
LISTA	  PARA	  APRESENTAÇÃO	  DE	  PÔSTERES

COMUNICAÇÃO	  CIENTÍFICA	  -‐	  EIXO	  1

NÚMERO	  
PARA	  

EXPOSIÇÃO
TÍTULO	  DO	  RESUMO AUTORES

1
GESTÃO	  DE	  RISCO	  DE	  DESASTRES	  NATURAIS	  COMO	  TEMA	  
CURRICULAR Giane	  Carla	  Kopper	  Müller

Rafaela	  Vieira

2
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COMO	  INSTRUMENTO	  PARA	  A	  
AÇÃO	  CRÍTICA	  E	  REFLEXIVA Flávio	  Reis	  dos	  Santos

Abadia	  Pereira	  Maia

3
Água,	  Metrópole	  e	  Educação:	  a	  experiência	  de	  uma	  
Universidade	  Aberta	  Municipal

Miriam	  Helena	  Bueno	  
Falotico



4
¿VOCÊ	  TRABALHA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COM	  SEUS	  
ALUNOS?	  ¿	  REPRESENTAÇÕES	  SOCIAIS	  DE	  PROFESSORES Jacson	  Luís	  Reiniak

Nelma	  Baldin

5

ERNST	  BLOCH	  E	  ANTONIO	  GRAMSCI:	  aproximações	  ao	  
trabalho	  formativo	  com	  Conselhos	  Gestores	  de	  Políticas	  
Públicas Rodrigo	  Machado

6
INDISSOCIABILIDADE	  ENTRE	  ENSINO,	  PESQUISA	  E	  EXTENSÃO:	  
FEIRA	  ECOLÓGICA	  UPF Cláudia	  Petry

Elisabeth	  Maria	  Foschiera
LÍSIA	  RODIGHERI	  GODINHO
Solange	  M	  Longhi

7

CONTRAPONTOS	  E	  RESSONÂNCIAS	  DE	  UM	  CONTEXTO	  
FORMATIVO:	  VOZES	  DE	  EDUCADORAS	  AMBIENTAIS	  EM	  
CONSTITUIÇÃO Carlos	  Erick	  Brito	  De	  Sousa

8

SUSTENTABILIDADE	  E	  PRÁTICAS	  SUSTENTÁVEIS	  NA	  
UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DO	  ESPÍRITO	  SANTO:	  SENTIDOS	  
PRODUZIDOS	   Flavia	  Nascimento	  Ribeiro	  

9
O	  RIO	  DOCE	  COMO	  OBJETO	  DE	  SABER:	  O	  QUE	  DIZEM	  OS	  
ESTUDANTES

Maria	  Celeste	  Reis	  Fernandes	  
de	  Souza
Isabela	  Neto	  da	  Silva	  Paes
Eliene	  Nery	  Santana	  Enes
Thiago	  Martins	  Santos

10

ATIVIDADES	  EDUCATIVAS	  DESENVOLVIDAS	  EM	  ESPAÇOS	  NÃO-‐
FORMAIS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  BUSCANDO	  O	  
PENSAMENTO	  COMPLEXO Natalia	  Soares

Maria	  Eloisa	  Farias

11
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  COMPLEXIDADE	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  
PROFESSORES Sirlene	  Donaiski	  Motin

Líliam	  Maria	  Born	  Martinelli
Daniela	  Gureski	  Rodrigues
Giovana	  Cristiane	  Dorox
Marilda	  Aparecida	  Behrens

12
ANÁLISE	  JUNGUIANA	  DA	  CARTA	  DA	  TERRA:	  uma	  reflexão	  em	  
educação	  ambiental

Ana	  Maria	  de	  Nicoló	  
Concatto
Valdir	  Almeida	  da	  Costa	  
Clélia	  Christina	  Mello	  Silva	  
Almeida	  da	  Costa	  

13 AGROECOLOGIA:	  UM	  CENÁRIO	  DAS	  PUBLICAÇÕES	  NACIONAIS	  
MÁRCIA	  APARECIDA	  
ANDREAZZI

14
Culturas,	  tradição	  e	  resistências:	  cartografando	  algumas	  
possíveis	  composições	  no	  espaço	  de	  uma	  comunidade Fernanda	  Freitas	  Rezende

15

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  DE	  CIÊNCIAS	  NATURAIS	  
NO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  II	  PRESENCIAL	  MEDIADO	  POR	  
TECNOLOGIA:	  A	  EXPERIÊNCIA	  DO	  CENTRO	  DE	  MÍDIAS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  DO	  AMAZONAS	  (CEMEAM) Giselle	  Palmeira	  Neves

Maria	  Olivia	  de	  Albuquerque	  
Ribeiro	  simão



16
Revirar	  a	  Educação	  Ambiental:	  do	  plano	  das	  informações	  ao	  
plano	  das	  interações

Luiz	  Gabriel	  Catoira	  de	  
Vasconcelos

17
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ATRAVÉS	  DA	  APRENDIZAGEM	  
BASEADA	  EM	  PROBLEMAS	  (ABP)	  NO	  ENSINO	  BILÍNGUE Karolline	  Raimundo	  da	  Silva

Elzira	  Maria	  Bagatin	  Munhoz
Renata	  Cristina	  da	  Silva	  
Hounsell	  

18
IMPLANTAÇÃO	  DE	  UMA	  MANDALA	  MEDICINAL	  NO	  REFÚGIO	  
BIOLÓGICO	  DE	  SANTA	  HELENA-‐PR Daiana	  Jungbluth

Franciele	  Tormes
Daniel	  Reis	  Soares	  Silva
Ana	  Regina	  Dahlem	  Ziech
Edicléia	  A.	  Bonini	  e	  Silva

19

EDUCAÇÃO	  E	  SUSTENTABILIDADE	  AMBIENTAL	  NA	  CASA-‐
ESCOLA	  DA	  PESCA	  (FUMBOSQUE):	  NA	  BUSCA	  DA	  
CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO	  DOS	  SISTEMAS	  AQUÁTICOS	  
DAS	  ILHAS	  DE	  BELÉM-‐PA

HILARIO	  VASCONCELOA	  
ROCHA
MARILENA	  LOUREIRO	  DA	  
SILVA

20
LEVANTAMENTO	  DE	  ESPÉCIES	  VEGETAIS	  NAS	  TRILHAS	  
ECOLÓGICAS	  DO	  REFÚGIO	  BIOLÓGICO	  DE	  SANTA	  HELENA Daniel	  Reis	  Soares	  Silva

Daiana	  Jungbluth
Leonardo	  Biral	  dos	  Santos	  
Rejane	  Barbosa	  de	  Oliveira	  
Edicléia	  A.	  Bonini	  e	  Silva

21
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  COTIDIANO	  DA	  ETNIA	  INGARIKÓ	  -‐	  
RAPOSA	  SERRA	  DO	  SOL	  ¿	  RORAIMA/BRASIL

Sandra	  Kariny	  Saldanha	  de	  
Oliveira
Márcia	  Teixeira	  Falcão

22
ECO	  PEDALADA	  TEATRAL:	  ARTE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  
PROL	  DA	  CULTURA	  LOCAL Robert	  Alexandre	  Rodrigues

23
PSICOLOGIA	  AMBIENTAL	  E	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFISSIONAIS	  DA	  
SAÚDE	  PARA	  A	  GESTÃO	  DE	  RISCOS	  AOS	  DESASTRES Tatiane	  Muniz	  Barbosa

24
UMA	  PROPOSTA	  DE	  AVALIAÇÃO	  DO	  PROJETO	  DE	  HORTA	  
ORGÂNICA	  NA	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	   Valéria	  Ghisloti	  Iared

Amanda	  Valêncio	  da	  Silva	  
Milene	  Medeiros	  Lacerda
Camila	  Fernanda	  da	  Silva	  
Valêncio

25 A	  Educação	  Ambiental	  na	  Prevenção	  da	  Evasão	  Escolar
Marcus	  Aurélio	  da	  Silva	  
Pereira

26

ECOLOGIA	  SONORA:	  AMPLIANDO	  OS	  TERRITÓRIOS	  DA	  ESCUTA	  
EM	  SINTONIA	  COM	  A	  EDUCAÇÃO	  MÚSICAL	  E	  O	  MEIO	  
AMBIENTE MÔNICA	  ZEWE	  URIARTE

27

AGROECOLOGIA	  NA	  ESCOLA	  DO	  CAMPO:	  AÇÕES	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  VOLTADAS	  PARA	  A	  CONSTRUÇÃO	  DA	  
SUSTENTABILIDADE	  SOCIOAMBIENTAL? Maria	  Niely	  De	  Freitas	  Silva

Lindalva	  Maria	  Novaes	  
Garske



28

MARX	  E	  A	  NATUREZA:	  APRENDIZAGENS	  NA	  CONSTITUIÇÃO	  DE	  
EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  EM	  UM	  CURSO	  DE	  PÓS-‐
GRADUAÇÃO

CRISTIANE	  GULARTE	  
QUINTANA
lucia	  de	  fatima	  socoowski	  de	  
anello

29
DIVERSIDADE	  DE	  INSETOS	  NAS	  ENCOSTAS	  DA	  SERRA	  GERAL	  
CATARINENSE:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NAS	  ESCOLAS Guilherme	  Doneda	  Zanini

30
CIRCUITO	  TELA	  VERDE:	  UMA	  FERRAMENTA	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  E	  INTERDISCIPLINARIDADE Marta	  Regina	  da	  Silva	  Melo

31 Educação	  Ambiental	  Por	  meio	  da	  Compostagem
Eliani	  Terezinha	  Piazza	  
Borges

32
CONCEPÇÕES	  BIOCÊNTRICAS	  E	  ANTROPOCÊNTRICAS:	  COMO	  
PENSAR	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL? JOANA	  RITA	  GALVÃO

33 Degradação	  Ambiental	  e	  a	  Proteção	  do	  Meio	  Ambiente Cassie	  Rebelatto	  Souza

34
O	  PROCESSO	  DE	  LOGÍSTICA	  REVERSA	  DAS	  LÂMPADAS	  
FLUORESCENTES Aline	  Costa	  Gonzalez

Irene	  Carniatto
Giovanni	  Nanni
Marcos	  Roberto	  Bissochi
Adriana	  Steding

35 SUSTENTABILIDADE	  E	  ECONOMIA	  DE	  SUBSISTÊNCIA	  INDÍGENA
Soeli	  de	  Fatima	  dos	  Santos	  
Dalmolin
Jorge	  Wilson	  Michalowski
Germano	  Bruno	  Afonso
Mario	  Sergio	  Cunha	  
Alencastro

36

REDE	  DE	  PROTEÇÃO	  ÀS	  CRIANÇAS	  E	  AOS	  ADOLESCENTES	  
VÍTIMAS	  DE	  ABUSO	  SEXUAL:	  INTERCONEXÕES	  COM	  A	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Angela	  Torma	  Pietro

Maria	  Angela	  Mattar	  Yunes
ELIANE	  LIMA	  PISKE

37
FORTALECIMENTO	  DA	  AGRICULTURA	  FAMILIAR	  E	  A	  DEFESA	  DO	  
DIREITO	  À	  SEGURANÇA	  ALIMENTAR Mauri	  José	  Schneider

Marli	  Renate	  von	  Borstel	  
Roesller
JACIARA	  REIS	  NOGUEIRA	  
GARCIA
thayna	  duanne	  da	  silva	  
almeida

38
A	  PARCERIA	  ENTRE	  UNIVERSIDADE	  E	  ESCOLA	  PARA	  
PROMOVER	  INTERPRETANTES	  SOBRE	  OS	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS Larissa	  Chaline	  Lopes	  Lima

Patrícia	  de	  Oliveira	  Rosa	  da	  
Silva

39 PAISAGEM	  SONORA	  AMBIENTAL	  E	  QUALIDADE	  DE	  VIDA. SILVANA	  KALFF

40

EDUCAÇÃO	  E	  CONSERVAÇÃO	  DA	  BIODIVERSIDADE	  NO	  
CONTEXTO	  ESCOLAR	  DA	  RESERVA	  EXTRATIVISTA	  	  TERRA	  
GRANDE	  PRACUÚBA

WALCICLÉA	  PURIFICAÇÃO	  DA	  
SILVA	  CRUZ	  
Joé	  Bittencourt	  da	  Silva



41
UMA	  ANÁLISE	  BIOECOLÓGICA:	  PERCEPÇÕES	  DAS	  CRIANÇAS	  
SOBRE	  O	  ACOLHIMENTO	  INSTITUCIONAL	  	  	   ELIANE	  LIMA	  PISKE

Maria	  Angela	  Mattar	  Yunes
Angela	  Torma	  Pietro
Narjara	  Mendes	  Garcia
Angela	  Adriane	  Bersch

42
RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  URBANOS:	  FORMAS	  DE	  GESTÃO	  EM	  
PREFEITURAS	  DO	  PARANÁ Arildo	  Ferreira

Alexandre	  de	  Ávila	  Leripio

43
PADRÃO	  DE	  CONSUMO,	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  SUA	  
PERCEPÇÃO	  EM	  ESTRUTURAS	  ACADÊMICAS Dalésio	  Ostrovski

Crizieli	  Silveira	  Ostrovski
Amanda	  Gasparin

44
AMBIENTALISMO	  E	  A	  EDUCAÇÃO	  SUPERIOR:	  A	  CONSTRUÇÃO	  
DE	  UMA	  SOCIEDADE	  SUSTENTÁVEL Crizieli	  Silveira	  Ostrovski

Dalésio	  Ostrovski

45
OS	  5	  R¿S	  E	  O	  AMBIENTE	  UNIVERSITÁRIO:	  UM	  DIAGNÓSTICO	  
PERCEPTIVO Dalésio	  Ostrovski

Ricardo	  Franco	  Trudes	  de	  
Mattos

46
PROPRIEDADES	  RURAIS	  PEDAGÓGICAS:	  POTENCIALIDADES	  E	  
DESAFIOS	  PARA	  A	  PROMOÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	   Angela	  Luciane	  Klein

Sônia	  Maria	  Marchiorato	  
Carneiro

47

A	  INTERPRETAÇÃO	  DE	  ESTUDANTES	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  
ACERCA	  DE	  TEMAS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  O	  DIÁLOGO	  
INTER	  COMUNICATIVO	  À	  LUZ	  DOS	  ENFOQUES	  CRÍTICOS

LUCIMARA	  AFONSO	  
CASTILHO
Lindalva	  Maria	  Novaes	  
Garske

48 ASTRONOMIA	  INDÍGENA	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Germano	  Bruno	  Afonso
Yuri	  Berri	  Afonso
Soeli	  de	  Fatima	  dos	  Santos	  
Dalmolin
Vanessa	  Carla	  dos	  Santos
Ingrid	  Gayer

49

APROVEITAMENTO	  SUSTENTÁVEL	  DE	  MANIPUEIRA	  NA	  
PRODUÇÃO	  DE	  FARINHA	  DE	  MANDIOCA	  (MANIHOT	  
ESCULENTA) JONH	  ELVIS	  COSTA	  MARTINS

Jardeson	  Fernandes	  de	  Lima
Bianca	  Pires	  de	  Oliveira

50
AGROECOLOGIA	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  UMA	  PROPOSTA	  
NO	  TURISMO	  RURAL Eder	  cordeiro

Jean	  Carlos	  Berwaldt
Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  
Marcelo	  André	  Dill
Irene	  Carniatto

51
ÁRVORES	  DO	  PARQUE	  DAS	  ÁGUAS:	  UMA	  FERRAMENTA	  
INTERATIVA	  	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Rosângela	  Gonçalves	  Vieira



Jhoicimaira	  Pereira	  
Clementino

52
Experiências	  de	  trabalho	  em	  Comunidade	  Amazônica:Saberes	  
nos	  fazeres	  do	  cotidiano

Sônia	  Maria	  do	  Rosario	  
Aleixo

53

SABERES	  NA	  TERRA	  INDÍGENA	  FOXÁ,	  LAJEADO/RIO	  GRANDE	  
DO	  SUL:	  RELAÇÕES	  HOMEM	  E	  NATUREZA	  PRESENTES	  NO	  
MODO	  DE	  EDUCAR-‐SE	  COMO	  KAINGANG Emelí	  Lappe

54

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  AS	  PRÁTICAS	  DAS	  UNIDADES	  DE	  
CONSERVAÇÃO	  DE	  ADMINISTRAÇÃO	  ESTADUAL	  DE	  SANTA	  
CATARINA Giully	  de	  Oliveira

Mariane	  Alves	  Dal	  Santo
Mario	  Jorge	  Cardoso	  Coelho	  
Freitas

55
Colonialidade	  e	  Decolonialidade:	  contradições	  entre	  
agronegócio	  e	  agricultura	  familiar Queina	  Lima	  da	  Silva

56
CONTEÚDO	  E	  DISCURSO	  SOBRE	  TRANSGÊNICOS	  VEICULADOS	  
PELA	  TELEVISÃO	  ABERTA Magda	  Nilce	  Roman	  Jarozeski

Isabel	  Dahmer
Sônia	  Beatris	  Balvedi	  
Zakrzevski

57
PERCEPÇÕES	  DE	  ESTUDANTES	  SOBRE	  ORGANISMOS	  
GENETICAMENTE	  MODIFICADOS	   Maura	  Provin	  Vargas

Isabel	  Dahmer
Sônia	  Beatris	  Balvedi	  
Zakrzevski

58

RESGATE	  DE	  SABERES	  TRADICIONAIS	  SOBRE	  AS	  PLANTAS	  DA	  
FLORESTA:	  SUBSÍDIOS	  PARA	  PROCESSOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL Elaine	  Valentini	  de	  Marco

Emanuele	  Ariane	  Kreps
Sônia	  Beatris	  Balvedi	  
Zakrzevski

59
CONTRIBUIÇÕES	  DA	  ÉTICA	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  
CONTEXTO	  DAS	  MUDANÇAS	  CLIMÁTICAS Danielle	  Paula	  Martins

Márcia	  Lourenço
Gabriel	  Grabowski
João	  Alcionne	  Sganderla	  
Figueiredo	  

60
RACIONALIDADE	  AMBIENTAL:	  POR	  UMA	  OUTRA	  
RACIONALIDADE	  SOCIAL Márcia	  Madeira	  Malta

Vilmar	  Alves	  Pereira

61
ARQUITETURA	  ECOLÓGICA:	  a	  reciclagem	  na	  visão	  de	  
estudantes Julia	  Brepohl	  Benedicto

Ana	  Paula	  da	  Silva	  Siqueira
Rute	  Grossi	  Milani	  

62

PESQUISA	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  A	  PRODUÇÃO	  
ACADÊMICA	  SOBRE	  A	  METODOLOGIA	  DO	  APRENDIZADO	  
SEQUENCIAL	  DE	  JOSEPH	  CORNELL Fernando	  Protti	  Bueno



63 Mulheres	  da	  zona	  rural	  de	  Itajaí	  e	  seus	  jardins	  produtivos
CIRLEI	  MARIETA	  DE	  SENA	  
CORREA

64

O	  SAGRADO	  FEMININO	  COMO	  FONTE	  DE	  PRODUÇÃO	  DE	  
SENTIDOS	  PARA	  A	  CONSTRUÇÃO	  DE	  SOCIEDADES	  
SUSTENTÁVEIS

ANTONIO	  FERNANDO	  
SILVEIRA	  GUERRA
Patricia	  Maria	  Ingrasiotano

65
AGROECOLOGIA	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  PROMOÇÃO	  DO	  
DESENVOLVIMENTO	  RURAL	  SUSTENTÁVEL Angelica	  Gois	  Morales

Fábio	  Freitas	  dos	  Santos
Cristina	  Vicente	  dos	  Reis	  
Fernandes

66 Uma	  tarde	  no	  Museu	  Oceanográfico	  da	  UNIVALI
CIRLEI	  MARIETA	  DE	  SENA	  
CORREA

67 EXPEDIÇÃO	  MANANCIAIS	  BILLINGS:PROBLEMAS	  E	  SOLUÇÕES	   Marta	  Angela	  Marcondes
Fernanda	  Amate	  Lopes
Dan	  Robson	  Dias
Nathalia	  Costa	  Ponce
Angela	  Maria	  Manfreda	  
Villalobos

68
MULHERES	  DA	  ZONA	  RURAL	  DE	  ITAJAÍ	  E	  SEUS	  JARDINS	  
PRODUTIVOS

Amanda	  Clemente	  
Schlindwein

Marcia	  Gilmara	  Marian	  Vieira
CIRLEI	  MARIETA	  DE	  SENA	  
CORREA

69
PARA	  RECONHECER	  A	  BUSCA	  DA	  DIMENSÃO	  ÉTICA	  NA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL

João	  Fernando	  Ferrari	  
Nogueira
Vilmar	  Alves	  Pereira

70 CARTOGRAFIAS	  DE	  EXPERIÊNCIAS	  COM	  E	  NA	  NATUREZA Jane	  Marcia	  Mazzarino
Denise	  Bisolo	  Scheibe

71
RECONECTANDO	  PRODUTORES	  E	  CONSUMIDORES	  NA	  FEIRA	  
ECOLÓGICA	  EM	  PASSO	  FUNDO Rodrigo	  Marciano	  da	  Luz

Amanda	  Guareschi
Maria	  Elena	  Amaral	  Ferreira	  
Bueno
Luciana	  Bueno	  Melo
Nadia	  Mar	  Bogoni

72
NOVOS	  VENTOS	  E	  CARTÕES-‐POSTAIS	  FEIRAS	  DE	  SANTANA:	  
OUTRAS	  POSTURAS	  ESTÉTICO-‐POLÍTICAS Lucas	  da	  Silva	  Santos

Elenise	  Cristina	  Pires	  de	  
Andrade

73 A	  BACIA	  DA	  MINHA	  ESCOLA Maristela	  Yuka	  Zama
Cleber	  Gustavo	  de	  Goes
Gustavo	  Garcia	  Sanches

74

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  AS	  MULTIPLAS	  FACES	  DA	  
VULNERABILIDADE	  SOCIAL	  EM	  ÁREAS	  DE	  RISCO	  SUSCETÍVEIS	  A	  
DESASTRES	  NATURAIS Harrysson	  Luiz	  da	  Silva

Marcia	  Pereira	  Bernardes



75
SOCIODRAMA	  COMO	  RECURSO	  PEDAGÓGICO	  PARA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  ÁREAS	  DE	  RISCO Harrysson	  Luiz	  da	  Silva

Marcia	  Pereira	  Bernardes

76

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UNIDADE	  DE	  CONSERVAÇÃO:	  
RECONHECENDO	  SENTIDOS	  PRODUZIDOS	  NO	  PARQUE	  
NATURAL	  MUNICIPAL	  MORRO	  DA	  PESCARIA,	  EM	  
GUARAPARI/ES Flavia	  Nascimento	  Ribeiro	  

Joyce	  Piumbini	  Alves

77
ESPAÇOS	  LIVRES	  PÚBLICOS	  NA	  COMPOSIÇÃO	  DO	  
ECOSSISTEMA	  URBANO:	  O	  CASO	  DE	  CURITIBA	  -‐	  PR	  

Luciane	  Cristina	  Ribeiro	  dos	  
Santos
Alan	  Ripoll	  Alves

78

CONTRIBUIÇÃO	  PARA	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UNIDADES	  
DE	  CONSERVAÇÃO:	  UMA	  PROPOSTA	  METODOLÓGICA	  
PARTICIPATIVA

Luciane	  Cristina	  Ribeiro	  dos	  
Santos
Isabel	  Jurema	  Grimm

79
AS	  CONTRIBUIÇÕES	  DE	  CURSOS	  A	  DISTÂNCIA	  PARA	  A	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL

Luciane	  Cristina	  Ribeiro	  dos	  
Santos
Janaina	  Camile	  Pasqual	  
Lofhagen
Iara	  Bethania	  Rial	  Rosa

80
MONITORAMENTO	  SOCIOAMBIENTAL	  DA	  BACIA	  
HIDROGRÁFICA	  DO	  RIBEIRÃO	  DO	  PRADO	  EM	  ALTÔNIA	  -‐	  PR. Karla	  Cristhiane	  Constantino

Bruna	  de	  Oliveira	  da	  Silva	  
Rodrigo	  Tártari	  
Mauri	  José	  Schneider

81 teste
LEANDRO	  PASTORINO	  DE	  
OLIVEIRA
Gabriela	  Marques	  Batista

83
Jogos	  cooperativos:	  O	  jogo	  das	  Prevencores	  como	  estratégia	  
de	  sensibilização	  para	  prevenção	  e	  combate	  às	  epidemias. Caroline	  Ferreira	  Moraes

Camila	  Giannella	  Miranda

84
PRODUÇÃO	  DE	  UM	  JOGO	  DE	  TABULEIRO	  COMO	  VEÍCULO	  
FACILITADOR	  NA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Ana	  Cristina	  F.	  de	  Almeida

85
JOGOS	  EDUCATIVOS	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  ESTUDO	  DA	  
ARTE Leandro	  da	  Silva	  Costa	  

Joana	  Faber	  Barata
Clélia	  Christina	  Mello	  Silva	  
Almeida	  da	  Costa	  

86

DIÁLOGOS	  ENTRE	  A	  TEORIA	  DA	  COMPLEXIDADE	  E	  A	  TEMÁTICA	  
¿VISÃO	  E	  COSMOVISÃO¿:	  CONSTRUINDO	  PROPOSTAS	  DE	  
INDICADORES	  PARA	  ANÁLISE	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
CRÍTICA Idelvon	  da	  Silva	  Poubel

Juliana	  Conde

87
PEDAGOGIA	  ECOVIVENCIAL:	  	  NAS	  TRILHAS	  DA	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  CRÍTICA	   Luciane	  Schulz

88
MONITORAMENTO	  AMBIENTAL	  PARTICIPATIVO:	  A	  EDUCAÇÃO	  
BÁSICA	  NA	  AVALIAÇÃO	  DA	  SAÚDE	  DE	  RIACHOS Juliana	  Silva	  França

Marcos	  Callisto



89
A	  IMPORTÂNCIA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  PROCESSOS	  
ADMINISTRATIVOS	  DE	  AGROINDÚSTRIAS	  FAMILIARES

Julie	  Mathilda	  Semiguem	  
Pavinato
JULIE	  MATHILDA	  SEMIGUEM	  
PAVINATO
Eder	  Cordeiro
Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  
Irene	  Carniatto

90
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  O	  LEGADO	  DE	  PIERRE	  BOURDIEU:	  
A	  CONSTRUÇÃO	  DO	  CONCEITO	  DE	  HABITUS	  ECOLÓGICO. Cilane	  da	  Silva	  Melo

91
Birdwatching	  como	  ferramenta	  de	  educação	  ambiental	  em	  
Itajaí/SC	  

Vanessa	  Angelica	  Costa	  
Souza
Rosemeri	  Carvalho	  Marenzi

92
A	  ÁGUA	  COMO	  FORMADORA	  DO	  SUJEITO	  ECOLÓGICO	  NA	  
ESCOLA Heron	  de	  Sena	  Filho

93
Educação	  ambiental	  para	  apenados	  por	  crimes	  ambientais,	  na	  
cidade	  de	  Manaus	  ¿	  Amazonas. Ivan	  Nunes	  de	  Souza

Maria	  Olívia	  de	  Albuquerque	  
Ribeiro	  Simão

94

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  DA	  GEOGRAFIA	  COM	  O	  
USO	  DAS	  TICs	  COMO	  RECURSOS	  DIDÁTICOS	  PARA	  A	  
PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL Fernanda	  Sebaje	  Coi

Patrícia	  Mendes	  Calixto

95
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NAS	  ESCOLAS	  NO	  CAMPO:	  UMA	  
INVESTIGAÇÃO	  NAS	  PRODUÇÕES	  CIENTÍFICAS

SUELLEN	  LEMES	  FREIRE	  
SANTOS
ROMIER	  DA	  PAIXÃO	  SOUSA

96
CONCEPÇÕES	  E	  PRÁTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UMA	  
SALA	  VERDE	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL	   GABRIELLI	  DA	  SILVA	  PIO

Cassiano	  Pamplona	  Lisboa

97

SENSIBILIZAÇÃO	  PARA	  A	  CONSERVAÇÃO	  DAS	  ÁGUAS	  
SUBTERRÂNEAS:	  ESTUDO	  NAS	  BACIAS	  HIDROGRÁFICAS	  DO	  
PARDO	  E	  DO	  TIETÊ-‐JACARÉ

Anayra	  Giacomelli	  Lamas	  
Alcantara
FREDERICO	  YURI	  HANAI
Luciana	  Mitie	  Takara

98 PRODUÇÃO	  CIENTÍFICA	  SOBRE	  ECONOMIA	  CAMPESINA Paulo	  Henrique	  Franzão	  Silva
Fábio	  Marcelo	  de	  Queiroz
João	  Carlos	  Gonçalves
MÁRCIA	  APARECIDA	  
ANDREAZZI
Francielli	  Gasparotto

99
Os	  saberes	  sobre	  o	  ambiente	  em	  duas	  Comunidades	  Indígenas	  
de	  Roraima.

Sandra	  Kariny	  Saldanha	  de	  
Oliveira
Márcia	  Teixeira	  Falcão

100

DESAFIOS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  MODERNIDADE:	  
APROXIMAÇÕES	  ENTRE	  MEIO	  AMBIENTE	  E	  A	  PEDAGOGIA	  DA	  
COMPLEXIDADE KLYCIA	  DE	  SOUZA	  VILHENA

sineide	  do	  socorro	  
vasconcelos	  sineide	  wu



101

SUSTENTABILIDADE	  E	  GESTÃO	  DO	  CONHECIMENTO:	  	  
PROCESSO	  DE	  CRIAÇÃO,	  ARMAZENAMENTO	  E	  
COMPARTILHAMENTO	  DO	  CONHECIMENTO	  NA	  CONSTRUÇÃO	  
DE	  CIDADES	  SUSTENTÁVEIS Odacir	  Miguel	  Tagliapietra

Irene	  Carniatto

102

A	  INTERPRETAÇÃO	  DE	  ESTUDANTES	  DO	  ENSINO	  MÉDIO	  
ACERCA	  DE	  TEMAS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  
RECONSTRUÇÃO	  DIALÓGICA	  DAS	  CONCEPÇÕES	  DE	  MEIO	  
AMBIENTE	  À	  LUZ	  DOS	  ENFOQUES	  CRÍTICOS

Lindalva	  Maria	  Novaes	  
Garske

103 MUSEU,	  CIÊNCIA,	  LITERATURA	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Flávia	  Biondo	  da	  Silva
Alana	  Gabriele	  Gomes
Rafael	  de	  Paula

104
TRADUÇÃO	  INTERCULTURAL:	  NARRATIVAS	  DE	  SABERES	  E	  
PRÁTICAS	  SOCIOAMBIENTAIS	  DO	  CONGO

ANA	  PAULA	  DIAS	  PAZZAGLINI	  
ROLDI
MARTHA	  TRISTÃO

105
UMA	  REVISÃO	  SISTEMÁTICA	  SOBRE	  A	  PRODUÇÃO	  CIENTÍFICA	  
COM	  ÊNFASE	  NA	  INFLUÊNCIA	  NATUREZA-‐	  HOMEM	  

Mônica	  Maria	  Siqueira	  
Damasceno
Jane	  Marcia	  Mazzarino

106

TECNOLOGIA	  OPEN	  SOURCE	  E	  MOVIMENTO	  MAKER:	  	  
POTENCIALIDADES	  NA	  EDUCAÇÃO	  PARA	  A	  REDUÇÃO	  DO	  RISCO	  
DE	  DESASTRES Gabriel	  Santos	  da	  Mota

Rachel	  Aline	  Hidalgo	  Munhoz

107

Sobrevivência	  humana,	  sustentabilidade	  e	  tecnologia	  a	  partir	  
do	  filme	  Perdido	  em	  Marte:	  reflexões	  para	  a	  vida	  no	  planeta	  
Terra

Arnaldo	  Antonio	  da	  Silva	  
Junior

108
PRESERVAÇÃO	  DA	  RESERVA	  BIOLÓGICA	  ESTADUAL	  DO	  AGUAÍ	  
POR	  MEIO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Tainá	  Chefer	  Cardoso

Karen	  de	  Farias	  Meller
Paula	  Tramontim	  Pavei
Marta	  Valéria	  de	  Souza	  
Hoffman
Miriam	  da	  conceição	  martins	  
conceição

109

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  AS	  TEORIAS	  FLECKIANAS	  COMO	  
SUBSIDIO	  PARA	  A	  FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  
NA	  AMAZÔNIA	  AMAPAENSE raimunda	  kelly	  silva	  gomes

Luiza	  Nakayama
francele	  benedito	  baldez	  de	  
sousa

110

IMPORTÂNCIA	  AMBIENTAL	  DA	  INTERAÇÃO	  INSETO-‐PLANTA:	  
RELAÇÃO	  MOSCAS-‐DAS-‐FRUTAS	  E	  PLANTAS	  HOSPEDEIRAS	  NO	  
CONTEXTO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL. Felipe	  da	  Lúz

Lisete	  Lorini
Marcoandre	  Savaris

111
A	  PRÁTICA	  DA	  EXTENSÃO	  RURAL	  COMO	  MÉTODO	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  CAMPO

Liagreice	  Pereira	  de	  Medeiros	  
Cardoso

112
HORTA	  AGROECOLÓGICA	  NO	  UNIBAVE:	  ALIMENTO	  SAUDÁVEL	  
AO	  ALCANCE	  DE	  TODOS Janaina	  Veronezi	  Alberton



113
Educação	  Ambiental:	  A	  percepção	  dos	  alunos	  sobre	  descarte	  
de	  medicamentos Ronualdo	  Marques

Talita	  Fraguas
Carlos	  Eduardo	  Fortes	  
Gonzalez
Claudia	  Regina	  Xavier

114
PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  DA	  IMPORTÂNCIA	  DA	  MATA	  CILIAR	  
NO	  MEIO	  RURAL	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  XAXIM,	  SC GEISA	  PERCIO	  DO	  PRADO

Manuela	  Gazzoni	  dos	  Passos
Janete	  Facco
Simoni	  Percio

115
(RE)CONECTANDO	  O	  NEXO:	  EXPERIÊNCIAS	  DE	  JOVENS	  
BRASILEIROS	  COM	  ÁGUA,	  ENERGIA	  E	  ALIMENTOS Maurício	  César	  Delamaro

Catherine	  L.	  Walker
José	  Antonio	  Perrella	  
Balestieri
Cristiana	  Zara
Peter	  Kraftl

116 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  PERSPECTIVA	  ESPIRITUAL Jean	  Carlos	  Berwaldt
Marcelo	  André	  Dill
Eder	  Cordeiro
Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  
Cristiane	  Scheuermann	  
Bonatto

117
INTERDISCIPLINANDO	  SABERES:	  O	  EMEGIR	  DE	  PRÁTICAS	  EM	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL Kenia	  Almeida	  Nunes

118
PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  COMPORTAMENTO	  ECOLÓGICO	  DE	  
ESCOLARES:	  ESTUDO	  QUALITATIVO Ana	  Paula	  da	  Silva	  Siqueira

Edneia	  Aparecida	  de	  Souza	  
Paccola
Rute	  Grossi	  Milani

119

VEÍCULO	  SUBAQUÁTICO	  CONTROLADO	  REMOTAMENTE	  
(R.O.V)	  COMO	  INSTRUMENTO	  DE	  ESTUDO	  DO	  AMBIENTE	  
MARINHO. Emerson	  Luís	  de	  Oliveira

120

PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  SOBRE	  CRIMES	  E	  DENÚNCIAS	  
AMBIENTAIS	  NAS	  ESCOLAS	  ESTADUAIS	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  
BOMBINHAS,	  SANTA	  CATARINA Bruna	  Santos	  da	  Silva

Agatha	  Naiara	  Ninow

121
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  FILOSOFIA:	  POSSIBILIDADES	  DE	  
EXERCITAR	  O	  PENSAMENTO Camila	  da	  Silva	  Magalhães

Lorena	  Santos	  da	  Silva

122
Desenvolvimento	  sustentável	  ou	  sociedades	  sustentáveis?	  
Reflexões	  sobre	  novos	  paradigmas	  de	  progresso Rachel	  Andriollo	  Trovarelli

Denise	  Maria	  Gândara	  Alves
Marcos	  Sorrentino

123
A	  ¿CARTA	  DA	  TERRA	  PARA	  CRIANÇAS¿	  COMO	  CONTRIBUIÇÃO	  
NO	  ENSINO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL RENATA	  NICOSKI

Dominique	  Elizandra	  Mota



Carla	  Roberta	  Andretta	  
Carneiro	  
Juliete	  Gomes	  de	  Lara	  de	  
Souza	  
Irene	  Carniatto

124

REPRESENTAÇÕES	  SOCIAIS	  DE	  ANTIGOS	  MORADORES:	  	  	  O	  
DESMATAMENTO	  DA	  MATA	  CILIAR	  NA	  ÁREA	  DA	  BACIA	  
HIDROGRÁFICA	  DO	  RIO	  CUBATÃO	  DO	  NORTE	  (JOINVILLE-‐SC)	   Vanilda	  Barbosa	  Galli

125
POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  E	  SANEAMENTO	  AMBIENTAL	  EM	  ÁREAS	  
RURAIS:	  PROJETO	  SÃO	  LUDGERO	  100%	  DE	  ESGOTO	  TRATADO	   Teresinha	  Baldo	  Volpato

126
Cidade	  Sustentável	  e	  Resiliente:	  Levantamento	  Diagnóstico	  das	  
Condições	  Ambientais	  de	  um	  município	  do	  Oeste	  Paranaense

chrystian	  aparecido	  grillo	  
haerter
Irene	  Carniatto

127
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DAS	  INFÂNCIAS:	  PESQUISAS	  
CONSTRUÍDAS	  COM	  AS	  CRIANÇAS ELIANE	  LIMA	  PISKE

Luana	  Santos	  da	  Silva
Andreia	  Costa	  Juliano
Narjara	  Mendes	  Garcia
Maria	  Angela	  Mattar	  Yunes

128
OFICINAS	  PEDAGÓGICAS	  ENQUANTO	  INSTRUMENTOS	  PARA	  	  
FORMAÇÃO	  E	  PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL Leticia	  Moreira	  Viesba

Paula	  Guimarães
Patricia	  Bamban	  Rossoni	  De	  
Paoli
Everton	  Viesba	  Garcia
Marilena	  Rosalen

129

A	  INTEGRAÇÃO	  DAS	  POLÍTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  
DE	  PROTECAO	  E	  DEFESA	  CIVIL	  PARA	  REDUÇÃO	  DO	  RISCO	  DE	  
DESASTRE Murilo	  Sinque	  de	  Paula

ROGERIO	  LIMA	  DE	  ARAUJO
Irene	  Carniatto

130
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DA	  INFÂNCIA	  NA	  FAMÍLIA:	  QUAIS	  
SABERES	  E	  PRÁTICAS? Mariana	  Costa	  Neuwald

Narjara	  Mendes	  Garcia

131

PSICOMOTRICIDADE	  RELACIONAL	  COMO	  VIA	  CORPORAL	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  CONTEXTO	  DA	  EDUCAÇÃO	  
INFANTIL Andreia	  Costa	  Juliano

Angela	  Adriane	  Bersch
ELIANE	  LIMA	  PISKE
Narjara	  Mendes	  Garcia

132
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  A	  INTEGRIDADE	  DA	  BACIA	  
HIDROGRÁFICA	  DO	  RIO	  CASCAVEL,	  CASCAVEL	  -‐	  PARANÁ GIOVANA	  DORINI	  DA	  GAMA

133

AVALIAÇÃO	  DO	  POTENCIAL	  DE	  REMOÇÃO	  DE	  METAIS	  POR	  
MACRÓFITAS	  AQUÁTICAS	  EM	  ÁGUAS	  CONTAMINADAS	  PELA	  
MINERAÇÃO	  DE	  CARVÃO	  E	  SUA	  UTILIZAÇÃO	  EM	  SISTEMAS	  DE	  
WETLANDS	  CONSTRUÍDOS ELDER	  TSCHOSECK	  BORBA

Janaina	  Tasca



134
Montessori	  e	  Educação	  Ambiental:	  Diálogos	  e	  Práticas	  de	  uma	  
Comunidade	  Aprendente Márcia	  Pereira	  Da	  Silva

Alice	  Jaqueline	  da	  Silva	  Pio	  
Silveira
Denise	  Lemke	  Carletto

135

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  TRANSIÇÃO	  PARA	  SOCIEDADES	  
SUSTENTÁVEIS:	  RELATOS	  DE	  UMA	  FORMAÇÃO	  PARTICIPATIVA	  
E	  DIALÓGICA Ana	  Clara	  Nery	  Silva

Rafael	  de	  Araujo	  Arosa	  
Monteiro
Rachel	  Andriollo	  Trovarelli
Marcos	  Sorrentino

136
Docentes	  e	  discentes	  do	  Ensino	  Médio	  e	  a	  cultura	  da	  
sustentabilidade

JAQUELINE	  MARCIA	  DE	  
SOUZA	  VIEIRA

137
Educação	  Ambiental	  em	  trilha	  Histórico-‐Cultural	  na	  
Universidade	  de	  Passo	  Fundo Vitória	  Michelin

Tauana	  Mores
Carla	  Denise	  Tedesco

138 NARRATIVAS	  INSTITUINTES	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL katia	  Gonçalves	  Castor
Mariana	  Petri	  da	  Silva


