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IV ESCOLA DE VERÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO ESTADO 

 

Inscrições Completamente Gratuitas! 

 

1. Data da Escola de Verão: 05 a 09 de julho de 2021 

2.  Local da Escola de Verão: 

• Plataforma do Google Meet 

3. Período de Inscrição: 23 de junho a 02 de julho de 2021 

4. Para se inscrever siga as instruções abaixo: 

• As inscrições serão realizadas através do link de formulário:  

https://forms.gle/33k43Be5MJcsg1jQ6 

• Cada candidato só poderá se inscrever em até 2 (dois) minicursos. 

• As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. 

 

Notas: 

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

escolhido receberá Certificado de participação com carga horária prevista na programação do 

evento, o qual será enviado por e-mail até o dia 31 de julho de 2021. 

 

• O candidato que não receber Certificado até o dia 31 de julho de 2021, ou que receber com 

incorreção, tem até o dia 15 de agosto de 2021 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, ou não tiver 100% de 

presença sem justificativa devidamente comprovada, não poderá participar da próxima edição 

do evento. 
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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 05 a 09 de julho 

de 2021 a quarta 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 21 minicursos. 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 o mês julho para ampliar seu conhecimento sobre temas ambientais em 

diferentes interfaces com outras áreas do conhecimento. Toda programação será completamente 

gratuita, online e o participante ainda receberá Certificado para efeito de comprovação curricular. 

Venha, se inscreva e participe. 

 

 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
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MINICURSO 1 

 

 

Título do minicurso: COLEÇÕES BOTÂNICAS E BIOCULTURAIS NA AMAZÔNIA: 

METODOLOGIAS PARA COLETA DE AMOSTRAS, GERENCIAMENTO, E INCORPORAÇÃO EM 

ACERVOS 

 

Ministrante(s): Flávia Cristina Araújo Lucas e Ana Carolina Gonçalves 

 

Resumo:  

Coleções botânicas e etnobotânicas preservam e catalogam espécimes/objetos/produtos originários de 

matéria-prima vegetal e são de inestimável valor cultural e científico. Acervos dessa natureza devem ser 

encorajados e apoiados por se constituírem como registros de identidade da flora do Bioma Amazônia e 

refletirem os diversos contextos socioculturais das sociedades tradicionais. Metodologias diversificadas são 

empregadas para manutenção destes materiais (preservação física, tratamentos etc.), além de ferramentas de 

bio-informática empregadas para socialização online das informações. Diante da importância patrimonial 

destas coleções, destacam-se princípios fundamentais: a salvaguarda de bens materiais e saberes, a 

documentação, a pesquisa científica e a comunicação com a sociedade. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h   X   

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 2 

 

 

Título do minicurso: INTRODUÇÃO AO QGIS 

 

Ministrante(s): Layse Gomes Furtado e Davi Farias Das Silva 

 

Resumo:  

O QGIS é um Sistema de Informação Geográfica (SIG) de Código Aberto licenciado segundo a Licença 

Pública Geral GNU. Trata-se de um projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), que 

funciona em Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de vetores, rasters 

e bases de dados e funcionalidades, disponibilizando um número de funcionalidades em constante 

crescimento através das funções nativas e de complementos. Você pode visualizar, gerir, editar, analisar 

dados, e criar mapas para impressão. Tenha uma primeira impressão a partir de uma lista de funcionalidades 

mais detalhada. O minicurso de Introdução ao QGIS terá como intuito apresentar o software de Sistema de 

Informação Geográfica, mostrando sua instalação e as ferramentas básicas para criação de mapa de 

localização. Assim, como a explanação da teoria acerca das definições relacionadas ao tema. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 30 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h X     

Almoço      

14:00 h – 18:00 h X     
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MINICURSO 3 

 

 

Título do minicurso: INTRODUÇÃO E APLICAÇÃO AO SOFTWARE R COM DADOS AMBIENTAIS 

 

Ministrante(s): Edmir dos Santos Jesus e Walmer Bruno Rocha Martins 

 

Resumo:  

Este minicurso tem como objetivo apresentar a linguagem de programação R, uma das mais usuais no 

mundo, e que tem se tornado útil para diversas análises estatísticas, elaboração de gráficos e mapas. Além 

de que tem sido muito utilizado como resultados por acadêmicos em artigos nacional e internacional. Neste 

curso o aluno irá aprender a instalar e entender um pouco sobre as ferramentas do RStudio, uma interface 

do R, conhecer alguns pacotes e suas características. Os estudantes serão capacitados a realizar alguns 

cálculos matemáticos e uso da estatística descritiva, sobretudo aquelas de medidas de tendência central e de 

dispersão. A aplicação do software será visto com dados ambientais disponibilizados por principais 

plataforma de coleta de dados. Enfatizamos que este minicurso será para usuários iniciantes, que nunca ou 

esporadicamente tiveram o contato com a linguagem R e que pretendam começar a aprender sobre tal 

ferramenta. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 30 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h   X X  
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MINICURSO 4 

 

 

Título do minicurso: PESQUISA EM ETNOBIOLOGIA EVOLUTIVA: PROCESSOS ADAPTATIVOS 

EM SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS 

 

Ministrante(s): Marcia Tatiana Vilhena Segtowich Andrade e Ana Claudia Caldeira Tavares Martins 

 

Resumo:  

Este minicurso pretende apresentar este novo ramo da etnobiologia, que investiga componentes 

comportamentais e cognitivos resultantes das relações entres populações humanas e recursos biológicos 

através de perspectivas ecológicas e evolutivas, apontando as principais hipóteses, questões científicas a 

serem investigadas e mostrando o que tem sido produzido no âmbito da etnobiologia evolutiva, como forma 

de incentivar novas pesquisas com esta perspectiva evolutiva na Amazônia. Após a exposição, todos 

participarão de uma atividade prática com objetivo de realizar o levantamento de questões científicas que 

podem vir a ser objeto de investigação dos participantes, construindo em conjunto sugestões de 

metodologias para investigação das questões levantadas. 

 

Carga Horária: 12 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h X X X   
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MINICURSO 5 

 

 

Título do minicurso: ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E COMPROVAÇÃO DE CURRICULUM 

NA PLATAFOMA LATTES 

 

Ministrante(s): Jéssica Herzog Viana e Enilde Santos e Aguiar 

 

Resumo:  

O minicurso irá apresentar a Plataforma Lattes e sua importância no contexto científico. Será focado 

preenchimento do Currículo Lattes, que é uma das ferramentas mais importantes no qual se detalha a vida 

acadêmica e profissional de estudantes, professores e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. 

Além do foco no Currículo Lattes, será também abordado como os documentos comprobatórios desse 

currículo devem ser organizados de forma a ficarem mais fácil para a sua apresentação em uma prova de 

títulos. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 30 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h     X 
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MINICURSO 6 

 

 

Título do minicurso: HOLOPATOGÊNESE, MEIO AMBIENTE E SAÚDE: UMA PROPOSTA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Ministrante(s): José Augusto Carvalho de Araújo 

 

Resumo:  

São todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que estão determinados por 

fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e 

prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que, potencialmente, possam 

prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras” (OMS, 1993). Podemos dizer que a relação saúde e meio 

ambiente é indissociável, ou seja, as questões ambientais são parte integrante da saúde. Para 

compreendermos esta relação homem-meio é importante dizer que eles estão em constante interação. Por 

outro lado, o descarte inadequado do lixo é uma das principais causas de alagamentos e inundações nas 

grandes cidades. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h    X X 

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 7 

 

 

Título do minicurso: A NORMALIZAÇÃO ATRAVÉS DA ABNT PARA A CONSTRUÇÃO 

ADEQUADA DE TRABALHOS DE ÂMBITO ACADÊMICO 

 

Ministrante(s): Carla Renata de Oliveira Carneiro e Vanessa de Almeida Batista 

 

Resumo:  

Quando se trata de formatação de trabalhos acadêmicos, artigos, monografias, dissertações ou teses é 

comum surgirem muitas dúvidas, por isso, para quem está em fase de conclusão de curso ou está em uma 

pós graduação é importante conhecer as regras da ABNT para formatação dos trabalhos acadêmicos 

exigidos. A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR) e com este curso 

você irá aprender as técnicas básicas necessárias para que seus trabalhos se adequem às normas exigidas. 

As normas abordadas serão NBR 14724 trabalhos acadêmicos - 2011, NBR 6023 referências - 2018, NBR 

10520 – citações 2012. O objetivo principal é lhe mostrar como aplicar cada regra da ABNT para que você 

não perca tempo em sua formatação e se dedique completamente ao seu conteúdo. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h X     
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MINICURSO 8 

 

 

Título do minicurso: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA 

LITERATURA 

 

Ministrante(s): Tatiana Fabíola da Silva Lima 

 

Resumo:  

Revisões sistemáticas são recursos importantes ante o crescimento acelerado da informação científica. 

Nesses tempos de pandemia pela Covid-19, a revisão sistemática ganhou muito mais importância devido à 

dificuldade de implementar ações que envolvam atividades de campo. Desta forma, estes estudos ajudam a 

sintetizar a evidência disponível na literatura sobre uma intervenção, podendo auxiliar profissionais e 

pesquisadores, das mais diversas áreas, no seu cotidiano de trabalho. No minicurso serão abordadas as 

principais etapas para o planejamento e a execução das revisões sistemáticas, com vistas a minimizar as 

tendenciosidades na identificação e análise dos dados dos artigos originais. Serão abordadas estratégias para 

formulação da pergunta da revisão, conforme a recomendação PICOS (do inglês: Patient, Intervention, 

Comparator, Outcomes e Study design), fluxograma do processo da busca e identificação de artigos 

originais, junto ao checklist da recomendação PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões sistemáticas 

e Meta-análises). 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h     X 
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MINICURSO 9 

 

 

Título do minicurso: ANIMAIS PEÇONHENTOS E VENENOSOS DA AMAZÔNIA 

 

Ministrante(s): Wilson Figueiredo de Lima, Ana Lúcia Nunes Gutjahr e Carlos Elias de Souza Braga 

 

Resumo:  

Muitos animais produzem substâncias tóxicas, chamadas de veneno, usadas principalmente para defesa ou 

predação. Nessa substância existem diversos componentes, dentre os quais pode-se destacar as toxinas, que 

são responsáveis pelas lesões observadas nas vítimas do envenenamento. Desta forma, estando inserido no 

contexto da biodiversidade amazônica e que a população mantêm contato muito próximo com diversas 

espécies de seres vivos, é de grande importância o conhecimento de animais peçonhentos (aqueles que 

produzem peçonha, veneno, e possuem capacidade de injetá-la por meio de um aparelho inoculador, como 

presas, ferrões ou espinhos) e os animais venenosos (aqueles que não possuem um aparelho inoculador, 

como dentes e ferrões, mas intoxicam de forma passiva por contato, por compressão ou por ingestão). É 

fundamental conhecer estes animais de importância médica no Brasil. Portanto, este minicurso tem por 

objetivo, abordar os animais venenosas e peçonhentos, considerando suas características, seus hábitos, 

características do envenenamento, condutas a serem tomadas e quais medidas devem ser adotadas para a 

prevenção dos acidentes. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h    X  
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MINICURSO 10 

 

 

Título do minicurso: CONHECENDO O MUNDO MARINHO: ZOOPLÂNCTON 

 

Ministrante(s): Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira, Ana Lúcia Nunes Gutjahr e Carlos Elias de 

Souza Braga 

 

Resumo:  

O zooplâncton marinho é a parcela heterotrófica dos organismos planctônicos com capacidade muito baixa 

ou quase nula de locomoção, de tal forma que sua distribuição está relacionada com o movimento das águas 

que habitam e não por sua própria motilidade. A importância ecológica destes organismos está nos mesmos 

serem um elo na teia trófica entre produtores (fitoplânctons) e consumidores sequentes. Além disso, são 

considerados importantes bioindicadores por serem sensíveis a mudanças ambientais ocorridas em seus 

habitats, sendo estudados quando se há a necessidade de fazer estudos ecológicos de determinado meio 

ambiente ou para compreender a dinâmica da comunidade. Desta maneira, este minicurso pretende oferecer 

conhecimentos teóricos e práticos sobre identificação e contagem de zooplâncton marinho, bem como 

abordar técnicas de coleta e metodologias de análises em laboratório. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h  X    

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 11 

 

 

Título do minicurso: DA GRADUAÇÃO À POS-GRADUAÇÃO: CAMINHOS RÁPIDOS PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA 

 

Ministrante(s): Altem Nascimento Pontes 

 

Resumo:  

Para finalizar a graduação o discente precisa fazer um Trabalho de Conclusão de Curso. Para tanto, é comum 

que antes de iniciar o TCC o orientador solicite ao discente que proceda a elaboração de um projeto de 

pesquisa. Além disso, na graduação, muitas instituições ofertam bolsas de iniciação científica a partir da 

avaliação de projetos de pesquisa. Os discentes que participam de grupos de pesquisa também desenvolvem 

um projeto de pesquisa. Cursos de especialização, mestrado e doutorado também têm como pré-requisito a 

elaboração de um projeto de pesquisa. Nesse sentido, o presente minicurso objetiva apresentar os caminhos 

para elaboração projetos de pesquisa desde a graduação até a pós-graduação. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h    X  
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MINICURSO 12 

 

 

Título do minicurso: A COMUNICAÇÃO QUÍMICA ENTRE OS INSETOS 

 

Ministrante(s): Andreza Mesquita Martins, Benedito Tavares Bechara Resque Júnior, Ana Lúcia Nunes 

Gutjahr, Carlos Elias de Souza Braga e Wilson Figueiredo de Lima 

 

Resumo:  

Os insetos são capazes de distinguir com precisão quantidades diminutas de um odor ou uma mistura destes 

na complexidade de odores que os cerca, isto demonstra, que os insetos apresentam comunicações químicas 

eficientes no meio ambiente. Muitos destes invertebrados têm sido motivo de pesquisas em áreas que vão 

das análises genéticas, estudos do comportamento, e recentemente a comunicação química, principalmente 

os insetos sociais, como abelhas, formigas, cupins e vespas. Em se tratando da comunicação química dos 

insetos estudos apontam que a mesma ocorre por meio de um grupo de compostos químicos produzidos 

pelos insetos, que são os hidrocarbonetos cuticulares. Pensando nisto, tal proposta busca demonstra por 

meio deste minicurso como ocorre a comunicação química dos insetos no ambiente. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h    X  

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      

 

  

mailto:pcambientais@hotmail.com


U 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

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: https://paginas.uepa.br/pcambientais 

 

 

 

MINICURSO 13 

 

 

Título do minicurso: INSETOS AQUÁTICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Ministrante(s): Manoela Sena Avelar, Eduardo Camurça da Silva, Ana Lúcia Nunes Gutjahr e Carlos 

Elias de Souza Braga 

 

Resumo:  

A biodiversidade é fundamental para a manutenção dos ecossistemas do planeta e consequentemente para 

as sociedades humanas, fornecendo benefícios ambientais essenciais e por isso, a sua conservação, é um dos 

grandes desafios da humanidade. Assim, o foco das estratégias de conservação da biodiversidade deve ser 

direcionado para evitar e/ou minimizar, prioritariamente, estas causas e pressões. No caso dos insetos 

aquáticos, isto não é exceção, uma vez que além de sofrerem com os processos de modificação dos sistemas 

aquáticos, também recebem a influência de toda a paisagem do entorno desses ecossistemas. Um dos 

desafios é que a legislação sobre a conservação e monitoramento da biodiversidade, particularmente 

envolvendo insetos aquáticos, têm identificado pressões antrópicas e status da biodiversidade, mas poucos 

esclarecem como os padrões encontrados podem subsidiar as tomadas de decisão, principalmente na região 

amazônica. A temática da gestão da biodiversidade, com vistas à conservação com ênfase nos insetos 

aquáticos, pode ser tratada sob várias perspectivas, como um importante instrumento de gestão ambiental, 

sendo estes mecanismos que promovem a aproximação da ciência e os tomadores de decisão. Neste 

minicurso, serão apresentados os instrumentos de gestão da biodiversidade, que são considerados essenciais 

para a tomadas de decisão e criação de políticas públicas voltadas para a conservação com ênfase nas 

informações sobre os insetos aquáticos. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h  X    
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MINICURSO 14 

 

 

Título do minicurso: EMPREENDEDORISMO DIGITAL: UTILIZANDO AS REDES SOCAIS A 

NOSSO FAVOR 

 

Ministrante(s): Laina Costa de Carvalho e Camila de Mesquita Salim 

 

Resumo:  

A internet é um meio que só vem ganhando espaço cada vez mais, e diante das restrições do mercado e 

comercio em que vivemos diante de uma pandemia que já se perdura por mais de ano, é necessário nos 

reinventar e utilizar das ferramentas que a internet disponibiliza a nosso favor, as redes sociais são 

ferramentas riquíssimas e que podem ser usadas também para alavancar nossos negócios. Diante disso, o 

empreendedorismo digital tem crescido bastante e se tornado um ótimo meio de venda, porém nem todos 

conseguem usufruir de seus recursos da melhor forma possível, nesse minicurso iremos apresentar melhor 

sobre as ferramentas que elas disponibilizam a nosso favor para ganhar dinheiro com um empreendimento 

digital, disponibilizando de maneiras mais práticas e eficazes de trabalhar com essas ferramentas e engajar 

mais publico e clientes para vendas no mundo digital. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h X     

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 15 

 

 

Título do minicurso: FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM: GOOGLE 

APPS, ARMAZENAMENTO EM NUVEM, TRANSMISSÃO DE LIVES E GERENCIAMENTO DE 

EQUIPES 

 

Ministrante(s): Adonai Zanoni da Silva Lima, Luan Giovani Lobo Fonseca e Thiago Paixão da Silva 

 

Resumo:  

Com o advento da pandemia, a maneira de se relacionar e produzir foi diretamente impactada, necessitando 

assim de mudança de hábitos e adaptações de forma abrupta para que nem a economia nem a ciência 

estagnasse frente a essa grande adversidade humanitária. Para tanto, tecnologias de compartilhamento de 

tarefas, de transmissão de lives e de gerenciamento de equipes se fizeram indispensáveis nesse período há 

mais de 1 ano. A tendência é que sejam tecnologias que vieram para ficar, pois além da redução de custos, 

a distância física no cenário online não existe. Neste minicurso, será abordado as seguintes tecnologias: 

Compartilhamento de tarefas (Nuvem): Onedrive, Google drive; GSuíte (Formulário, Documentos, 

Calendário, etc), Mega, Dropbox; Transmissão: Obs + (youtube e facebook); Gerenciamento de equipes: 

teamwork, entre outros. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcambientais@hotmail.com


U 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

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: https://paginas.uepa.br/pcambientais 

 

 

 

MINICURSO 16 

 

 

Título do minicurso: MODA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

QUAIS OS NOSSOS DESAFIOS PARA UM CONSUMO CONSCIENTE? 

 

Ministrante(s): Ana Manoela Piedade Pinheiro 

 

Resumo:  

A atividade proposta consiste em discutir a moda, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável, 

respondendo quais são os nossos desafios para se atingir um consumo consciente. Os objetivos específicos 

se referem a mostrar como a moda está diretamente interligada com os direitos humanos e consequentemente 

com o desenvolvimento sustentável; identificar qual o panorama dos direitos humanos e do desenvolvimento 

sustentável na legislação brasileira e em tratados internacionais; expor quais são os caminhos sustentáveis 

para a moda que estão em execução; exibir trechos de documentários a fim de aproximar o ouvinte e 

promover o debate entre os participantes. A atividade será desenvolvida na modalidade remota, os 

participantes deverão acessar o link que será disponibilizado, para que assim participem da exposição e dos 

debates que serão concentrados em um único turno, no total de quatro horas, nas quais se fará uso de 

apresentação em slides, bem como de exibição de trechos de documentários com a temática abordada. Dessa 

maneira, espera-se alcançar a ampliação do conhecimento e a troca de conteúdo com aplicabilidade imediata 

no cotidiano dos participantes, tendo em vista que aquilo que vestimos é o símbolo da presente discussão.  

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h   X   

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 17 

 

 

Título do minicurso: PRÁTICAS DE CAMPO: TRILHAS NA AMAZÔNIA 

 

Ministrante(s): Aline Carla dos Santos Moraes Marinho, Elisângela Lucena da Silva e Mara de Moura 

Oliveira 

 

Resumo:  

A Floresta Nacional de Carajás é uma Unidade de Conservação do Bioma Amazônico. Nesta área são 

realizadas atividades de mineração, extrativismo, pesquisa científica, educativas, conservação, visitação e 

proteção, dando a ela caráter de uso múltiplo sustentável e de pesquisa. Desta forma as práticas de campo 

permitem vivenciar o autoconhecimento, interdisciplinaridade, conhecimento biocultural e regional, 

investigação e criatividade. O minicurso propõe compartilhar experiências educativas, realizadas no interior 

da floresta, que possibilitam o uso do espaço natural como instrumento para a promoção científica, 

socioambiental e cultural. Dentre as metodologias adotadas no minicurso, serão realizadas exibições de 

materiais que discutem as práticas de campo e serão propostas atividades lúdicas que podem ser realizadas 

em ambiente natural. Serão discutidos os subtemas: Trilha interpretativa e sensorial, Coleta e elaboração de 

material didático, Fotografia biológica, Trilha interdisciplinar, Conhecendo os ecossistemas, Uso de 

recursos tecnológicos no ambiente. A avaliação buscará explorar a compreensão dos subtemas, propondo 

que os participantes realizem atividades como a árvore de ideias, criação de mini podcasts, elaboração de 

trilhas e apresentação de fotografias que remetam às sensações no ambiente. Espera-se que os estudantes 

envolvidos percebam o potencial das práticas de campo como ferramentas de Educação Ambiental e sejam 

multiplicadores de atitudes sustentáveis. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h  X    

Almoço      

14:00 h – 18:00 h  X    
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MINICURSO 18 

 

 

Título do minicurso: A IMPORTÂNCIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 

 

Ministrante(s): Camila de Mesquita Salim 

 

Resumo:  

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), criado pela Lei nº 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), e regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 

de maio de 2014, é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis 

rurais. O minicurso tem a finalidade de demonstrar os principais instrumentos legais referentes a 

regularização ambiental. Neste sentido, o cursista irá saber sobre a importância do CAR, conhecer as 

principais vantagens em realizar o cadastro e aprender a   consulta uma inscrição no sistema SICAR.  

Ressalta-se que neste minicurso o cursista não irá ver os detalhes do envio de documentos, elaboração de 

shapes e outros. 

 

Carga Horária: 4 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h     X 

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 19 

 

 

Título do minicurso: VALORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS NATURAIS (VERA) 

 

Ministrante(s): Glauce Vitor da Silva 

 

Resumo:  

O objetivo desta proposta é estudar procedimentos para aferição de valor monetário sobre recursos naturais, 

por meio do Método de Valoração Contingente (MVC), para Valoração Econômica dos Recursos 

Ambientais (VERA) de Uso Direto (UD) e Uso Indireto (UI). Para contemplar esse objetivo, serão 

estudados: Fundamentos de Economia; Conceitos de Economia Ambiental e Abordagem Econômicas sobre 

Meio Ambiente. A metodologia de ensino será por meio de aulas expositivas teóricas e os recursos didáticos 

virtuais serão por interações via Plataforma Google Meet; Textos em PDF, disponibilizados pela Professora 

na plataforma Google Classroom. Ao final, os participantes deverão desenvolver atividades, pertinentes ao 

tema. As apresentações podem envolver textos dissertativos, vídeos, podcasts entre outras atividades. 

 

Carga Horária: 16 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h X X X X  

Almoço      

14:00 h – 18:00 h      
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MINICURSO 20 

 

 

Título do minicurso: GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

Ministrante(s): Márcia Aparecida Miranda de Azevedo 

 

Resumo:  

O minicurso tem como proposta apresentar os conceitos, objetivos e relevância da gestão ambiental 

municipal com intuito de estabelecer, recuperar e/ou manter o equilíbrio entre a natureza e sociedade, por 

meio da administração dos ecossistemas naturais e sociais com vistas ao desenvolvimento das atividades 

humanas e à proteção dos recursos naturais. Neste sentido, o minicurso será estruturado em quatro partes, 

sendo a primeira, a apresentação dos conceitos e objetivos da gestão ambiental; a segunda, uma breve 

explanação sobre a importância do licenciamento ambiental destacando seus principais aspectos; a terceira, 

o trabalho de Educação Ambiental como elemento transformador e a última parte será abordada a 

fiscalização e sanções previsto para crimes ambientais. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h      

Almoço      

14:00 h – 18:00 h  X X   
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MINICURSO 21 

 

 

Título do minicurso: FRONTEIRA E URBANIZAÇÃO NA AMAZÔNIA: CONTRIBUIÇÕES DE 

BERTHA BECKER 

 

Ministrante(s): Aiala Colares Oliveira Couto 

 

Resumo:  

A integração da Amazônia ao contexto nacional e global da economia após os anos de 160 trouce grandes 

transformações no espaço. Desse modo, as manifestações urbanísticas presentes marcam a expansão da 

fronteira em pleno desenvolvimento das atividades agrícolas, mineradoras e das redes de redes de energia 

elétrica. Assim, a mobilização do excedente causa mudanças no urbanismo que acontece e cresce de formas 

diferentes indo desde a metropolização até o surgimento de pequenos povoados. Por fim, o projeto de 

ocupação da fronteira amazônica teve como estratégia deliberada a urbanização, considerada como meio 

para fomentar o desenvolvimento econômico regional e analisar as tendencias recentes desse processo sob 

as concepções teóricas da geógrafa Bertha Becker são objetos desta oficia. 

 

Carga Horária: 8 horas 

 

Número de vagas ofertadas: 50 

 

Dias e horários do minicurso: 

 Segunda 

05/07/2021 

Terça 

06/07/2021 

Quarta 

07/07/2021 

Quinta 

08/07/2021 

Sexta 

09/07/2021 

08:00 h – 12:00 h   X   

Almoço      

14:00 h – 18:00 h   X   
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