Bruna Stefanny das Neves de Sousa e Karla de Sousa Santos 

 

3. Resumo: 

Esta oficina abordará as noções básica sobre terrário, que consiste na técnica de criação de microssistema de 

plantas em pequenos espaços. A oficina se dividirá em duas fases, sendo teórica e ao final cada participante 

realizará a prática de construir seu próprio terrário.  

 

4. Carga Horária: 4 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 15 

 

6. Dias e horários da oficina:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h    X  

10:00 h – 12:00 h    X  

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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OFICINA 2 
 

 

1. Título da oficina: Jornalismo Científico-Ambiental: do jornal a escola  

 

2. Ministrante(s): Renata da Cruz Paes e Yuri Cavaleiro de Macêdo Coelho 

 

3. Resumo: 

Jornalistas, professores e pesquisadores estão voltados para as possíveis descobertas e o que há de mais novo na 

ciência.  Enquanto para um, a pesquisa inédita gera repercussão na academia, para outro, é manchete nos jornais. 

Neste sentido, propõe-se esta oficina para mostrar a história, conceitos e exemplos práticos do jornalismo científico 

local, nacional e internacional; relação jornalista x pesquisador; como aprofundar as discussões científicas nos 

textos jornalísticos, principalmente em torno dos temas voltados à Amazônia. E mais, como o professor em sala 

de aula pode usar as notícias para despertar o interesse dos alunos por temáticas ligadas ao meio ambiental e as 

ciências em geral.  

Ressalta-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 determina a promoção da divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber 

por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. O autor Fofonca (2012) denomina a 

relação da educação com a mídia de “Educomunicação”, que trata do uso das diferentes mídias na educação. Para 

ele, a “Educomunicação” possibilita o repensar das práticas pedagógicas e nada mais é que o conhecimento 

pautado na interação entre professor, alunos e mídia.   

A ideia é que ao término da oficina de dois dias, os participantes de jornalismo estejam aptos a produzir matérias, 

tendo como base dados reais, com elementos para divulgação de pautas de cunho científico e ambiental, assim 

como os participantes da área da licenciatura e pesquisa possam repensar a prática pedagógica, contribuir com o 

processo de geração do conteúdo jornalístico, para posteriormente ser usado em sala de aula.   

 

4. Carga Horária: 8 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 30 

 

6. Dias e horários da oficina:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h X X    

10:00 h – 12:00 h X X    

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      
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PALESTRA 1 
 

 

1. Título da palestra: Ecologia, taxonomia e econômica de plantas úteis na Amazônia brasileira: ênfase à família 

Myrtaceae 

 

2. Ministrante(s): Alessandro Silva do Rosário 

 

3. Resumo:  

Na oportunidade, serão abordados aspectos sobre a diversidade de espécies da família Myrtaceae em diferentes 

tipos de ambientes (fitofisionomias), bem como detalhes sobre a morfologia para o reconhecimento do grupo em 

habitats naturais, centros de distribuição geográficos e importância econômica de espécies nativas na Amazônia 

brasileira. Algumas Myrtaceae exóticas e nativas são úteis em diversos setores da economia brasileira. Nesse 

contexto, destacam-se: o eucalipto, a goiabeira, o jambeiro, a ameixa-do-pará, a jabuticabeira, a pedra-ume-caá, e 

outras. Há ainda, espécies tipicamente amazônicas e de grande importância para a Região Norte do Brasil, sendo 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaugh (“camu-camu”) o principal exemplo a se destacar devido ser, na atualidade, a 

espécie que desenvolve frutos com o maior teor de vitamina C do mundo. Quando  comparado com outras espécies 

consagradas pela literatura científica, o “camu-camu” destaca-se por oferecer 30 vezes mais vitamina C em relação 

à laranja, ou ainda, que o teor de vitamina C contido em um único fruto de “camu-camu” corresponde ao mesmo 

teor obtido da polpa de 10 frutos de acerola. Além disso, alguns estudos preliminares sugerem o uso de espécies 

para a recuperação de áreas degradadas. Daí a necessidade de se promover o estudo sobre o referido grupo na 

Amazônia brasileira. 

 

4. Carga Horária: 2 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 30 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 16:00 h X     

16:00 h – 18:00 h      
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PALESTRA 2 
 

 

1. Título da palestra: Educação Ambiental como Estratégia de Sensibilização para Problemas Ambientais 

 

2. Ministrante(s): Yuri Cavaleiro de Macêdo Coelho 

 

3. Resumo: 

A Educação Ambiental surge a partir do crescente interesse do homem às temáticas ambientais devido às grandes 

catástrofes naturais que têm assolado o mundo nas últimas décadas. O reconhecimento internacional desse fazer 

educativo como uma estratégia para se construir sociedades sustentáveis remonta à década de 70, em Estocolmo, 

quando se instituiu o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA). Na palestra proposta, serão 

abordados a trajetória histórica, conceitos e práticas, que visam estimular os indivíduos a práticas ambientais mais 

conscientes. Apresentar-se-á as principais potencialidade e entraves que permeiam o processo de sensibilização, 

além de ressaltar a influência que EA pode exercer na construção de sociedades sustentáveis, conscientes e 

preocupadas na construção/manutenção do bem-estar ambiental futuro.  

4. Carga Horária: 2 horas 

 

5. Número de vagas ofertadas: 30 

 

6. Dia e horário da palestra:  

 

 Segunda 

03/07/2017 

Terça 

04/07/2017 

Quarta 

05/07/2017 

Quinta 

06/07/2017 

Sexta 

07/07/2017 

08:00 h – 10:00 h      

10:00 h – 12:00 h  X    

Almoço      

14:00 h – 16:00 h      

16:00 h – 18:00 h      

 


