
LISTA	  PARA	  APRESENTAÇÃO	  DE	  PÔSTERES



RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA	  -‐	  EIXO	  1

NÚMERO	  
PARA	  

EXPOSIÇÃO
TÍTULO	  DO	  RESUMO AUTORES

Danielle	  Müller	  de	  
Andrade
Cristiane	  Velleda	  Brisolara

2
Projeto	  Conhecer	  Pedalando:	  uma	  aventura	  em	  busca	  de	  
conhecimentos	  e	  possibilidades Bruno	  Wilwert	  Tomio

Giovanni	  Dalcastagné

3
RELAÇÕES,	  TROCAS	  E	  MULTIPLICAÇÃO	  DE	  SABERES	  NA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  ATRAVÉS	  DO	  PROJETO	  SEMEANDO

Sandra	  Maria	  Costa	  dos	  
Passos	  Colling

4
PROJETO	  TRILHAS	  DA	  CHÁCARA	  EDITH:	  REALIZANDO	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NO	  MUNICÍPIO	  DE	  BRUSQUE	  (SC)	  

Kelle	  Cristina	  Leite	  
Henschel

5

A	  UTILIZAÇÃO	  DE	  PLANTAS	  MEDICINAIS	  COMO	  VERTENTE	  DA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  CENTRO	  DE	  ATENDIMENTO	  
PSICOSSOCIAL	  DE	  PALOTINA	  (PR) Rafael	  Margatto	  Aloisio

6
PERCEPÇÃO	  AMBIENTAL	  DA	  ÁGUA	  DE	  EX-‐MORADORES	  DE	  RUA	  
NA	  CIDADE	  DE	  SÃO	  CARLOS	  (SP) Larissa	  Pedrolongo	  da	  SilvaRodolfo	  Antônio	  de	  

Figueiredo
FREDERICO	  YURI	  HANAI

8 Estudos	  Etnobotânicos	  na	  Aldeia	  Kuaray	  Rese Scheila	  almeida	  de	  borba

9
EDUCAÇÃO	  PARA	  TRANSFORMAÇÃO:	  GRUPO	  DE	  ESTUDOS	  
INTERDISCIPLINARES	  EM	  AGROECOLOGIA:	  GEIA	  	  

Ana	  Carolina	  Gelschleiter	  
Borges



Marcia	  Gilmara	  Marian	  
Vieira

10
EDUCAÇÃO	  PARA	  TRANSFORMAÇÃO	  CONTROLE	  DE	  PRAGAS	  DA	  
HORTA	  ORGÂNICA	  EXPERIMENTAL Ricardo	  CorbettaMarcia	  Gilmara	  Marian	  

Vieira
OSCAR	  BENIGNO	  IZAIgor	  de	  Santana	  Sousa	  
BittencourtAna	  Carolina	  Gelschleiter	  
Borges

11
COLETIVO	  JOVEM	  ALBATROZ	  |	  FORMAÇÃO	  DE	  JUVENTUDES	  EM	  
POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  PARA	  CONSERVAÇÃO	  MARINHA

Beatriz	  Carolina	  da	  Costa	  
Sant'Ana
Cynthia	  RanieriRafael	  de	  Araujo	  Arosa	  
Monteiro
Yasmin	  Defacio

12
PROJETO	  EDUCACIONAL:	  ¿SENSIBILIZANDO	  PARA	  UM	  AMBIENTE	  
SUSTENTÁVEL"

Adriana	  Dagmar	  Batista	  
Maia
Verônica	  Luiza	  Roesler

13
Programa	  de	  Educação	  Ambiental	  Marinha	  "Albatroz	  na	  Escola":	  
Gincana	  Albatroz	  -‐	  Navegando	  no	  mundo	  das	  aves	  marinhas cynthia	  ranieri

Érica	  Stange

14
POR	  UMA	  EDUCAÇÃO	  SISTÊMICA	  E	  CRÍTICA	  PARA	  A	  ÁGUA:	  UM	  
ESTUDO	  DE	  CASO	  NO	  INSTITUTO	  INHOTIM

Sabrina	  Silva	  Alves	  do	  
Carmo
Lívia	  Camargos	  Brito

15 MUDA	  MARÉ:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FAVELA	  DA	  MARÉ,	  RJ. Isabelle	  PepeIsabel	  Ramalho	  Ortigão	  de	  
Leoni
Julia	  Carneiro	  Rossi

16
Saberes	  e	  Práticas	  da	  Educação	  Ambiental	  na	  Construção	  da	  
Sustentabilidade	  no	  Território	  de	  Identidade	  do	  Baixo	  Sul,Bahia Elielma	  Santana	  Fernandes

17
EcoMassot:	  Promovendo	  ações	  sustentáveis	  na	  comunidade	  
escolar Jéssica	  Streb	  de	  Sousa	  

Bruna	  de	  Paula	  Almerão
Juliana	  Silveira	  Bueno	  Edgar	  Leopoldo	  Kuhn	  
Correa



Francimar	  de	  Jesus	  Oliveira	  
Alves	  

18

A	  PERCEPÇÃO	  SOCIAL	  NA	  IMPLANTAÇÃO	  DE	  UNIDADES	  DE	  
CONSERVAÇÃO	  EM	  ITAJAÍ/SC,	  E	  O	  POTENCIAL	  PARA	  FUTURAS	  
ATIVIDADES	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Hanna	  Carolina	  Cordeiro

Leticia	  Zorzi	  RamaRosemeri	  Carvalho	  
Marenzikatiuscia	  Wilhelm	  
Kangerski

19 Programa	  Monitoramento	  Mirim	  Costeiro Simone	  Poletto
Gelson	  Riggo
Caroline	  SchioAna	  Cristina	  Guimaraes	  
Correia

20

PLANTIO	  DE	  HORTALIÇAS	  E	  CONSTRUÇÃO	  DE	  MINHOCÁRIO	  COM	  
CRIANÇAS	  NA	  ASSOCIAÇÃO	  NAVE	  SAL	  DA	  TERRA	  -‐	  SÃO	  
CARLOS/SP Monica	  Palloni	  Gonçalves

Ariane	  Maria	  SilvaMaria	  Fernanda	  Franchi	  de	  
Almeida
Beatriz	  Caires	  Felice

21 Espaço	  Ekocrie	  Água Gisele	  Vilela	  Pereira

22
Estágio	  Interdisciplinar	  de	  Vivência:	  Uma	  experiência	  em	  Áreas	  
de	  Assentamentos	  da	  Reforma	  Agrária Nicole	  Bavaresco	  Rezende

Juliane	  Salapata	  Duarte

23
PROJETO	  INTERDISCIPLINAR	  OCUPA	  CAJU:	  CONSTRUINDO	  
SABERES	  E	  PROMOVENDO	  A	  CIDADANIA	  AMBIENTAL Vinícius	  Freitas	  Klain

PEDRO	  SOUZA	  XIMENES
aline	  estivalet	  reginato

24
UNOESC	  SOLIDÁRIA:	  	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  
SUSTENTABILIDADE

Manuela	  Gazzoni	  dos	  
Passos
Janete	  Facco
GEISA	  PERCIO	  DO	  PRADO

25
SEMANA	  DO	  MEIO	  AMBIENTE:	  UMA	  REFLEXÃO	  INDIVIDUAL	  E	  
COLETIVA Daniela	  	  Soares	  dos	  Santos



26
OFICINA	  NA	  ESCOLA:	  SOCIEDADE,	  MEIO	  AMBIENTE	  E	  PROTEÇÃO	  
AMBIENTAL Luiz	  carlos	  Chaves

Ivan	  Carlos	  Rex	  Batista
Leandro	  Specht

27
RECIFES	  ARTIFICIAIS:	  UMA	  ALTERNATIVA	  PARA	  A	  RECUPERAÇÃO	  
DA	  BIODIVERSIDADE	  MARINHA.	   Emerson	  Luís	  de	  Oliveira

28
NÚCLEO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  DO	  CTC	  (UFSC):	  	  10	  ANOS	  
DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  EXTENSÃO	  UNIVERSITÁRIA Natália	  Silvério

Maria	  Gabriela	  Knapp
Eduardo	  Erpen	  Fronza

29
TERAPIA	  PARA	  IDOSOS	  ATRAVÉS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  
HORTA	  DA	  ALEGRIA Deivid	  William	  De	  Andrade

Adailton	  da	  Silva	  Estácio
Clauderson	  Cardoso

30
PRESERVAÇÃO	  DO	  MEIO	  AMBIENTE:	  ISSO	  TAMBÉM	  SE	  APRENDE	  
NA	  ESCOLA

Claudia	  Vidaletti	  Matos	  
Neves
Luciana	  Simão	  Linhares
Michele	  Daiana	  dos	  Santos
Maria	  Alice	  Zimmermann

31
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COMO	  MEDIDA	  SOCIOEDUCATIVA	  
PARA	  MENORES	  INFRATORES:	  HORTA	  E	  COMPOSTAGEM Adailton	  da	  Silva	  Estácio

Clauderson	  Cardoso
Deivid	  William	  De	  Andrade

32 Inclusão	  da	  Educação	  Ambiental	  na	  Prática	  Pedagógica Maria	  simone	  Muniz

33
BRIGADISTA	  COMUNITÁRIO:	  UM	  EDUCADOR	  AMBIENTAL	  E	  DE	  
PROTEÇÃO	  E	  DEFESA	  CIVIL

Antonio	  Ademir	  Batista	  
Falkembak
ROGERIO	  LIMA	  DE	  ARAUJO
Irene	  Carniatto



34
CAMINHOS	  DO	  BUTIÁ	  CATARINENSIS:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
CRÍTICA,	  CONSERVAÇÃO	  E	  USO	  DA	  BIODIVERSIDADE

Elisa	  Serena	  Gandolfo	  
Martins

35 TRILHA	  DA	  BIODIVERSIDADE:	  UMA	  ESTRATÉGIA	  EDUCATIVA Márcia	  Severo	  Spadoni
36 Réplica	  Fóssil:	  educação	  e	  arte	  sustentável Márcia	  Severo	  Spadoni

37
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  ENSINO	  INICIAL:	  ATIVIDADES	  
CAMPANHA	  DO	  PAPAGAIO	  PARA	  CMEI¿s Willian	  Bogler	  da	  Silva

Katlin	  Camila	  Fernandes
Kamila	  Raquel	  Duarte
BEATRIZ	  FELICETTI
Leize	  Aparecida	  Chaiben

38
A	  interdisciplinaridade	  na	  educação	  ambiental:	  contextualizando	  
o	  currículo	  escolar	  em	  uma	  visita	  ao	  zoológico BEATRIZ	  FELICETTI

Katlin	  Camila	  Fernandes
Willian	  Bogler	  da	  Silva
Kamila	  Raquel	  Duarte
Leize	  Aparecida	  Chaiben

39

ROTEIRO	  PEDAGÓGICO:	  SENSIBILIZAÇÃO	  CONTRA	  TRÁFICO	  E	  
CAÇA	  DE	  ANIMAIS,	  UMA	  PARCERIA	  DO	  PARQUE	  DAS	  AVES	  COM	  
A	  5º	  CIA	  DA	  POLÍCIA	  MILITAR	  AMBIENTAL	  DO	  PARANÁ BEATRIZ	  FELICETTI

Katlin	  Camila	  Fernandes
Willian	  Bogler	  da	  Silva
Kamila	  Raquel	  Duarte
Leize	  Aparecida	  Chaiben

40
Sociedade,	  Meio	  Ambiente	  e	  Educação:	  reflexões	  integradoras	  
no	  curso	  de	  Matemática	  da	  UNIVALI	  	   Iara	  Aline	  De	  Souza

Jaqueline	  de	  Oliveira
Edivilza	  Emilia	  ZuninoYara	  Christina	  Cesario	  
Pereira

41
PROGRAMA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  "RELAÇÃO	  DO	  HOMEM	  
COM	  A	  NATUREZA" Francieli	  Bronstrup



Reinaldo	  Langa

42

EXPERIÊNCIA	  DE	  VALORIZAÇÃO	  DA	  AGRICULTURA	  FAMILIAR	  E	  
INCLUSÃO	  DE	  SEUS	  PRODUTOS	  NA	  ALIMENTAÇÃO	  ESCOLAR	  DO	  
MUNICÍPIO	  DE	  ARAQUARI

Daniela	  Martins	  Guimarães	  
Nunes

43 CADÊ	  O	  MOMO	  QUE	  TAVA	  AQUI? Neusa	  Simas	  da	  Silva

44
GTEA	  RH07:	  ARTICULANDO	  SABERES	  E	  EXPERIÊNCIAS	  NAS	  
REGIÕES	  HIDROGRÁFICAS	  DE	  SANTA	  CATARINA Laura	  Pioli	  Kremer

Rejane	  Wilwert
José	  SommerHELIA	  DEL	  CARMEN	  FARIAS	  
ESPINOZAYara	  Christina	  Cesario	  
Pereira

45
Diálogo	  de	  saberes:	  uma	  visita	  ao	  Centro	  Educacional	  Maria	  
Montessori

Bruna	  Carolina	  de	  Lima	  
Siqueira	  dos	  Santos
Ananda	  Nocchi	  Rockett
Paulo	  Roberto	  Serpa

46
SENSIBILIZAÇÃO	  PARA	  O	  MEIO	  NATURAL:	  o	  solo	  e	  os	  animais	  que	  
o	  habitam Ananda	  Nocchi	  Rockett

Paulo	  Roberto	  SerpaBruna	  Carolina	  de	  Lima	  
Siqueira	  dos	  Santos

47
PROJETO	  SEMEANDO	  FLORESTAS	  PARA	  COLHER	  ÁGUA	  NA	  
CIDADE	  DE	  RESENDE,	  RJ

Rosângela	  Gonçalves	  
Vieira
Claudio	  Cotia	  Barreto
Silviane	  Valeska

48 PROJETOS:	  UM	  INSTRUMENTO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	   Adriana	  Steding

49

EDUCAÇÃO	  INFANTIL:	  PEQUENAS	  CRIANÇAS,	  GRANDES	  
CIDADÃOS	  CONSCIENTES	  NA	  CONSTRUÇÃO	  DE	  UMA	  SOCIEDADE	  
SUSTENTÁVEL Alexandra	  Espindula	  Fuzão



50
¿O	  QUE	  SIGNIFICA	  A	  ÁGUA	  PARA	  VOCÊ?	  ¿	  ¿LO	  QUE	  SIGNIFICA	  EL	  
ÁGUA	  PARA	  USTED?	  ¿ Carolina	  Sousa	  da	  Costa

Camila	  Burigo	  Marin

51
A	  importância	  da	  capacitação	  do	  discente	  para	  atuar	  em	  
projetos	  de	  extensão	  na	  comunidade

Daniel	  Sebastião	  de	  
Medeiros
Aleson	  Belo	  da	  Silva
Andreza	  Maranhão	  SilvaKaíla	  Cristina	  Gomes	  e	  
SilvaMARJORIE	  DA	  FONSECA	  E	  
SILVA	  MEDEIROS

52
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UNIDADES	  DE	  CONSERVAÇÃO:	  A	  
EXPERIÊNCIA	  DE	  UM	  ROTEIRO	  EDUCATIVO Maíra	  Figueiredo	  GoulartAlexsander	  Araujo	  

Azevedo
ANA	  PAULA	  RODRIGUES

53
Plantando	  educação,	  colhendo	  cidadania:	  educação	  ambiental	  
nos	  vales	  dos	  rios	  Jequitinhonha	  e	  Mucuri,	  Minas	  Gerais

Alexsander	  Araujo	  
Azevedo
Maíra	  Figueiredo	  Goulart
Ana	  Angélica	  Santos
Michel	  Becheleni

54
RESPONSABILIDADE	  AMBIENTAL	  INTERGERACIONAL	  NA	  
UNIVERSIDADE,	  É	  POSSÍVEL? JOSE	  MATAREZI

Camila	  Burigo	  Marin
Katia	  Naomi	  Kuroshima

55

A	  IMPLANTAÇÃO	  DE	  HORTA	  NO	  AMBIENTE	  ESCOLAR	  COMO	  
INSTRUMENTO	  EDUCACIONAL	  PEDAGÓGICO	  PARA	  A	  
FORMAÇÃO	  DE	  ALUNOS	  COM	  CONSCIÊNCIA	  CRÍTICA,	  SOCIAL	  E	  
AMBIENTAL

Vitor	  Mateus	  Rangrab	  
Galvão

56 PRINCÍPIO	  DA	  COMPLEXIDADE	  AMBIENTAL	  EM	  ENRIQUE	  LEFF Márcia	  Madeira	  Malta
Vilmar	  Alves	  Pereira

57
AÇÕES	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  EVENTOS	  DE	  EXTENSÃO	  
UNIVERSITÁRIA:	  RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA	  DO	  GEAMA/UEL Fernanda	  Aparecida	  SalesPatricia	  de	  Oliveira	  Rosa	  

Silva



58

SISTEMA	  AGROFLORESTAL	  NA	  ESCOLA:	  UMA	  EXPERIÊNCIA	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  ESCOLA	  BÁSICA	  MUNICIPAL	  
FERNANDO	  MACHADO,	  CORDILHEIRA	  ALTA/SC Maike	  Elize	  Techio

ADRIANA	  BILINI
NIVIO	  MIGUEL	  TOLEDO	  JR.

59
A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COMO	  INDICADOR	  DE	  MUDANÇAS	  
CULTURAIS:	  A	  CAÇA	  NA	  ENCOSTA	  DA	  SERRA Bruna	  Teresa	  Silva	  PereiraJeniffer	  Franciele	  da	  Silva	  

Rambo
60 SER	  SALA	  VERDE	  UFSC

Maria	  Paula	  Cândido	  da	  
Silva
Melina	  Muccillo	  Gonçalves
Rinaldo	  Oriano	  JuniorTaiara	  Verônica	  Valdes	  
CastilloMARLENE	  ALANO	  COELHO	  
AGUILAR

61
PAISAGENS	  CULTURAIS	  NA	  CAATINGA:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NA	  SEMANA	  NACIONAL	  DE	  MUSEUS caroline	  zabendzalaDIOGINYS	  CESAR	  FELIX	  DE	  

LIMA

62
A	  LUTA	  PELA	  SOBREVIVÊNCIA	  DA	  AGRICULTURA	  FAMILIAR	  EM	  
COMUNIDADES	  TRADICIONAIS	  DO	  PARANÁ Gabriela	  Thais	  da	  SilvaFERNANDO	  HENRIQUE	  

PRADOJoão	  Batista	  De	  Oliveira	  
Junior
Milena	  Regina	  da	  Silva

63

A	  CONTRIBUIÇÃO	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  POPULAR	  NAS	  
PRÁTICAS	  EDUCATIVAS	  DO	  PRÉ-‐UNIVERSITÁRIO	  POPULAR	  
QUINTA	  SUPERAÇÃO Roberta	  Avila	  Pereira

Lisiane	  Costa	  Claro
Vilmar	  Alves	  Pereira

64
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  INCLUSÃO	  E	  O	  DIREITO	  HUMANO	  À	  
ALIMENTAÇÃO	  ADEQUADA	  NO	  ESPAÇO	  ESCOLAR

JACIARA	  REIS	  NOGUEIRA	  
GARCIA
Irene	  Carniatto
Mauri	  Jose	  Schneider

65
A	  LUDICIDADE	  COMO	  ATRATIVO	  PARA	  PROMOÇÃO	  DA	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  INTERIOR	  DA	  AMAZÔNIA.

Karina	  de	  Oliveira	  
Milhomem



Monica	  Suani	  Barbosa	  da	  
CostaMaria	  Olivia	  de	  
Albuquerque	  Ribeiro	  simão

66
Práticas	  Educativas	  de	  Educação	  Ambiental	  em	  um	  Museu	  de	  
Ciências	  Naturais Luan	  Antonio	  Miolo

67

ÁGUA	  E	  ESGOTO:	  QUAL	  É	  A	  NOSSA	  RESPONSABILIDADE?	  
CONCEPÇÕES	  APRESENTADAS	  EM	  DESENHOS	  DE	  ALUNOS	  DE	  
SÉRIES	  INICIAIS	  DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL Aline	  Luiza	  Tomazi

Tiago	  Manenti	  MartinsWilliam	  Wollinger	  
Brenuvida

68

TECENDO	  MEMÓRIAS	  DA	  CONFERÊNCIA	  INFANTOJUVENIL	  PELO	  
MEIO	  AMBIENTE	  NO	  ESPÍRITO	  SANTO:	  REDES	  DE	  OLHARES,	  
AFETOS	  E	  SABERES Flavia	  Nascimento	  Ribeiro	  Ana	  Beatriz	  de	  Carvalho	  

Dalla	  Passos

69
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  BACIA	  HIDROGRÁFICA	  DO	  SINOS:	  
FORMAÇÃO	  CONTINUADA	  PARA	  DOCENTES	  DO	  ENSINO	  BÁSICO Jenifer	  Panizzon

Natalia	  Soares
Rage	  Weidner	  Maluf
Miriam	  Alice	  Frantz

70
Do	  individuo	  para	  o	  Comunitário:	  O	  eu	  como	  ferramenta	  sócio	  
ambiental luciana	  siriani

71
PROJETO	  SUSTENTABC:	  A	  ATUAÇÃO	  DE	  UM	  COLETIVO	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  UMA	  ESCALA	  REGIONAL Gabriel	  Pires	  de	  Araújo

luciana	  siriani
PATRICIA	  MARTIN	  ALVES

72
POLÍTICAS	  PÚBLICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  REDE	  
MUNICIPAL	  DE	  ENSINO	  DE	  PORTO	  ALEGRE Andréa	  Ketzer	  Osorio

73
PROJETO	  LABORATÓRIO	  DIDÁTICO:	  PLANTAS	  AMEAÇADAS	  NO	  
JARDIM	  

Milena	  Goulart	  Souza	  
Rodrigues



74
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NO	  PROJETO	  RONDON:	  FORMANDO	  
UMA	  GERAÇÃO	  SUSTENTÁVEL Micheli	  Ferreira

75
A	  FOTOGRAFIA	  CIENTÍFICA	  COMO	  INSTRUMENTO	  NO	  ENSINO	  DE	  
ELETROQUÍMICA	   ELIZABETE	  MARIA	  BELLINI

Claudia	  Regina	  Xavier
Ronualdo	  Marques

76
ABORDAGEM	  DO	  TEMA	  LIXO	  ELETRÔNICO	  EM	  LIVROS	  
DIDÁTICOS	  DE	  CIÊNCIAS	  DO	  ENSINO	  FUNDAMENTAL

Cleide	  Aparecida	  Nunes	  de	  
Oliveira

77

CONHECENDO	  OS	  SERVIÇOS	  AMBIENTAIS	  DA	  BIODIVERSIDADE	  E	  
DISCUTINDO	  O	  TRATADO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  AS	  
SOCIEDADES	  SUSTENTÁVEIS	  E	  DE	  RESPONSABILIDADE	  GLOBAL

Anayse	  de	  Fatima	  Santos	  
da	  Silva
Katia	  Fernandes	  Farias
Marilena	  da	  Silva	  Loureiro

78
EDUCAÇÃO	  PARA	  TRANSFORMAÇÃO:	  GRUPO	  DE	  ESTUDOS	  
INTERDISCIPLINARES	  EM	  AGROECOLOGIA:	  GEIA

Marcia	  Gilmara	  Marian	  
VieiraAna	  Carolina	  Gelschleiter	  
Borges

79

A	  INFLUÊNCIA	  DA	  CAMPANHA	  DA	  FRATERNIDADE	  PARA	  O	  
DESENVOLVIMENTO	  SUSTENTÁVEL:	  UM	  RELATO	  DE	  
EXPERIÊNCIA	  DE	  UMA	  AÇÃO	  JOVEM	  NA	  CIDADE	  DE	  
GOIANINHA/RN Aleson	  Belo	  da	  SilvaMARJORIE	  DA	  FONSECA	  E	  

SILVA	  MEDEIROS

80
NAS	  TRILHAS	  DA	  FUMEC:	  	  ESTRATÉGIAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  PARA	  A	  SUSTENTABILIDADE	  E	  BEM	  ESTAR RENATA	  FELIPE	  SILVINO

Caroline	  Martins	  de	  Paula
Eduardo	  Motta	  Moreira
Luiz	  Otávio	  Oliveira	  LopesPollyana	  Mayara	  Alves	  M.	  
Pereira

81
INCENTIVO	  A	  CULTURA	  DO	  USO	  DA	  ÁGUA	  DA	  CHUVA	  PARA	  FINS	  
NÃO	  POTÁVEIS milena	  rossetti



82

METODOLOGIAS	  ALTERNATIVAS	  EM	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
ENVOLVENDO	  A	  BIODIVERSIDADE	  REGIONAL,	  NAS	  ESCOLAS	  DE	  
EDUCAÇÃO	  BÁSICA	  EM	  PASSO	  FUNDO,	  RIO	  GRANDE	  DO	  SUL. Caroline	  da	  Silva	  Ribeiro

83
A	  TECNOLOGIA	  SOCIAL	  DO	  ADOBE	  NOS	  ESPAÇOS	  EDUCATIVOS:	  
FORMAÇÃO	  E	  AÇÃO

José	  Golçalves	  Prestes	  
NetoLETICIA	  HELENA	  VIEIRA	  DA	  
SILVA

84

PROCESSO	  DE	  CONSTRUÇÃO	  DO	  COLETIVO	  NO	  PROJETO	  DE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  MICROBACIA	  SANTA	  MARIA	  DO	  
LEME	  -‐	  SÃO	  CARLOS,	  SP	   Andreia	  Nasser	  Figueiredo

Bianca	  Fogaça	  de	  SouzaGuilherme	  Aparecido	  Melo	  
dos	  Santos
Larissa	  Ferreira
Monica	  Palloni	  Gonçalves

85
PROJETO	  AMIGOS	  DO	  MAR:	  UM	  NOVO	  OLHAR	  SOBRE	  A	  NOSSA	  
PRAIA

Maria	  Carolina	  Dollo	  
Contato	  Weigert
Gisele	  Costa	  Fredo
Henrique	  de	  los	  santos

86
HORTA	  ESCOLAR	  COMO	  TECNOLOGIA	  SOCIAL:	  REFLEXÕES	  E	  
PRÁTICAS	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	   Elisete	  Ferreira

Natalia	  de	  Lima	  Bueno

87
AMBIENTE-‐SE	  NOS	  BOSQUES:	  UM	  RELATO	  DE	  EXPERIÊNCIA	  DA	  
PRÁTICA	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  CRÍTICA Rebeca	  Vieira	  de	  Lima

Andreia	  Nasser	  Figueiredo
Mariana	  Olivetti
Nathan	  Eugeni	  Andolfato

88
SENSIÁGUA	  2:	  SUBSÍDIOS	  PARA	  MATERIAIS	  DE	  SENSIBILIZAÇÃO	  
AMBIENTAL	  SOBRE	  AS	  ÁGUAS	  SUBTERRÂNEAS Luciana	  Mitie	  TakaraAnayra	  Giacomelli	  Lamas	  

Alcantara
FREDERICO	  YURI	  HANAI

89 Trabalho	  Técnico	  Sócio	  Ambiental	   Maria	  Madalena	  Lima



90 Trabalho	  Técnico	  Sócio	  Ambiental	  
Maria	  de	  Fátima	  
Cavalcante	  Acioly

91
OFICINA	  DA	  TERRA:	  A	  INTERFACE	  ENTRE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
E	  A	  INCLUSÃO Silvane	  dalpiaz	  do	  carmo

Andrea	  Monteiro

92

DIAGNÓSTICO	  DAS	  ATIVIDADES	  DE	  CATAÇÃO	  E	  COSTURA	  DA	  
COMUNIDADE	  DO	  BRILHANTE,	  ITAJAÍ	  ¿	  SC:	  subsídios	  às	  
atividades	  de	  Educação	  Ambiental	  na	  Área	  de	  Proteção	  
Ambiental	  do	  Morro	  do	  Brilhante Leticia	  Zorzi	  RamaRosemeri	  Carvalho	  

Marenzi
Amanda	  de	  Lima

93
GRUPO	  ESCOTEIRO	  DESTERRO	  	  REALIZANDO	  O	  MUTIRÃO	  DE	  
AÇÃO	  ECOLÓGICA	  -‐	  MUTECO Djalma	  Roecker	  Junior

vanessa	  philippi	  cecconi
94 Espaço	  lúdico,	  educativo	  e	  sustentável	  nos	  Jogos	  da	  Primavera Gisele	  Vilela	  Pereira

95
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  RELAÇÃO	  COM	  TECNOLOGIA	  SOCIAL	  
EM	  ESCOLAS	  DE	  ENSINO	  FUNDAMENTAL	  NO	  PARANÁ Monica	  Hertel	  Camargo

Natalia	  de	  Lima	  Bueno
Bruna	  Barbosa	  Apem

96

FORMAÇÃO	  DE	  AGENTES	  POPULARES	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NA	  AGRICULTURA	  FAMILIAR	  EM	  MATO	  GROSSO	  	  -‐	  
Dá	  tua	  mão:	  Tecendo	  Sonhos	  e	  Elaborando	  Saberes	  -‐

MARIA	  DULCE	  DE	  RESENDE	  
OLIVEIRA

97 Ekocrie:	  aprender	  de	  forma	  divertida	  e	  sustentável Gisele	  Vilela	  Pereira

98
HORTA	  ORGÂNICA	  EM	  UMA	  ESCOLA	  DE	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL	  
NO	  MUNICÍPIO	  DE	  PALOTINA	  (PR) Valéria	  Ghisloti	  Iared

Andressa	  Morgana	  Prass	  
Gabriela	  Anderle
aline	  barion	  de	  sa



99
INSTITUTO	  NATUREZA	  BRASIL:	  ECOTURISMO	  E	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	   Luciana	  siriani

100 EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  PARA	  CONSERVAÇÃO	  DO	  BUGIO-‐RUIVO Ana	  Júlia	  Dutra	  NunesLeticia	  Panaro	  Lunardi	  
Woyakewicz

101 A	  PADRONIZAÇÃO	  	  DA	  	  MARICULTURA	  	  EM	  SANTA	  CATARINA Jairo	  Romeu	  Ferracioli
Lucas	  Rodrigues	  Coelho

102

JOGOS	  COOPERATIVOS:	  O	  JOGO	  DAS	  PREVENCORES	  COMO	  
ESTRATÉGIA	  DE	  SENSIBILIZAÇÃO	  PARA	  PREVENÇÃO	  E	  COMBATE	  
ÀS	  EPIDEMIAS Camila	  Giannella	  Miranda

Caroline	  Ferreira	  Moraes
Doroty	  Martos

103
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  CONSCIENTIZAÇÃO	  E	  CONSERVAÇÃO	  
DO	  PARQUE	  NATURAL	  MUNICIPAL	  DE	  SERTÃO Roberta	  Saldanha	  Gradin

Jeonice	  Werle	  Techio
Mateus	  Klein	  Machado
Natalia	  Gonçalves	  Melo

104

A	  RECONSTRUÇÃO	  DO	  COLETIVO	  JOVEM	  DA	  COSTA	  DO	  
DESCOBRIMENTO,	  BAHIA.	  UMA	  AÇÃO	  DO	  PROJETO	  DE	  
CONSERVAÇÃO	  MARINHA	  CORAL	  VIVO.

Maria	  Teresa	  de	  Jesus	  
Gouveia

105
RELAÇÕES	  COM	  A	  NATUREZA	  E	  COM	  A	  ARTE:	  EXPERIÊNCIAS	  
ESTÉTICAS	  E	  SENSÍVEIS	  NA	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL. marilene	  jacobsen	  pinheiroRoberta	  Pimenta	  Vieira	  De	  

Carvalho

106

PROJETO	  DE	  REINTRODUÇÃO	  DO	  PAPAGAIO-‐DE-‐PEITO-‐ROXO	  NO	  
PARQUE	  NACIONAL	  DAS	  ARAUCÁRIAS:	  ELABORAÇÃO	  DO	  GUIA	  
DE	  ATIVIDADES	  PARA	  PROFESSORES	   Felipe	  Moreli	  Fantacini

Vanessa	  Tavares	  Kanaan
Cristiane	  Martin

107
REESTRUTURANDO	  A	  COM-‐VIDA	  DA	  ESCOLA	  M.	  E.	  B.	  VEREADOR	  
PAULO	  REIS Josiane	  Maria	  Simas

Paulo	  Roberto	  Serpa



108

HORTA	  ESCOLA	  COMO	  DESTINO	  SUSTENTÁVEL	  DOS	  RESÍDUOS	  
SÓLIDOS	  ORGÂNICOS	  DE	  RESTAURANTE	  UNIVERSITÁRIO:	  UMA	  
PROPOSTA	  PEDAGÓGICA Queila	  Turchetto

109
Centro	  de	  Pesquisa	  em	  Proteção	  e	  Desastres	  -‐	  CEPED	  Unioeste:	  
Projeto	  para	  Construção	  de	  Cidades	  Resilientes Eduardo	  Luiz	  Gilnek

Irene	  CarniattoJúlio	  Pacheco	  Monteiro	  
Neto

110

CAPACITAÇÃO	  DOS	  FUNCIONÁRIOS	  DA	  REDE	  MUNICIPAL	  DE	  
EDUCAÇÃO	  DE	  SANTO	  AMARO	  DA	  IMPERATRIZ	  SOBRE	  O	  MEIO	  
AMBIENTE	  COMO	  TEMA	  TRANSVERSAL

Liagreice	  Pereira	  de	  
Medeiros	  Cardoso

111
ALIMENTAÇÃO	  SAUDÁVEL:	  ARTE	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
SUSTENTÁVEL Jaqueline	  Piati

Silvia	  Maccari	  Petricoski

112
ECOLOUNGE:	  ESPAÇO	  DE	  CONVIVÊNCIA	  E	  SUSTENTABILIDADE	  
NA	  UFAM Natana	  dos	  Santos	  CastroAline	  Tatiane	  Sousa	  da	  

Silva
Bruna	  Melo	  de	  LimaElzilene	  dos	  Santos	  
FerreiraMaria	  Olivia	  de	  
Albuquerque	  Ribeiro	  simão

113
Infância	  em	  Devir:	  encontro	  entre	  profissionais	  e	  crianças	  da	  
educação	  infantil	  nos	  parques	  públicos	  de	  Vitória Fernanda	  Freitas	  Rezende

114 UM	  SERVIÇO	  LUTERANO	  EM	  PROL	  DO	  PEQUENO	  AGRICULTOR Jean	  Carlos	  Berwaldt
Marcelo	  André	  Dill
Rafael	  Lucas	  Alves	  Ferreira	  
Eder	  Cordeiro
Tarcisio	  Vanderlinde

115
A	  educação	  ambiental	  no	  contexto	  socioeconômico	  das	  
comunidades	  residentes	  em	  áreas	  de	  risco Valeria	  Koch	  Barbosa



116
SANEAMENTO	  E	  QUALIDADE	  DAS	  ÁGUAS	  SUBTERRÂNEAS:	  
prática	  através	  da	  construção	  de	  maquete Janete	  Facco

GEISA	  PERCIO	  DO	  PRADOManuela	  Gazzoni	  dos	  
Passos

117 ESPAÇOS	  E	  INSTRUMENTOS	  DE	  GESTÃO	  AMBIENTAL	  PÚBLICA
Jurandi	  Benedito	  de	  
Arruda
Jurandi	  Bendito	  de	  ArrudaJosué	  de	  Deus	  Gusmão	  
Silva
Maria	  Dulce	  RezendeVânia	  Márcia	  Montalvão	  
Guedes	  Cézar
Willian	  Rocha	  Campolim

118
PROJETO	  NAVEGANDO	  COM	  O	  MEIO	  AMBIENTE:	  CAMINHOS	  
PARA	  A	  TRANSDISCIPLINARIDADE	  EM	  EA Mirella	  Cavalcanti	  da	  SilvaAndréa	  Maria	  da	  Rocha	  

Izidro
Paulo	  Ricardo	  Lira	  Dantas

119 Projeto	  Horta	  Mãe-‐da-‐Terra:	  Educação	  Ambiental	  e	  Cidadania Daiani	  Fraporti	  dos	  Santos
Gelson	  Luiz	  Fiorentin
Jéssica	  Cardoso	  Peres

120 A	  importância	  da	  educação	  ambiental	  na	  formação	  docente Ana	  Paula	  Sacco
Flávia	  Ferreira	  FernandesKelly	  Aparecida	  da	  
Encarnação	  AmorimRogemilar	  Conceição	  
Araújo
Yara	  Soares	  de	  Souza

121 A	  relevância	  dos	  espaços	  não	  formais	  na	  formação	  docente Ana	  Paula	  SaccoJULIANA	  DOS	  SANTOS	  
SILVA	  MATOSVALÉRIA	  APARECIDA	  
LANZONI	  ZANETONI
Valeria	  Dos	  Santos	  Lima
Alcileyde	  Ribeiro	  Da	  Silva

122

50	  PARCERIAS	  MUNICIPAIS	  PELO	  CLIMA	  ¿	  PARCERIA	  ENTRE	  O	  
MUNICÍPIO	  DE	  BRUSQUE	  (BRASIL)	  E	  DISTRITO	  DE	  KARLSRUHE	  
(ALEMANHA) AMÁBILLY	  SCHVAMBACH



123
PROJETO	  COLETA	  CERTA:	  UMA	  PARCERIA	  ALIADA	  A	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL Mirella	  Cavalcanti	  da	  SilvaAndréa	  Maria	  da	  Rocha	  

Izidro
Paulo	  Ricardo	  Lira	  Dantas

124
¿2012¿:	  um	  recurso	  audiovisual	  para	  uma	  abordagem	  ecologista	  
da	  Teoria	  do	  Caos Mauro	  Jose	  Da	  Rosa

125 "Amigos	  do	  Rio"Uma	  vivência	  em	  bacias	  hidrográficas
Elzira	  Maria	  Bagatin	  
Munhoz
Izabel	  Liberato
Mariele	  SimmElaine	  Cristine	  Fischer	  
Scheunemann

126
PROJETO	  ¿ÓLEOS	  PARA	  O	  FUTURO¿	  ¿	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
E	  A	  RECICLAGEM	  DO	  ÓLEO	  DE	  COZINHA.	  TORRES,	  RS,	  BRASIL. Christian	  Linck	  da	  LuzCarlos	  Eduardo	  Saraiva	  

Mauer
Leonila	  Quartiero	  Rmaos
Christian	  Linck	  da	  Luz
Gerson	  Guths

127

PROJETO	  GUARDIÕES	  DA	  PRAIA	  ¿	  INTEGRANDO	  A	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  E	  O	  DESENVOLVIMENTO	  SOCIOAMBIENTAL,	  
TORRES,	  RS,	  BRASIL. Christian	  Linck	  da	  LuzEni	  Aparecida	  Schleder	  

Spode
Aline	  Grossmann

128
A	  RETOMADA	  DA	  PARTICIPAÇÃO	  SOCIAL	  NA	  CONSTRUÇÃO	  DE	  
UM	  DESENVOLVIMENTO	  RURAL	  SUSTENTÁVEL Schennia	  Ottaviano

Irene	  Carniatto
Isabel	  Tamara	  Pedron

129
Uma	  experiência	  de	  educação	  ambiental	  no	  nordeste	  do	  país,	  
Projeto	  TAMAR	  -‐	  Regional	  do	  Ceará Agatha	  Naiara	  Ninow

130
DESIGN	  THINKING	  NA	  EDUCAÇÃO:	  	  UM	  OLHAR	  CONSCIENTE	  
PARA	  PROJETOS	  SOBRE	  SUSTENTABILIDADE Rozilda	  da	  Silva	  LuisEliane	  de	  Oliveira	  

Bittencourt



Vania	  Evalda	  José	  do	  Valle

131

NARRATIVAS	  DO	  PROJETO	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL:	  O	  
DESPERTAR	  DE	  UMA	  JUVENTUDE	  AGRICULTORA	  ATIVA	  NO	  
ENTORNO	  DA	  REBIO	  DO	  TAPIRAPE.	  MARABÁ,	  PARÁ,	  BRASIL. OZIELINA	  VIEIRA	  LEITE

132

PANORAMA	  DOS	  RESULTADOS	  ALCANÇADOS	  NOS	  CINCO	  ANOS	  
DE	  EXISTÊNCIA	  PROGRAMA	  DE	  USO	  RACIONAL	  DE	  ÁGUA	  E	  SOLO	  
DO	  PLANALTO	  NORTE	  CATARINENSE	  ¿	  PLANORTE	  ÁGUA	  E	  SOLO	   Fernanda	  Maria	  Haiduk

Emanuele	  Babireski
Donato	  João	  Noernberg

133

HORTA	  AGROECOLÓGICA	  SUSTENTÁVEL	  E	  CAMPO	  AGRÍCOLA:	  
UMA	  PRÁTICA	  DE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  ALIMENTAR	  NA	  UEB	  
MAIOBÃO,	  PAÇO	  DO	  LUMIAR	  ¿	  MA

Andre	  Luis	  Soares	  
Rodrigues

134
BIOFERTILIZANTES	  COMO	  ESTRATÉGIA	  DE	  CONTROLE	  DE	  
DOENÇAS	  EM	  BANANAIS	  DE	  LUIZ	  ALVES,	  SC. Carlos	  Alberto	  Jacobsen

Alexandre	  Visconti

135
DESCARTE	  DE	  BITUCAS	  DE	  CIGARRO:	  BITUQUEIRAS	  E	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  EM	  BALNEÁRIO	  GAIVOTA-‐SC Michele	  de	  Souza	  Fanfa

136 Aquaponia	  para	  Educação	  Ambiental Diego	  Fagundes

137

A	  ludicidade	  em	  processos	  educadores	  para	  a	  transição	  para	  
sociedades	  sustentáveis:	  a	  experiência	  do	  projeto	  CriAtividade	  e	  
Educação	  Ambiental Laura	  Rydlewski

Rachel	  Andriollo	  Trovarelli
Karine	  Silva	  Faleiros
Carolina	  Antunes

138
Oficinas	  de	  Culinária	  e	  Agroecologia:	  integrando	  educação	  
ambiental	  e	  educação	  alimentar	  e	  nutricional Valéria	  Bastos



139 GEOMETRIA:	  CONTEXTUALIZAÇÃO	  EM	  CONSTRUÇÕES	  E	  FORMAS Fabio	  Cunda
Marcos	  Roberto	  Dalpiaz

140
A	  Carta	  da	  Terra	  na	  formação	  de	  Professores	  de	  Ciências:	  um	  
relato	  de	  experiência. Darlene	  Teixeira	  FerreiraNadia	  Magalhães	  da	  Silva	  

Freiras
Josyane	  Barros	  Abreu

141
Cidadania	  e	  Meio	  Ambiente	  no	  Serviço	  de	  Educação	  Ambiental	  
do	  Jardim	  Botânico	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  

isis	  tatiana	  borges	  jordão	  
braga
Thalyta	  de	  Abreu	  Botino

142
VALORIZAÇÃO	  DA	  BACIA	  HIDROGRÁFICA	  DO	  RIO	  ITAPOCU	  
ATRAVÉS	  DA	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL Karine	  Rosilene	  HollerFelipe	  Augusto	  H.	  D.	  

Oliveira
Marileia	  Selonke	  Sasse
Liziane	  Tamara	  Teo

143

ATENDIMENTO	  DOS	  ALUNOS	  DA	  MODALIDADE	  DE	  ENSINO	  DE	  
EDUCAÇÃO	  DE	  JOVENS	  E	  ADULTOS	  (EJA)	  PELA	  ¿BIBLIOTECA	  
MÓVEL	  AMBIENTAL¿	  DE	  LONDRINA-‐PR	  

Adriana	  Rodrigues	  Barra	  
Rosa	  Ferreira

144
A	  HORTA	  ORGÂNICA	  COMO	  ALTERNATIVA	  DE	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  E	  PROMOÇÃO	  DA	  SAÚDE	  	  

João	  Batista	  De	  Oliveira	  
JuniorFERNANDO	  HENRIQUE	  
PRADO
Gabriela	  Thais	  da	  Silva
Milena	  Regina	  da	  Silva

145 Atividade	  Sensorial	  em	  Prol	  da	  Educação	  Ambiental Leize	  Aparecida	  Chaiben

146
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NUMA	  COMUNIDADE	  DE	  
APRENDIZAGEM	   Viviane	  Grzechota	  Selzler

147

ESPAÇOS	  DE	  HUMANIDADE	  E	  APRENDIZADO	  DO	  SER	  E	  DO	  
FAZER:	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  COM	  PESCADORES(AS)	  
ARTESANAIS	  DO	  LAGO	  DE	  ITAIPU	   Patricia	  Garcia	  Carvalho



VALERIA	  CASALE
JESSICA	  MARQUES

148

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  RELATIVIDADE	  DA	  EVOLUÇÃO	  DO	  
INCONSCIENTE:	  PROJETO	  AGENTE	  AMBIENTAL	  MIRIM	  ¿	  OS	  
SAIRINHAS Cristiano	  Olinger

Natieli	  Fatima	  da	  Costa
Gisele	  Moraes	  Buch
DEISE	  NARA	  SCHAFERPâmela	  C.	  Felipim	  da	  Silva	  
Fischer

149
ESCOLAS	  EM	  AÇÃO,	  EXPERENCIANDO	  A	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
E	  OS	  OBJETIVOS	  DE	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  MILÊNIO Anabel	  de	  Lima

150 CARTA	  DA	  TERRA	  POR	  MEIO	  DE	  DINÂMICAS Adriana	  Steding

151
TRABALHANDO	  A	  PRÁTICA	  DA	  COMPOSTAGEM	  NO	  CONTEXTO	  
DA	  EDUCAÇÃO	  INFANTIL Flavia	  Carolline	  Brezinski

Ana	  Beatriz	  Arantes
Jaqueline	  Braz	  Gussan
Willian	  Kubiaki	  Beltrame
Irene	  Carniatto

152
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  FORMAÇÃO	  DE	  BRIGADISTAS	  
MUNICIPAIS

Jurandi	  Benedito	  de	  
ArrudaCreverson	  Magalhães	  
London
Fábio	  Honório	  da	  silvagresiella	  helena	  vitor	  
almeida	  castilhoPAULO	  HENRIQUE	  VICTOR	  
DE	  MATOS

153
PROJETO	  OCEANOS:	  PROTAGONISMO	  INFANTO-‐JUVENIL	  PELO	  
MONITORAMENTO	  AMBIENTAL	  VOLUNTÁRIO	  (MAV) Katia	  Naomi	  Kuroshima

Rafael	  Ferreira	  LangellaYara	  Larissa	  Amorim	  
Gastaldi
Stévia	  Duarte	  Silva



JOSE	  MATAREZI
154 ÁGUA	  VIVA:	  RESGATANDO	  A	  VIDA	  DA	  ÁGUA Isadora	  Zinnke

Camila	  Burigo	  Marin

155
CONSTITUIÇÃO	  DE	  ESPAÇOS	  EDUCADORES	  SUSTENTÁVEIS:	  
DIMENSÃO	  DA	  FORMAÇÃO	  DISCENTE Eliane	  Renata	  Steuck

Magali	  Mary	  Feldmann

156

ANÁLISE	  BIOECOLÓGICA	  SOBRE	  OS	  SERVIÇOS	  DE	  ATENDIMENTO	  
ÀS	  CRIANÇAS	  E	  ADOLESCENTES	  VÍTIMAS	  DE	  VIOLÊNCIA,	  ABUSO	  E	  
EXPLORAÇÃO	  SEXUAL

Beatriz	  Mello	  de	  
Albuquerque
ELIANE	  LIMA	  PISKE
Narjara	  Mendes	  GarciaMaria	  Angela	  Mattar	  
Yunes

157
FEIRA	  UNIVERSIDADE	  ECOSOLIDÁRIA:	  ESPAÇO	  DE	  CONSTRUÇÃO	  
COLETIVA	  DE	  SABERES	  E	  DE	  FAZERES

Leila	  Andresia	  Severo	  
Martins
FABIANA	  DA	  SILVA	  OLIANI

158
TELHADOS	  VERDES:	  TECNOLOGIA	  ALTERNATIVA	  DE	  CULTIVO	  NO	  
ESPAÇO	  ESCOLAR Benjamin	  Pereira	  NetoEdézio	  Carlos	  Santos	  Silva	  

Miranda
Vívian	  Soares	  de	  AlmeidaLílian	  Couto	  Cordeiro	  
Estolano
Ana	  Maria	  Dantas	  Soares

159
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  E	  A	  INCLUSÃO	  DE	  JOVENS	  E	  ADULTOS	  
COM	  DEFICIÊNCIA	  INTELECTUAL Melina	  Muccillo	  Gonçalves

MARLENE	  ALANO	  COELHO	  
Neyda	  Rocha	  Manaut
Bárbara	  Trelha	  Oliveira

160
CAMPANHA	  #APRENDERPARAPREVENIR:	  ESCOLAS	  NA	  
PREVENÇÃO	  DE	  RISCOS	  DE	  DESASTRES	  SOCIOAMBIENTAIS	  	   Patricia	  Mie	  Matsuo

Rachel	  Trajber
Andréia	  Cristina	  Barroso	  
Débora	  Olivato
Sergio	  Luiz	  Damiati




