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NÚMERO	  
PARA	  

EXPOSIÇÃO
TÍTULO	  DO	  RESUMO AUTORES

1 IDENTIFICAÇÃO	  DA	  FLORA	  E	  DA	  AVIFAUNA	  COMO	  SUBSÍDIO	  PARA	  PRÁTICAS	  
DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Millene	  de	  Oliveira

andréia	  de	  fatima	  olegario

Jézili	  Dias
Lia	  Maris	  Orth	  Ritter	  
Antiqueira

2 A	  AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR	  NOS	  CURSOS	  SUPERIORES	   Andrea	  Heidemann

Nelma	  Baldin

3 DESAFIOS	  DA	  PESQUISA	  EM	  EA	  NO	  BRASIL Christiana	  Profice

4 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  MARCO	  LEGAL	  E	  INSTITUCIONAL	   Gabriella	  Eldereti	  Machado

Janaína	  Balk	  Brandão

Jossiane	  Ortiz

5 RELATIVIDADE	  DAS	  SOLUÇÕES	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  CHEIAS,	  DIQUES	  E	  
PRÁTICAS	  SOCIAIS	   Manoella	  Treis

Aloisio	  Ruscheinsky

6 A	  CONTRIBUIÇÃO	  DAS	  DCNEA	  NO	  ENSINO	  MÉDIO	  INTEGRADO	  À	  EDUCAÇÃO	  
PROFISSIONAL Viviane	  Aquino	  Zitzke

Patrícia	  Mendes	  Calixto

Rossane	  Vinhas	  Bigliardi



7
O	  LUGAR	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NOS	  CURRÍCULOS	  E	  PRÁTICAS	  DE	  TRÊS	  
ESCOLAS	  PÚBLICAS	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  RONDONÓPOLIS	  ¿	  MT	  E	  SUA	  RELAÇÃO	  
COM	  AS	  DIRETRIZES	  CURRICULARES	  NACIONAIS	  

LUCIMARA	  AFONSO	  
CASTILHO

CRISNAIARA	  CANDIDO
Lindalva	  Maria	  Novaes	  
Garske

8
A	  PRÁXIS	  QUE	  SE	  APROXIMA	  DO	  COTIDIANO	  DOS	  TERRITÓRIOS:	  PROJETO	  
POLÍTICO-‐PEDAGÓGICO	  DOS/NOS	  CENTROS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
ENQUANTO	  INSTRUMENTO	  DE	  CAPILARIZAÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Andressa	  Lemos	  Fernandes

9 Projeto	  Pegada	  Ambiental Deise	  Keller	  Cavalcante

10 DESDOBRAMENTO	  DE	  UMA	  FORMAÇÃO	  PARA	  O	  MEIO	  AMBIENTE	  E	  O	  
DESENVOLVIMENTO	  LOCAL Ari	  Silva	  Gobira

Áurea	  Regina	  Guimarães	  
Tomasi	  

11 AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR:	  O	  PENSAMENTO	  SISTÊMICO	  NAS	  PRÁTICAS	  
UNIVERSITÁRIAS	  

izabel	  cristina	  feijó	  de	  
andrade

12 PROJETO	  MOSTRA	  AMBIENTAL	  -‐	  A	  PRESENÇA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  
ENSINO	  SUPERIOR

Julie	  Mathilda	  Semiguem	  
Pavinato

Eder	  Cordeiro

Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  

Irene	  Carniatto

13 As	  Feiras	  de	  Ciências	  são	  associadas	  à	  Educação	  Ambiental? Ana	  Isabela	  Mafra

Ana	  Lucia	  Berno	  Bonassina	  

14 INDÍCIOS	  DE	  AMBIENTALIZAÇÃO	  NOS	  DOCUMENTOS	  CURRICULARES	  DE	  UM	  
CURSO	  DE	  LICENCIATURA	  EM	  MATEMÁTICA Schayla	  Costa	  Pissetti

Lucia	  Ceccato	  de	  Lima

Marina	  Patrício	  de	  Arruda



izabel	  cristina	  feijó	  de	  
andrade

15
PROFESSORES	  DE	  EDUCAÇÃO	  FINANCEIRA	  E	  SUSTENTABILIDADE:	  PERFIL	  
PROFISSIONAL	  E	  PRÁTICA	  PEDAGÓGICA	  NA	  REDE	  MUNICIPAL	  DE	  ENSINO	  DE	  
CHAPECÓ Camila	  Amador	  Schlickmann

Ivo	  Dickmann

Simone	  Ruppenthal

Thuany	  Nagorsky

16
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  RESGATE	  DE	  ¿ERITHRYNA	  FALCATA¿	  PARA	  O	  
PAISAGISMO	  E	  RECOMPOSIÇÃO	  DE	  APPs	  NO	  JARDIM	  BOTÂNICO	  MUNICIPAL	  
DE	  SÃO	  JOSÉ	  ¿MAX	  HABLITZEL¿. Sérgio	  Stähelin

Sergio	  Luiz	  de	  Almeida

17 Introdução	  à	  Gestão	  Ambiental	  Urbana:	  Formação	  Continuada	  da	  População
Lucimária	  das	  Dôres	  Cunha	  
dos	  Santos

18 Universidade	  de	  Brasilia	  como	  espaço	  educador	  sustentável
Izabel	  Cristina	  Bruno	  Bacellar	  
Zaneti

19 Análise	  dos	  temas	  ambientais	  em	  um	  Projeto	  Pedagógico	  de	  curso	  de	  
pedagogia. Ana	  Lucia	  Berno	  Bonassina	  

Ana	  Isabela	  Mafra

20 A	  FORMAÇÃO	  DO	  EDUCADOR	  AMBIENTAL	  A	  PARTIR	  DE	  UM	  PROJETO	  DE	  
INICIAÇÃO	  CIENTÍFICA Vinícius	  Alves	  Faria

21 Lixo	  em	  uma	  escola	  pública	  no	  município	  de	  Bom	  Retiro,	  SC. Daniely	  Neckel	  Rosini

22 A	  FORMAÇÃO	  DE	  REDES	  DE	  COLABORAÇÃO	  PARA	  A	  	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NO	  MUNICÍPIO	  DE	  SÃO	  VICENTE/SP:	  TENDÊNCIAS	  E	  DESAFIOS. Cynthia	  Stelita	  Schalch

23 ESTABELECENDO	  A	  CONEXÃO	  ENTRE	  OS	  GESTORES	  DAS	  UNIDADES	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DA	  PREFEITURA	  DE	  SANTOS	  (SP)	   Claudia	  Cristiane	  Giglio	  Brito

24 O	  ¿ESTADO	  DA	  ARTE¿	  DE	  PRODUÇÕES	  CIENTÍFICAS	  SOBRE	  
AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR Danielle	  Monteiro	  Behrend

25 Parâmetros	  Curriculares	  Nacionais:	  Educação	  Ambiental	  e	  sua	  contribuição	  
para	  o	  desenvolvimento	  local Ari	  Silva	  Gobira

Alcione	  Aguiar	  Souza



Pollyanna	  Neves	  da	  Silva

26 UMA	  PESQUISA	  COLABORATIVA	  SOBRE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COM	  
PROFESSORAS	  DE	  ANOS	  INICIAIS	  DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL Tâmia	  T.	  M.	  Pereira

Maria	  Rita	  Avanzi

27 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NAS	  OFICINAS	  DE	  FORMAÇÃO	  EM	  UMA	  
ASSOCIAÇÃO	  DE	  CATADORES	  DO	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL

CRISTIANE	  GULARTE	  
QUINTANA

Marcia	  Borges	  Umpierre

Gisleine	  Cruz	  Portugal

Dione	  Iara	  Silveira	  Kitzmann
lucia	  de	  fatima	  socoowski	  de	  
anello

28 AMBIENTALIZAÇÃO	  NA	  UNIVERSIDADE:	  Diagnóstico	  e	  Construção Ricardo	  Marcelo	  de	  Menezes

Joana	  Carla	  Ruppenthal

Vinícius	  Martins

29 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  ESCOLA	  FAMÍLIA	  AGRÍCOLA	  DA	  REGIÃO	  SUL:	  
DIÁLOGOS	  A	  PARTIR	  DAS	  DCNEA Daniele	  Schmidt	  Peter

Patrícia	  Mendes	  Calixto

30 As	  práticas	  de	  educação	  ambiental	  na	  proteção	  das	  águas	  da	  bacia	  do	  rio	  
Belo,	  em	  Orleans	  (SC) Rose	  Maria	  Adami

31 A	  IMPORTÂNCIA	  DA	  SEQUÊNCIA	  DIDÁTICA	  PARA	  A	  ALFABETIZAÇÃO	  
CIENTÍFICA	  E	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Ronualdo	  Marques

Carlos	  Eduardo	  Fortes	  
Gonzalez

Claudia	  Regina	  Xavier

ELIZABETE	  MARIA	  BELLINI

32 Ações	  educativas	  no	  ensino	  de	  Geografia	  voltadas	  a	  educação	  ambiental Rose	  Maria	  Adami

33 Realização	  de	  biomapa	  em	  uma	  escola	  no	  norte	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul Luan	  Antonio	  Miolo

Valdir	  Lamim	  Guedes	  Junior



34 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  POLÍTICA	  NACIONAL	  DE	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS:	  
UMA	  ANÁLISE	  DO	  PLANO	  DOS	  MUNICÍPIOS	  CONSORCIADOS	  AO	  CIRSURES Gláucia	  Cardoso	  de	  Souza

AMANDA	  BELLETTINI	  
MUNARI

Viviane	  Kraieski	  de	  Assunção

35 Análise	  das	  Perspectivas	  Ambientais	  nos	  Cursos	  de	  Graduação Deborah	  Cassiane	  Iansen
Alice	  Fabiana	  do	  Amaral	  
Friedrich

Uelinton	  Maxsuel	  Batista

Irene	  Carniatto

36 A	  Interdisciplinaridade	  na	  Formação	  Inicial	  de	  Professores	  de	  Ciências:	  
Implicações	  à	  Educação	  Ambiental Paula	  de	  Oliveira	  Souza

Taitiany	  Karita	  Bonzanini

Fernanda	  da	  R.	  Brando

Gabriel	  dos	  S.	  Paulon

Giselle	  Alves	  Martins

37 PROPOSTA	  DE	  PROGRAMA	  DE	  FORMAÇÃO	  AMBIENTAL	  CONTINUADA	  PARA	  
OS	  AGENTES	  DE	  GESTÃO	  AMBIENTAL	  (AGAs)	  DA	  UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DO	   Maryanna	  Oliveira	  Pozenato

Dione	  Iara	  Silveira	  Kitzmann

38 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  LICENCIADOS	  EM	  CIÊNCIAS	  
BIOLÓGICAS	  PELA	  UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DO	  RIO	  GRANDE	  ¿	  FURG TAMIRES	  LOPES	  PODEWILS

Alana	  das	  Neves	  Pedruzzi

LUÍS	  FERNANDO	  MINASI

39 A	  Educação	  Ambiental	  Estética	  e	  a	  Ambientalização	  Curricular	  no	  Ensino	  
Superior:	  diálogos	  emergentes Junior	  Cesar	  Mota

Dione	  Iara	  Silveira	  Kitzmann

40 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NOS	  ANOS	  INICIAIS	  DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  A	  
PARTIR	  DO	  ESTUDO	  DO	  MEIO ANA	  PAULA	  BORGES	  RAMOS

CLAUDIA	  DA	  SILVA	  COUSIN



41 PERCEPÇÃO	  SOCIOAMBIENTAL	  NA	  CONSTRUÇÃO	  DE	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  
SUSTENTÁVEIS Pamella	  Olivia	  Felisberto

Eduardo	  Chierrito	  de	  Arruda

Rute	  Grossi	  Milani	  
MÁRCIA	  APARECIDA	  
ANDREAZZI

Isabele	  Picada	  Emanuelli

42
A	  OBJETIVAÇÃO	  DAS	  DIRETRIZES	  CURRICULARES	  NACIONAIS	  PARA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES:	  UM	  ESTUDO	  DE	  
CASO	  NO	  CURSO	  DE	  PEDAGOGIA	  DA	  FURG DARLENE	  SILVEIRA	  CABRERA

ALEX	  NUNES	  MOLINA

Luis	  Fernando	  Minasi

43 PERCEPÇÃO	  DOS	  MUNÍCIPES	  SOBRE	  A	  COLETA	  DE	  RESÍDUOS	  	  SÓLIDOS	  EM	  
JUAZEIRO	  DO	  NORTE,	  CEARÁ,	  BRASIL Anny	  Kariny	  Feitosa

Júlia	  Elisabete	  Barden

Odorico	  Konrad

Camila	  Hasan

44 CASA	  FAMILIAR	  RURAL	  E	  PEDAGOGIA	  DA	  ALTERNÂNCIA:	  A	  IMPORTÂNCIA	  DA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  O	  DESENVOLVIMENTO	  SUSTENTÁVEL	  NA	   Maria	  A.Oliveira	  Luz

Leonel	  Piovezana

45 O	  que	  aprendemos	  sobre	  conservação	  da	  natureza?
Jair	  Hernando	  Castro	  
Romero

Marcela	  Stuker	  Kropf

46 (COM)VIVÊNCIAS	  NAS	  CAVERNAS	  E	  TRILHAS	  POR	  UMA	  EDUCAÇÃO	  
GEOPOÉTICA:	  EXPERIÊNCIAS	  FORMATIVAS	  EM	  SÃO	  PAULO	  E	  MINAS	  GERAIS Luiz	  Afonso	  V.	  Figueiredo

47 PROJETOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  CRÍTICA	  NO	  LICENCIAMENTO:	  NEA-‐BC	  
PROMOVENDO	  A	  PARTICIPAÇÃO	  CIDADÃ	  NA	  GESTÃO	  DAS	  POLÍTICAS	  

Pedro	  Paulo	  Almeida	  Pinto	  
de	  Andrade

48 A	  APRENDIZAGEM	  DIALÓGICA	  E	  COMUNIDADE	  DE	  APRENDIZAGEM	  EM	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  POSSIBILIDADES	  PARA	  INOVAR	  NAS	  PRÁTICAS	   MANOEL	  DOS	  SANTOS

Cristiana	  Saddy	  Martins



Marlene	  Francisca	  Tabanez	  
Ribeiro

Suzana	  Machado	  Padua

49 DESAFIOS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  EDUCAÇÃO	  ESPECIAL ROSELI	  ESTEGUE

50 MOVIMENTO	  INSTITUINTE	  DE	  AUTOFORMAÇÃO	  COLETIVA	  DOCENTE	  ¿	  A	  
POTÊNCIA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL

Nadja	  Valéria	  dos	  Santos	  
Ferreira

51
O	  OLHAR	  ECOLÓGICO	  DAS	  CRIANÇAS	  SOBRE	  O	  CONTEXTO	  ESCOLAR:	  
REPENSANDO	  AS	  PRÁTICAS	  DOCENTES	  E	  O	  PROCESSO	  DE	  ENSINO	  E	  
APRENDIZAGEM	  A	  PARTIR	  DA	  PERCEPÇÃO	  DAS	  INFÂNCIAS Marcia	  Soares	  da	  Silva

Narjara	  Mendes	  Garcia

52 A	  PERCEPÇÃO	  DA	  COMUNIDADE	  ACADÊMICA	  DO	  CENTRO	  DE	  EDUCAÇÃO	  DO	  
ALTO	  VALE	  DO	  ITAJAÍ	  (CEAVI/UDESC)	  SOBRE	  A	  GESTÃO	  DE	  RESÍDUOS	   Willian	  Jucelio	  Goetten

Hericson	  Meneghelli

Monica	  Martins	  Fernandes	  

André	  Luan	  Alves

Leonardo	  Rodolfo	  Paul

53 MAPEANDO	  INDÍCIOS	  DE	  AMBIENTALIZAÇÃO	  NA	  UNIVALI	  ¿	  CAMPUS	  ITAJAÍ Danielle	  Maria	  Buzzeti

Paulo	  Roberto	  Serpa
ANTONIO	  FERNANDO	  
SILVEIRA	  GUERRA

54 Educação	  Ambiental	  nos	  Projetos	  Pedagógicos	  dos	  Cursos	  de	  Licenciatura	  em	  
Ciências	  Naturais,	  da	  UFPA Roger	  Pereira	  Pantoja	  

Josyane	  Barros	  Abreu

Darlene	  Teixeira	  Ferreira

55 ESPAÇOS	  EDUCADORES	  SUSTENTÁVEIS:	  PROJETO	  GAIA	  VILLAGE,	  EM	  
GAROPABA,	  SC

Cristina	  Machado	  Oliveira	  
Faraco

Fatima	  Elizabeti	  Marcomin

56 A	  PERCEPÇÃO	  DA	  COMUNIDADE	  ACADÊMICA	  DE	  IBIRAMA/SC	  SOBRE	  A	  
GERAÇÃO	  DE	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  NO	  MUNICÍPIO Willian	  Jucelio	  Goetten



Lorena	  Fernanda	  Altava	  Cara

Hericson	  Meneghelli

Emerson	  Souza

Guilherme	  Censi

57 AMBIENTALIZAÇÃO	  NA	  EDUCAÇÃO	  SUPERIOR	  EM	  SANTA	  CATARINA:	  
CONTRIBUIÇÕES	  ÀS	  POLÍTICAS	  INSTITUCIONAIS Mara	  Lúcia	  Figueiredo

ANTONIO	  FERNANDO	  
SILVEIRA	  GUERRA

58 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR:	  UM	  ESTUDO	  DAS	  POLÍTICAS	  
AMBIENTAIS	  NA	  UNIVERSIDADE	  NACIONAL	  DE	  CÓRDOBA Angelica	  Gois	  Morales

59 INVESTIGANDO	  O	  PROCESSO	  DE	  AMBIENTALIZAÇÃO	  E	  SUSTENTABILIDADE	  NA	  
UNIVERSIDADE	  DO	  VALE	  DO	  ITAJAÍ	  ¿	  UNIVALI	   Diego	  Novak

ANTONIO	  FERNANDO	  
SILVEIRA	  GUERRA

Paulo	  Roberto	  Serpa

60
PESQUISA-‐AÇÃO	  COM	  COMUNIDADES	  DA	  ZONA	  DE	  AMORTECIMENTO	  DO	  
PARQUE	  NACIONAL	  DA	  SERRA	  DOS	  ÓRGÃOS:	  	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  
PARTICIPAÇÃO	  SOCIOPOLÍTICA	  	  NA	  GESTÃO	  AMBIENTAL	  PÚBLICA Marcus	  Machado	  Gomes

61
Educação	  Ambiental	  no	  Programa	  Cultivando	  Água	  Boa	  da	  Bacia	  Hidrográfica	  
Paraná	  III Luzia	  Klunk

Jane	  M.	  Mazzarino

62 TEMATICA	  AMBIENTAL	  EM	  ESCOLAS	  PÚBLICAS	  DO	  AMAZONAS:	  PROJETOS	  DO	  
PROGRAMA	  CIÊNCIA	  NA	  ESCOLA	  ¿	  PCE Karina	  de	  Oliveira	  Milhomem

Maria	  Olivia	  de	  Albuquerque	  
Ribeiro	  simão

63 A	  FORMAÇÃO	  PROFISSIONAL	  DOS	  EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  EM	  ESPAÇOS	  
NÃO	  ESCOLARES	  

Luiza	  Martha	  Verdolin	  dos	  
Reis

64 A	  AUTOFORMAÇÃO	  NA	  FORMAÇÃO	  DO	  EDUCADOR	  AMBIENTAL Giovana	  Cristiane	  Dorox

Daniela	  Gureski	  Rodrigues

Líliam	  Maria	  Born	  Martinelli

Sirlene	  Donaiski	  Motin



Daniele	  Saheb

65 PRODUÇÃO	  NA	  REVBEA:	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  EDUCAÇÃO	  
PROFISSIONAL	  TÉCNICA	  DE	  NÍVEL	  MÉDIO Viviane	  Aquino	  Zitzke

Andrea	  Bulloza	  Trigo	  Passos

Daniele	  Schmidt	  Peter

Patrícia	  Mendes	  Calixto

66
ANÁLISE	  DOS	  ENFOQUES	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  VOLTADOS	  AO	  TEMA	  
RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  NA	  REGIÃO	  DO	  GRANDE	  ABC/SP:	  	  UMA	  ANÁLISE	  
BASEADA	  NA	  POLÍTICA	  NACIONAL	  DE	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS PATRICIA	  MARTIN	  ALVES

Zysman	  Neiman

67 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES:	  UMA	  ANÁLISE	  DAS	  
LICENCIATURAS	  DA	  UNOCHAPECÓ Larissa	  Henrique

Ivo	  Dickmann

68 Programa	  Permanente	  de	  Educação	  Ambiental	  do	  município	  de	  Portão	  -‐	  RS	  "	  
Coletivo	  Educador	  Ambiental"	   Marisa	  Braga

69 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  ENSINO	  SUPERIOR:	  UM	  OLHAR	  SOBRE	  UMA	  
UNIVERSIDADE	  ÀS	  MARGENS	  DO	  RIO	  DOCE Wildma	  Mesquita	  Silva	  

Gilda	  de	  Melo	  Marques

Thiago	  Martins	  Santos
Maria	  Celeste	  Reis	  
Fernandes	  de	  Souza

70 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NOS	  LIVROS	  DIDÁTICOS	  DO	  ENSINO	  
FUNDAMENTAL:	  REFLEXÃO	  SOBRE	  ABORDAGENS	  E	  CONTEÚDOS.

Audrey	  Cristiane	  Alves	  da	  
Costa

BERENICE	  KAMINSKY	  AUER
Vanessa	  Martins	  Pontes	  
Maeyama	  
Lia	  Maris	  Orth	  Ritter	  
Antiqueira

71 TECNOLOGIAS	  SOCIAIS:	  UM	  ENFOQUE	  SOBRE	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  
EDUCAÇÃO	  PROFISSIONAL	  E	  TECNOLÓGICA Andrea	  Bulloza	  Trigo	  Passos



72 A	  TRAMA	  DAS	  CIÊNCIAS	  ENQUANTO	  ESTRATÉGIA	  DE	  FORMAÇÃO	  DE	  
EDUCADORES,	  PROTEÇÃO	  E	  CONSERVAÇÃO	  DO	  PARQUE	  NACIONAL	  DAS	   Maristela	  Benites

Simone	  Mamede
Bruna	  Rengel	  de	  Freitas	  
Naves

Cleber	  J.	  R.	  Alho

73 GOVERNANÇA	  AMBIENTAL	  NA	  AMAZÔNIA:	  POSSÍVEIS	  CONTRIBUIÇÕES	  DA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  GESTÃO	  DE	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO	  NO	   KLYCIA	  DE	  SOUZA	  VILHENA

ARMIN	  MATHIS

74 ANÁLISE	  ECOLÓGICA	  RÁPIDA	  EM	  ÁREA	  VERDE:	  CONTRIBUINDO	  PARA	  A	  
EDUCAÇÃO	  E	  GESTÃO	  AMBIENTAL	   MARA	  IRENE	  ENGELMANN

75 O	  LIVRO	  DIDÁTICO	  E	  MUDANÇA	  CLIMÁTICA:	  O	  QUE	  DIZEM	  AS	  PESQUISAS? LUCIANE	  CORTIANO	  LIOTTI
Marília	  Andrade	  Torales	  
Campos

76 PLANTAS	  NATIVAS	  ORNAMENTAIS:	  AÇÕES	  PARA	  PROPAGAÇÃO	  E	  
CONSERVAÇÃO	  DA	  RESTINGA Gabriela	  Goebel

Débora	  da	  Silveira

Michele	  de	  Sá	  Dechoum

Tânia	  Tarabini	  Castellani

77 O	  turismo	  rural	  pedagógico	  como	  prática	  de	  educação	  ambiental Ligia	  Fiedler

Irene	  Carniatto

Wilson	  João	  Zonin

78 PENSANDO	  OS	  ANIMAIS	  COMO	  SUJEITOS	  DE	  DIREITO:	  CONTRIBUIÇÕES	  A	  
PARTIR	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  CRÍTICA Greici	  Maia	  Behling

Vanessa	  Hernandez	  
Caporlingua

79 POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  MUNICÍPIO	  DE	  UNIÃO	  
DOS	  PALMARES,	  ALAGOAS:	  O	  CASO	  DA	  SALA	  VERDE	  SERRANA	  DOS	  

Maria	  Betânia	  da	  Silva	  
Almeida



80
ARTE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ¿	  AEA	  E	  ALGUMAS	  VERTENTES	  DO	  FAZER	  E	  DA	  
OBRA	  ARTIVISTA:	  TÉCNICA,	  ESTÉTICA,	  IDEOLÓGICA,	  COLETIVA,	  LOCAL,	  
INTEGRADA,	  INTERATIVA	  E	  DINÂMICA. Paulo	  E.	  Diaz	  Rocha

81 POTENCIALIZANDO	  CONFLITOS	  AMBIENTAIS	  A	  PARTIR	  DA	  RELAÇÃO	  
COMUNIDADE-‐ESCOLA:	  UMA	  ABORDAGEM	  DISCURSIVA ANGÉLICA	  COSENZA

Michele	  Alice	  da	  Silva
Jaqueline	  Cerqueira	  de	  
Araújo

82 Reflexões	  e	  Práticas	  em	  Educação	  Ambiental Ana	  Isabela	  Mafra

Ana	  Lucia	  Berno	  Bonassina	  

83 PERCURSO	  FORMATIVO	  DE	  ALUNOS	  DE	  UM	  CURSO	  DE	  PEDAGOGIA	  COMO	  
EDUCADORES	  AMBIENTAIS	  CRÍTICOS

Jandira	  Liria	  Biscalquini	  
Talamoni

84 Programa	  Elos	  de	  Cidadania	  (2013	  a	  2015) Marilene	  de	  Sá	  Cadei

85 PRÁTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  SUPERIOR:	  UM	  NOVO	  
OLHAR

Eduarda	  Caroline	  Belotti	  
Zamprogna

Ingrid	  Fátima	  Wentz	  Antunes

Ana	  Cristina	  Confortin

Ivo	  Dickmann

86 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COMO	  EIXO	  CURRICULAR	  EM	  UMA	  ESCOLA	  
MUNICIPAL	  DE	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  EM	  SÃO	  PAULO Leonardo	  Dias	  da	  Silva

87
EVA	  ¿	  ESPAÇO	  DE	  VIVÊNCIAS	  AMBIENTAIS:	  ESTRATÉGIAPEDAGÓGICA	  NOS	  
CAMINHOS	  DA	  AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR	  DAUNIVERSIDADE	  FEDERAL	  
DO	  RIO	  GRANDE	  ¿	  FURG,	  BRASIL

Carla	  Valeria	  Leonini	  
Crivellaro

Elisabeth	  Brandão	  Schmidt

88 NOVO	  CENÁRIO	  LOGÍSTICO	  DO	  OESTE	  DO	  PARÁ	  COM	  VERTENTE	  NA	  
MINIMIZAÇÃO	  DE	  IMPACTOS	  SOCIOAMBIENTAIS	  ATRAVÉS	  DA	  EDUCAÇÃO	  

HILARIO	  VASCONCELOA	  
ROCHA
MARILENA	  LOUREIRO	  DA	  
SILVA

89 VIVÊNCIAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UMA	  ESCOLA	  PÚBLICA	  DE	  BOA	  
VISTA	  RORAIMA

Candida	  de	  Almeida	  Barbosa	  
Pereira



Sandra	  Kariny	  Saldanha	  de	  
Oliveira

Renan	  Bruno	  Vieira	  do	  Vale

Sthefanny	  Chris	  da	  Silva

90 PERFIL	  E	  PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  DE	  VISITANTES	  DE	  DUAS	  UNIDADES	  DE	  
CONSERVAÇÃO	  DO	  MUNICÍPIO	  DE	  NITERÓI,	  RJ Aline	  Braga	  Moreno

Thaís	  de	  Oliveira	  Gama

Juliana	  Novo	  Borges

Andrea	  Soffiatti	  Grael

Gabriela	  Gomes	  Simões

91 A	  IMPORTÂNCIA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  CONSTITUIÇÃO	  DOS	  
POLICIAIS	  FEDERAIS	  BRASILEIROS	   Janaina	  Agostini	  Braido

92 Universidades	  e	  o	  Licenciamento	  Ambiental:	  Conflitos	  Público-‐Privado	  de	  dois	  
Projetos	  de	  Educação	  Ambiental Ana	  Paula	  Teixeira	  Barreto

Carlos	  Eduardo	  de	  Rezende

93 Educação	  Ambiental	  em	  bacias	  hidrográficas Mara	  Alini	  Meier

Jane	  M.	  Mazzarino

94 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  O	  DESPERTAR	  SOBRE	  OS	  BUTIAZAIS	  DE	  TAPES
Daniela	  Cristina	  Haas	  
Limberger
Ederson	  Gustavo	  de	  Souza	  
Ferreira

95 Rota	  do	  Esgoto:	  educação	  para	  a	  cidadania	  e	  transformação	  da	  realidade
Rafaela	  Maciel	  Lopes	  de	  
Paula

96 POLÍTICA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PARANÁ:	  A	  CONSTRUÇÃO	  COLETIVA	  
E	  OS	  DESAFIOS	  DA	  IMPLEMENTAÇÃO Rosana	  Maria	  Bara	  Castella

Luiz	  Arthur	  Klas	  Gineste	  da	  
Conceição	  

Paulo	  Roberto	  castella

97 Trilhas	  ecológicas	  como	  ferramenta	  prática	  para	  aprendizagem Juliana	  Bento	  de	  Oliveira

Irene	  Carniatto



98 AS	  CONTRIBUIÇÕES	  DA	  INTEGRAÇÃO	  DE	  CONCEITOS	  PARA	  A	  POLÍTICA	  
NACIONAL	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Alcione	  Aguiar	  Souza

Ari	  Silva	  Gobira

99
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  QUILOMBO	  ENGENHO	  SIQUEIRA	  COM	  O	  
INSTITUTO	  FEDERAL	  DE	  EDUCAÇÃO,	  CIÊNCIA	  E	  TECNOLOGIA	  DE	  
PERNAMBUCO	  (IFPE):	  UM	  CASO	  DE	  ECOLOGIA	  DOS	  SABERES	  E	  JUSTIÇA	   Marcos	  Moraes	  Valença

Carla	  Ladeira	  Pimentel	  Águas

100 O	  ALFABETISMO	  VISUAL	  E	  OS	  INTERPRETANTES	  DE	  PEIRCE	  PARA	  A	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DE	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  URBANOS Robson	  Francisco	  Pedrozo

Carlos	  Eduardo	  Laburú

101
Acervo	  Circuito	  Tela	  Verde:	  discursos	  sobre	  educação	  ambiental	  em	  
audiovisual Rachel	  Aline	  Hidalgo	  Munhoz

José	  Vicente	  de	  Freitas

102 Desafios	  de	  se	  instaurar	  a	  participação	  social	  pautada	  no	  Sistema	  Nacional	  de	  
Unidade	  de	  Conservação	  -‐	  SNUC Letícia	  de	  Alcântara	  Moreira

Daniela	  Rocha	  Teixeira	  
Riondet-‐Costa

Luciana	  Botezelli

103 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DIRECIONADA	  AOS	  RECURSOS	  HÍDRICOS	  NA	  BACIA	  
DO	  RIO	  URUSSANGA	  (SC) Rose	  Maria	  Adami

104 NARRATIVAS	  DAS	  PRÁTICAS	  PEDAGÓGICAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  A	  
FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  NO	  ENTORNO	  DA	  REBIO	  TAPIRAPÉ,	  MARABÁ,	   CRISTIANE	  VIEIRA	  DA	  CUNHA

MARIA	  ANTONIA	  GOMES	  DE	  
ARAUJO
ALESSANDRA	  REZENDE	  
RAMOS

OZIELINA	  VIEIRA	  LEITE
WALCICLÉA	  PURIFICAÇÃO	  DA	  
SILVA	  CRUZ	  

105 A	  CONTRIBUIÇÃO	  DA	  HERMENÊUTICA	  NO	  ESTUDO	  DA	  QUESTÃO	  
SOCIOAMBIENTAL	  ESCOLAR:	  EXPERIÊNCIA	  PIBID	  PEDAGOGIA	  BELÉM/PA.

Ramon	  Wylken	  Pantoja	  De	  
Miranda

Maria	  das	  Graças	  da	  Silva



ALZIRA	  ALMEIDA	  DE	  ARAUJO

106
A	  FORMAÇÃO	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  ÊNFASE	  EM	  GESTÃO	  DO	  
PATRIMÔNIO	  SOCIOAMBIENTAL	  DO	  CURSO	  DE	  HISTÓRIA-‐BACHARELADO	  DA	  
UNIVERSIDADE	  FEDERAL	  DO	  RIO	  GRANDE	  -‐	  FURG Alana	  das	  Neves	  Pedruzzi

TAMIRES	  LOPES	  PODEWILS

Elisabeth	  Brandão	  Schmidt

107 blog	  educacional	  de	  Mudanças	  Climáticas:	  ferramenta	  tecnológica	  para	  
formação	  de	  professores	  de	  Ciências	  das	  séries	  iniciais	  do	  Ensino	   Katia	  R	  A	  Foggiatto

Germano	  Bruno	  Afonso

108 ARTE-‐EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  UM	  CONSTRUTO	  TRANSDISCIPLINAR Rita	  Patta	  Rache

Claudia	  Pato

109 BICICLANDO-‐ABC:	  CONSTRUÇÕES	  E	  RESISTÊNCIAS	  EM	  PRÁTICA	  FORMATIVA	  
VOLTADA	  PARA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  MOBILIDADE	  URBANA	  E	  QUALIDADE	   Luiz	  Afonso	  V.	  Figueiredo

110 PROPOSTA	  DE	  AMBIENTALIZAÇÃO	  CURRICULAR	  EM	  CURSO	  SUPERIOR	  DE	  
TECNOLOGIA	  EM	  LOGÍSTICA Jorge	  Wilson	  Michalowski

Mario	  Sergio	  Cunha	  
Alencastro

111 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PEDAGOGAS	  DA	  FURG:	  UM	  
ESTUDO	  DE	  CASO	  NA	  TURMA	  DE	  2013-‐2016 ANDRESSA	  QUEIROZ	  SOUZA

LUÍS	  FERNANDO	  MINASI

Alana	  das	  Neves	  Pedruzzi

TAMIRES	  LOPES	  PODEWILS

112 COMPOSTAGEM	  E	  HORTA	  ORGÂNICA	  NA	  GASTRONOMIA:	  PRÁTICAS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Clauderson	  Cardoso

Larissa	  Barbosa	  Lopes

Leila	  Aparecida	  Da	  Costa

113
FORMAÇÃO	  DE	  EDUCADORES	  (AS)	  AMBIENTAIS	  NO	  CONTEXTO	  DO	  
LICENCIAMENTO	  AMBIENTAL	  DO	  MUNICÍPIO	  DO	  RIO	  GRANDE:	  UM	  ESTUDO	  
DE	  CASO	  NO	  CONVÊNIO	  ENTRE	  PREFEITURA	  E	  FURG. ALEX	  NUNES	  MOLINA

DARLENE	  SILVEIRA	  CABRERA



Luis	  Fernando	  Minasi

114 GESTÃO	  E	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  A	  PARTIR	  DE	  UM	  SISTEMA	  DE	  GESTÃO	  
INTEGRADO	  (SGI) Marcelo	  Belão

Ligia	  Fiedler
Plínio	  Emanoel	  Rodrigues	  
Silva

Irene	  Carniatto

115 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NOS	  CURSOS	  DE	  MEDICINA	  DO	  CENTRO	  OESTE	  DO	  
BRASIL:	  SABERES	  E	  PRÁTICAS Giovana	  Galvão	  Tavares

Priscila	  Usevicius

Josana	  de	  Castro	  Peixoto	  

Vívian	  da	  Silva	  Braz

117 Projeto	  Escola	  Sustentável João	  Carlos	  Farias	  

118
EDUCOMUNICAÇÃO	  SOCIOAMBIENTAL	  COMO	  POSSIBILIDADE	  DE	  
INTEGRAÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  BÁSICA	  COM	  O	  ENSINO	  SUPERIOR:	  	  AS	  
EXPERIÊNCIAS	  DA	  SALA	  VERDE	  CENTRO	  DE	  INTEGRAÇÃO	  SOCIOAMBIENTAL	  

Raissy	  Arielly	  Marques	  da	  
Silva

119 EDUCOMUNICAÇÃO	  EM	  PROGRAMA	  DE	  VALORIZAÇÃO	  DE	  RESÍDUOS	  
SÓLIDOS	  URBANOS	  PARA	  APROVEITAMENTO	  DE	  MATÉRIA	  ORGÂNICA Thaianna	  Elpídio	  Cardoso

Carina	  Malinowsky

Leticia	  Debiasi

120
CARACTERIZAÇÃO	  DOS	  CONSELHOS	  MUNICIPAIS	  DE	  MEIO	  AMBIENTE	  NAS	  
REGIÕES	  BRASILEIRAS:	  UM	  OLHAR	  A	  PARTIR	  DOS	  INDICADORES	  DE	  
DESENVOLVIMENTO	  SUSTENTÁVEL-‐IDS-‐EDIÇÃO	  2016 Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira

Karini	  A.	  Scarpari	  
JULIE	  MATHILDA	  SEMIGUEM	  
PAVINATO

Eder	  Cordeiro

Jean	  Carlos	  Berwaldt

121 PERFIL	  DE	  GESTORES	  MUNICIPAIS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  UMA	  
ESTRATÉGIA	  DE	  ENRAIZAMENTO	  NO	  TERRITÓRIO Jéssica	  Nogueira	  Marques



Carmem	  Romagna	  de	  Lima

Luciana	  Mello	  Ribeiro

122 AMBIENTALIZAÇÃO	  DOS	  CURRÍCULOS	  NA	  UNIVERSIDADE	  DO	  SUL	  DE	  SANTA	  
CATARINA	  (UNISUL/SC):	  outro	  olhar Lidiane	  Gomes	  Silveira

Fatima	  Elizabeti	  Marcomin

123 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NUMA	  SIMBIOSE	  COM	  A	  TRADIÇÃO	  E	  A	  HISTÓRIA	  
LOCAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES Marcia	  Moreira	  de	  Araújo

124 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  OS	  PARÂMETROS	  CURRICULARES	  NACIONAIS	   Eder	  cordeiro

Jean	  Carlos	  Berwaldt

Irene	  Carniatto

Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  

Julie	  Pavinato

125
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  O	  PLANO	  NACIONAL	  DE	  EDUCAÇÃO	  -‐	  PNE	  
2014/2024 MÁRCIA	  CECILIA	  VASSOLER

126 A	  IMPORTÂNCIA	  DE	  UM	  PROGRAMA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ¿	  PEA	  EM	  
UM	  CONTEXTO	  INSTITUCIONAL	   Cilene	  de	  Oliveira	  Ortiz

Dione	  Iara	  Silveira	  Kitzmann

Jeferson	  Rosa	  Soares

Junior	  Cesar	  Mota

Joelma	  Madruga	  Furtado

127 O	  TERMO	  DE	  AJUSTAMENTO	  DE	  CONDUTA	  E	  O	  PAPEL	  DA	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  EM	  ÁREAS	  DE	  PRESERVAÇÃO	  PERMANENTE	   Jeferson	  Rosa	  Soares

Dione	  Iara	  Silveira	  Kitzmann

Junior	  Cesar	  Mota

Cilene	  de	  Oliveira	  Ortiz

128 PROPOSTA	  DE	  ESTRATÉGIA	  DE	  MONITORAMENTO	  E	  AVALIAÇÃO	  DE	  
PROCESSOS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO	   Karina	  Jorge	  DinoNahyda	  Franca	  Von	  Der	  

Weid

Marcus	  Machado	  Gomes



Jerônimo	  Carvalho	  Martins

Laci	  Santin

129 A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  PERSPECTIVA	  DO	  CURSO	  DE	  PUBLICIDADE	  E	  
PROPAGANDA	  DA	  UNIVALI GIOVANA	  CRISTINA	  PAVEI

Robson	  Freire

Adriana	  Stela	  Bassini	  Edral

130 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  FORMAÇÃO	  DE	  PROFESSORES	  DA	  ÁREA	  DE	  
CIÊNCIAS	  DA	  NATUREZA

Aniele	  Poersch	  Schröpfer	  de	  
Souza
Roque	  Ismael	  da	  Costa	  
Güllich
Rosangela	  Ines	  Matos	  
Uhmann

131 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  UM	  BREVE	  DIAGNÓSTICO	  NAS	  ESCOLAS	  ESTADUAIS	  
DA	  CIDADE	  DE	  MANAUS-‐AM.

Nayara	  Roberta	  Teixeira	  da	  
Silva
Elizabeth	  da	  Conceição	  
Santos

132 AS	  CONFERÊNCIAS	  INFANTO-‐JUVENIL	  PARA	  O	  MEIO-‐AMBIENTE	  E	  A	  
PARTICIPAÇÃO	  DO	  COLETIVO	  JOVEM	  SOCIOAMBIENTAL	  DE	  RONDÔNIA	   Clarides	  Henrich	  de	  Barba

133 O	  PNEM	  e	  a	  construção	  da	  autonomia,	  liberdade	  e	  democracia	  no	  ambiente	  
escolar

JAQUELINE	  MARCIA	  DE	  
SOUZA	  VIEIRA

Paulo	  Roberto	  Serpa

134 Projeto	  Escola	  Sustentável João	  Carlos	  Farias	  

135 IDEIAS	  SUSTENTÁVEIS:	  Contribuindo	  na	  redução	  dos	  impactos	  ambientais Cristiano	  Romais

Jeison	  Ricardo	  Darossi

	  Jamile	  Patricio

Edison	  Luis	  Stecker	  Junior

ALBA	  LÚCIA	  WEHRLI	  ANTONELLI




