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CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE PESQUISA OU PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: CAPACITAÇÃO PARA A CIDADANIA: O EMPODERAMENTO DE 

LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NO TERRITÓRIO PAULO FREIRE. 

 

Período de realização: 2016/2017 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: José Carlos Virtuoso– Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

 
 

Discentes: Wellington Fabiano Pitta  - Engenharia Ambiental e Sanitária - 1ª fase 

 

 

3. PUBLICO ALVO 

As comunidades escolhidas para a aplicação do projeto “Território Paulo Freire”, 

qual sejam: Vila Belmiro/Jardim União, Progresso, Vila Manaus, Mineira Velha, 

Santa Luzia; Mineira Nova, São Sebastião, São Defende, Imperatriz, Nova 

Esperança, Santo André e São Francisco. 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Capacitar lideranças comunitárias junto aos moradores da(s) comunidade(s) 

atendida(s) mediante a capacitação para a cidadania e o seu empoderamento, a partir 

de noções básicas e tópicos especiais acerca do ambiente e cidadania, 

empreendedorismo e finanças pessoais, direitos humanos e cidadania compreendendo 

direitos do consumidor; de direito penal e direitos humanos; de direito do trabalho e 

previdenciário e de direito sanitário e constitucional, além de políticas públicas e 

desenvolvimento de  lideranças. 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 

 

Específicos: 

- Estudar as temáticas junto aos acadêmicos extensionistas, a fim de elaborar o roteiro 

e definir as noções básicas de cada área a serem abordadas, dentro das necessidades 

do público-alvo, e após reuniões com os líderes comunitários, no início de cada 

semestre de duração projeto; 

 

- Participar do planejamento multidisciplinar no primeiro semestre de execução do 

projeto, conforme Item 5.8 do edital;  

 

- Desenvolver o conjunto estratégias pedagógicas apropriadas para construir o 

conhecimento sobre os temas propostos, através de slides, diálogos, estudos de casos, 

talvez teatro, etc...; a serem utilizadas nas rodas de conversas e das oficinas, a par do 

conhecimento científico acumulado paralelamente com a realidade encontrada na 

comunidade e sobre as demandas deste  público-alvo, buscando a interdisciplinaridade 

e a indissociabilidade entre temáticas, práticas pedagógicas e reconhecimento da 

realidade dos participantes e da comunidade; 

 

- Promover oficinas e rodas de conversa para os(as) participantes no intuito de 

apresentar as noções das temáticas a serem desenvolvidas (ambiente e cidadania, 

empreendedorismo e finanças pessoais,  direitos humanos e cidadania e políticas 

públicas e desenvolvimento de  lideranças), visando o empoderamento e a troca destes 

saberes (científicos e da realidade da comunidade) para o empoderamento dos 

participantes afim de que se tornem lideranças e disseminadores de informações 

teóricas e práticas, com saberes que incluem como, quando e onde reivindicar direitos 

individuais e coletivos  no Município de Criciúma-SC. 

 

- Divulgar o conhecimento obtido na realização do projeto em eventos de extensão 

acadêmica, na elaboração de artigos científicos e também junto à mídia local. 

 

 

 

 



4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Espera-se que, com a realização deste projeto, haja o fomento efetivo na 

formação de lideranças que poderão contribuir nas comunidades abrangidas, por meio 

da participação em processos de construção dos direitos e da cidadania. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Não houve até o momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ENFOQUE NA PRESERVAÇÃO DE RESERVA 

BIOLÓGICA ESTADUAL DO AGUAÍ - SC 

 

Período de realização: 2016 - 2017 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes:  

Marta Valéria Guimarães de S. Hoffman - Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Miriam da Conceição Martins - Curso Ciências Biológicas/ Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

Paula Tramontim Pavei - Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Discentes:  

Karen de Farias Meller - Engenharia Ambiental e Sanitária - 8ª fase 

Nicolli Domingues Naspolini – Ciências Biológicas – 7ª fase 

 

3. PUBLICO ALVO 

Corpo docente, alunos e comunidades das escolas localizadas nos municípios, 

próximos a Reserva Estadual do Aguaí, a citar, Treviso, Siderópolis e Nova Veneza.  

 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Possibilitar o envolvimento da comunidade escolar em ações que visem à 

integração da Reserva Biológica Estadual do Aguaí no contexto educacional, buscando 

contribuir para o desenvolvimento de posturas e ações compatíveis com a conservação 

dos recursos naturais. 

 

 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


Específicos: 

 Promover atividades de educação ambiental junto à comunidade estudantil, que 

estimulem uma maior responsabilidade cidadã na apropriação e uso de recursos;  

 Incorporar as ciências ambientais na educação de crianças e adolescentes;  

 Utilizar recursos midiáticos existentes na UNESC, para construir uma consciência 

ambiental e mudança de atitudes e hábitos mais favoráveis à preservação 

ambiental; 

 Promover palestras e oficinas de educação ambiental para estudantes e 

professores que atuam nas Escolas envolvidas no projeto e comunidade; 

 Promover atividades educativas que permitam a estudantes e professores 

diagnosticar e atuar sobre os problemas ambientais, voltadas para o entorno da 

reserva; 

 Refletir sobre os problemas ambientais que preocupam a sociedade atual; 

 Capacitar professores, diretores e comunidade em fundamentos conceituais e 

metodológicos de educação para as questões ambientais nas escolas envolvidas 

no projeto (multiplicadores ambientais). 

 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Ao longo dos últimos anos, vem crescendo a preocupação da população 

acerca dos impactos das atividades humanas sobre o ambiente e as consequências 

destas ações para as atuais e futuras gerações.  

Uma das formas minimizar o efeito destes impactos é através da criação e 

manutenção de Unidades de Conservação. As Unidades de Conservação servem para 

proteger a diversidade biológica e os recursos genéticos associados. Para os seres 

humanos as UCs contribuem especialmente para regulação da quantidade e qualidade 

de água para consumo; manutenção da fertilidade dos solos e estabilidade das encostas 

(relevo); equilíbrio climático e manutenção da qualidade do ar; geração de alimentos 

saudáveis e diversificados; possibilita uma base para produção de medicamentos para 



doenças atuais e futuras; proporciona areas verdes para lazer, educação, cultura e 

religião.  

Assim sendo, é preciso que o poder público e a sociedade tenham clareza de 

que ecossistemas saudáveis são vitais para a existência de pessoas sadias, empresas 

sustentáveis, economias sólidas e, conseqüentemente, para o desenvolvimento 

sustentável. 

Com base nesta necessidade de esclarecimento sobre a vital importância de 

uma Unidade de Conservação, este projeto visa alcançar a comunidade, através da 

disseminação destas informações por meio de alunos de escolas públicas localizadas 

nos municípios próximos a Reserva Biológica Estadual do Aguaí, buscando o 

comprometimento destes com o meio ambiente em que vivem.  

O desenvolvimento do projeto permitirá uma articulação com as escolas do 

município, possibilitando que os alunos aprendam na prática conteúdos relacionados à 

importância da manutenção da UC, correlacionado com conteúdos ministrados em 

disciplinas de sua formação escolar. Além disso, possibilitará o desenvolvimento de 

atitudes, habilidades e valores para a construção de um ambiente com mais qualidade 

de vida, possibilitando o ato de educar ambientalmente e implicando em mudanças de 

visão de mundo e no modo como nos relacionamos com ele. 

Tais ações colaborarão na divulgação da UC junto à sociedade, mostrando a 

sua importância para a qualidade de vida e ambiental das gerações atuais e futuras, 

bem como facilitarão o acesso e a circulação das informações em prol do meio ambiente 

e da UC junto à mídia e à opinião pública. 

 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Não houve até o momento.  

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL NA ESCOLA JOSÉ CONTIM 

PORTELLA, CRICIÚMA, SC: FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE 

ECOFORMAÇÃO E SUA AMPLIAÇÃO PARA A COMUNIDADE DO ENTORNO. 

 

Período de realização: 2016 - 2017 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: José Carlos Virtuoso– Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

 
 

Discentes: Eduardo Fernandes Martinello  - Engenharia Ambiental e Sanitária - 1ª fase 

 

 

3. PUBLICO ALVO 

Serão envolvidos no desenvolvimento do projeto professores, funcionários, direção, 

alunos e familiares que compõem a comunidade escolar da Escola Municipal José 

Contim Portella e moradores do Condomínio Residencial Venezia.  
 

 

4. OBJETIVOS 

 

Geral: Fortalecer e estender os processos de educação e gestão ambiental da escola 

José Contim Portella, do bairro São Sebastião, em Criciúma, para a comunidade do seu 

entorno, envolvendo a APP (Associação de Pais e Professores) e o Conjunto 

Residencial Venezia. 

 

Específicos: 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 Discutir e avaliar com a escola (professores, funcionários e direção) os resultados 

do projeto realizado no biênio 2014/15, para a indicação de novas possibilidades 

de atuação no novo projeto. 

 Realizar planejamento com a escola, representantes da Associação de Pais e 

Professores e do condomínio Residencial Venezia, com a definição de ações e o 

cronograma de execução para o primeiro ano do projeto. 

 Promover oficinas de capacitação com professores e funcionários da escola 

sobre Educação e Gestão Ambiental. 

 Subsidiar professores e direção nas atividades de Educação Ambiental previstas 

no projeto próprio da escola. 

 Realizar palestras, oficinas e outras atividades de sensibilização para pais de 

alunos e moradores do condomínio vizinho sobre o cuidado com o meio 

ambiente, com ênfase em resíduos sólidos. 

 Identificar a compreensão que os moradores do Condomínio Residencial Venezia 

sobre o tratamento a ser dispensado em relação aos resíduos sólidos. 

 Divulgar os resultados do projeto em eventos acadêmicos, como a Semana de 

Ciência e Tecnologia da Unesc, e eventos externos à instituição por meio de 

artigo. 

 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que, com a realização deste projeto, a comunidade escolar da Escola José 

Contim Portella torne-se uma referência no bairro em relação aos cuidados com o meio 

ambiente, seja pela prática ecologicamente adequada nas dependências do 

estabelecimento, seja na replicação de boas práticas na própria comunidade do entorno. 

Que a coleta seletiva e o cuidado com o ambiente local entre na agenda de moradores 

do condomínio vizinho, fortalecendo ainda o elo de cooperação e solidariedade no local. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Não houve até o momento.  

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

ABADEUS: PROPOSTA DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO PARA A 

COMUNIDADE DE ENTORNO, DO BAIRRO CRISTO REDENTOR, CRICIÚMA, SC. 

 

Período de realização: 2016/2017 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: José Carlos Virtuoso e Mário Ricardo Guadagnin – Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária 

 
 

Discentes: Barbara Paiano e Caroline Lourenço Marciano (Engenharia Ambiental e 
Sanitária - 3ª fase). 

 

 

3. PUBLICO ALVO 

Professores, funcionários, e alunos dos cursos Jovem Aprendiz e Associação de 

Moradores do Bairro Cristo Redentor. 

 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Fortalecer os processos da gestão de resíduos sólidos da Associação 

Beneficente ABADEUS, estendendo-as a sua comunidade de entorno, do Bairro Cristo 

Redendor, Criciúma. 

 

Específicos: 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 Discutir e avaliar com a entidade (professores, funcionários e direção) os 

resultados do projeto realizado no biênio 2014/15, para a indicação de novas 

possibilidades de atuação no novo projeto.  

 Realizar planejamento das ações com a participação da Abadeus, Associação de 

Moradores do Bairro Cristo Redentor e da Famcri (Fundação de Meio Ambiente 

de Criciúma); 

 Desenvolver oficinas de educação ambiental com os funcionários para a gestão 

dos resíduos sólidos, coleta seletiva, compostagem domiciliar, horta doméstica e 

arborização urbana. 

 Promover atividades de Educação Ambiental para pais de alunos e moradores 

do bairro voltadas à sensibilização acerca do tratamento adequado com os 

resíduos, coleta seletiva, compostagem domiciliar, horta doméstica e arborização 

urbana. 

 Estimular a população local ao aproveitamento dos resíduos orgânicos por meio 

da prática de compostagem domiciliar e horta doméstica;  

 Estimular, discutir e analisar com lideranças locais e dirigentes da ABADEUS a 

possibilidade da formação e organização de uma associação ou  cooperativa de 

catadores com os trabalhadores que exercem esta atividade residentes no 

entorno da sede da entidade, bairro Cristo Redentor, Vila Natureza,  Bairro São 

João e Renascer. 

 Realizar um diagnóstico ambiental referente ao tratamento dos resíduos sólidos 

por parte da comunidade na área de entorno da Instituição Beneficente Abadeus, 

num raio de 500 metros da sede da entidade. 

 Divulgar os resultados do projeto em eventos acadêmicos, como a Semana de 

Ciência e Tecnologia da Unesc, e eventos externos à instituição por meio de 

artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS ALCANÇADOS OU ESPERADOS (caso ainda em andamento) 

Com a realização deste projeto, dentro de uma nova etapa, a ABADEUS deverá ser 

beneficiada pela possibilidade de fortalecer e ampliar suas práticas de Gestão 

ambiental, considerando as novas possibilidades a serem desenvolvidas. Assim, 

continuar reduzindo a geração de resíduos, com reciclagem e melhor aproveitamento 

destes, como por exemplo, os orgânicos, para a produção de adubos para uso no 

ajardinamento na sede da entidade. 

 

Da mesma forma, tem-se a convicção da manutenção futura do processo pelo fato de 

haver o envolvimento direto de professores e funcionários, na perspectiva de que este 

tenha continuidade com autonomia e protagonismo, multiplicando as boas práticas 

ambientais na comunidade de entorno.  

 

Com a extensão do projeto para a comunidade externa à Abadeus, por meio da 

participação da Associação de Moradores, e a consequente ampliação de participação 

da comunidade local, espera-se: 

 

- maior sensibilização dos moradores do bairro em relação ao tratamento adequado a 

ser dispensado aos resíduos sólidos, gerando novo comportamento; 

- mobilização social em relação à qualidade do ambiente do bairro, com a redução de 

descarte inadequado de “lixo” em terrenos baldios e espaços públicos; 

 - a adoção da prática de compostagem e horta domiciliar;  

  

Por fim, tem-se a convicção de que, ao ser ampliada no ambiente interno da entidade e 

estendida à comunidade, a experiência da Abadeus, com a aplicação dos conceitos de 

gestão ambiental, deverá contribuir de forma concreta para a transformação do bairro. 

 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc 2016 e 2017 (Resumo) 

 Comunicação oral no VIII Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, 2016.  

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA – ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES (ACRICA) 

 

Período de realização: 2014-2015  
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: Mario Ricardo Guadagnin – Engenharia Ambiental 

                  Rosa Nadir Teixeira Jeronimo – Psicologia 

                  Leandro Nunes - Psicologia  

 
 

Discentes:  

Rodrigo Da Silva Pacheco, Eduardo Stradiotto Pupim, Nicolas Wanderling da Silva, 

Carlos Rafael Mangueira Valdez Barros, Artur Michels Ariane Machado Ignácio, Cesar 

Augusto F. de Liz (Curso de Engenharia Ambiental). 

Vitória de Oliveira de Souza, Roger Alisson Menegon Ferrari, Dores Borges (Curso de 

Psicologia). 

 

 

3. PUBLICO ALVO 

Diocesana de Criciúma; FAMCRI; Prefeitura Municipal de Nova Veneza ACRICA – 

Associação Criciumense de Catadores Banco do Brasil MNCR – Movimento 

Nacional dos Catadores 

 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 
 

4. OBJETIVOS 

Geral:  

Possibilitar espaços dinâmicos de ação-reflexão-ação junto às comunidades científicas, 

organizada de catadores, de lideranças de bairros e de organizações públicas e 

privadas, visando à continuidade e expansão das atividades relacionadas à coleta 

seletiva solidária de caráter inclusivo de resíduos sólidos no município de Criciúma 

tendo como meta, a melhoria da qualidade de vida de catadores, catadoras e 

trabalhadores com material reciclável, que se envolvem direta ou indiretamente com a 

sustentabilidade ambiental. 

 

Específicos: 

 Assessorar e motivar a mobilização dos catadores do bairro Tereza Cristina e 

 profissionais do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme 

a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS para que a ACRICA se consolide 

no trabalho efetivo como associação, 

 Assessorar na organização da ACRICA, na qual se incluem estagiários 

curriculares do curso de Psicologia e bolsistas dos cursos de Engenharia 

Ambiental e acadêmicos de outros cursos tais como: Administração, 

Arquitetura, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia de Materiais... 

 Assessorar na organização de associações e cooperativas de catadores na 

qual se incluem estagiários curriculares do curso de Psicologia e bolsistas dos 

cursos de 

 Engenharia Ambiental e ampliação de visões, olhares e ações com outros 

cursos da UNESC tais como: Administração, Direito, Ciências Contábeis, 

Engenharia de Materiais... 

 Fortalecer e ampliar a participação ativa de entidades e associações com 

 representação no Fórum Municipal Lixo e Cidadania de Criciúma; 



 Ampliar e fortalecer a participação da sociedade organizada no Fórum 

Municipal Lixo e Cidadania; 

 Ampliar a discussão sobre inclusão social de catadores no contexto da AMREC 

e desenvolver um Fórum Regional Lixo e Cidadania. 

 Realizar o V Fórum Municipal Lixo e Cidadania e um Fórum Regional Lixo e 

 Cidadania; 

 Realizar seminários temáticos com periodicidade bimensal no formato de um 

 Ciclo de Debates Socioambientais que tenha como objetivo fomentar a 

discussão sobre as complexidades das relações entre sociedade e meio 

ambiente com foco especial nos temas ligados a gestão compartilhada de 

resíduos sólidos urbanos e inclusão social de catadores. 

 Assegurar a gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no planejamento 

urbano com envolvimento das estruturas organizacionais de gestão pública, tais 

como, Secretaria do Sistema Social; Secretaria do Sistema de Educação; 

Fundação do Meio  Ambiente (FAMCRI); Associação Feminina de Assistência 

Social de Criciúma (AFASC); Secretaria Municipal de Sistema de Infraestrutura, 

Planejamento e Mobilidade Urbana; Secretaria do Sistema Econômico; Defesa 

Civil; 

 Consolidar a relação e fortalecer as organizações de catadores em associações 

 (ACRICA, ACAFOR) e cooperativas (CTMAR, COOPERI, COOPERAR, 

 COOPERAMÉRICA) e buscar em conjunto recursos e estruturas operacionais, 

tais como: galpões de separação e triagem e equipamentos; 

 Capacitar continuamente cooperados e associados: - Cooperativista e/ou 

Associativista no que se refere aos aspectos de Administração, Operação, 

Projeto. 

 Realizar mobilização social em mídia, clubes, igrejas, grupos comunitários, 

associações, e escolas referente a coleta seletiva solidária e inclusão social de 

catadores. 

 
 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

A consolidação da ACRICA com a conquista do galpão de separação e triagem 

com garantia assegurada de materiais recicláveis vindos do programa oficial de coleta 

seletiva realizado pela FAMCRI. 

O processo de transferência gradativa de catadores e catadoras de um modus 

operandi individual para um processo inicial de trabalho associativo. 

Um dos resultados obtidos até o momento presente foi a consolidação inicial de 

um grupo de trabalho efetivo de catadores e catadoras organizados em uma associação 

embrionária  

Há ainda uma tênue relação com outros cursos com interface na problemática 

socioambiental. Em que pese à participação eventual e voluntaria de outros professores 

colaboradores há premência e urgência na discussão interna de efetivação e 

consolidação da atuação da universidade numa proposta institucional para garantir os 

direitos de inclusão social de catadores e catadoras em programas de coleta seletiva 

tanto na esfera local quanto regional. 

O processo de construção do projeto Coleta Seletiva Solidária tem nos últimos 

anos procurado alcançar a proposta freireana de extensão acadêmica num contexto de 

relação dialógica horizontal, não verticalizada, com os atores envolvidos principalmente 

os catadores e catadoras associados da ACRICA.  

Assim ao fazer extensão acadêmica foi e é ainda necessário compreender o outro 

(catador e catadora) como sujeito histórico, cultural, respeitando seus valores e cultura. 

As atividades de extensão revestem-se da horizontalidade e do conhecimento e respeito 

à cultura dos catadores  e assume um compromisso com as mudanças. 

A extensão não se dá numa via de mão única, de transmissão verticalizada de 

conhecimentos, mas num processo, representando pela metáfora da via de mão dupla 

com trânsito assegurado à comunidade acadêmica (alunos de Psicologia, Eng. 

Ambiental, professores colaboradores) na realidade vivência pelos associados da 

ACRICA uma oportunidade de  elaboração da práxis do conhecimento acadêmico. 

As atividades realizadas pelos acadêmicos e professores do grupo de Extensão 

participantes do Projeto Coleta Seletiva Solidária tem como base a tríade  

a) Função acadêmica – fundamenta em bases teóricas – metodológicas 

b) Função Social – de promover a organização social e a construção da  

cidadania  ao empoderar os catadores e catadoras; 



c) Função articuladora- do saber e do fazer da universidade nas áreas de 

conhecimento envolvidas com a sociedade. 

Com a consolidação e formação de uma nova diretoria bem como e conclusão do 

estatuto da ACRICA e ata de posse da nova diretoria em anexo ao relatório.  

O processo de transferência gradativa de catadores e catadoras de um modus 

operandi individual para um processo inicial de trabalho associativo é outro resultado 

que está sendo obtido pelo projeto Coleta Seletiva Solidária 

A consolidação da ACRICA com a conquista do galpão de separação e triagem 

com garantia assegurada de materiais recicláveis vindos do programa oficial de coleta 

seletiva realizado pela FAMCRI consolida uma conquista dos vários apoiadores 

institucionais do projeto de extensão, tais como: Caritas Diocesana, ONG Nossa RUA, 

Cras Teresa Cristina, Banco do Brasil 

Para prosseguir com os trabalhos de consolidação da ACRICA o projeto de 

extensão Coleta Seletiva Solidária deveria passar por um processo de reestruturação 

passando de Projeto para Programa que congregue um conjunto articulado de projetos 

e outras ações de extensão (cursos, eventos, ação comunitária e prestação de serviços), 

preferencialmente integrando as atividades de extensão, pesquisa e ensino.   

No mês de outubro de 2015, a UNESC completou 16 anos de atuação sobre a 

população catadora de Criciúma e região, em alguns momentos com projetos de 

extensão e noutros de pesquisa, conforme resgate de arquivo que relata uma reunião 

interna em 28 de outubro de 1999. 



 

Os programas de extensão na UNESC devem promover a articulação inter, multi 

e transdisciplinar, Interprofissional e interinstitucional, garantindo a participação de 

diferentes setores da universidade e dos seus diversos atores (professores, acadêmicos 

e comunidade). Deve, ainda, ter caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes, 

orientação para um objetivo comum e propostas de ações a médio e longo prazo 



(Política de Extensão UNESC, 2008). 

A discussão sobre políticas públicas inclusivas e de retirada da venda que tapa 

os olhos universitários para os problemas sociais de inclusão de catadores e catadoras 

poder ser melhor estudado dentro da torre do conhecimento e ressoar no sino da 

transformação social. 

O público alvo trabalhado pelo projeto coleta seletiva solidária possui uma série 

de demandas e necessidades que vão além da formalização e estruturação de, por 

hora, uma associação de catadores, mas que em breve deve ser uma cooperativa.  

Há que se considerar no trabalho de extensão universitária junto aos  catadoras 

e catadores com a passagem da forma de trabalho e sobrevivência individualizada e 

competitiva para um trabalho colaborativo, associativo e  cooperativo, ou da condição 

de como coloca Bauman (2005) de “reduntantes” para a de quem justificadamente 

reivindica “o direito à existência” necessita a superação de limitações nos processos de 

construção da identidade “profissional” e empoderamento de catadores/recicladores. 

Para Martins (2003. p. 191) alguns os fatores determinantes e/ou limitantes nos 

processos de construção identitária e na perspectiva de empoderamento dos 

catadores/recicladores, encontram-se alguns que atingem igualmente todas as 

associações de catadores//recicladores e outros cujo impacto varia de acordo com a 

situação específica de cada associação, em termos de localização, de vinculação com 

o poder público municipal, de organização interna e de conscientização e qualificação 

de seus membros. 

Um dos fatores “gerais” que provocará debates entre os trabalhadores na 

reciclagem diz respeito aos preceitos do novo Código Civil, pois as atuais associações 

de catadores/recicladores deverão passar para o status jurídico de cooperativa.  

Caso a ACRICA não proceda dessa forma, não poderão seguir distribuindo os 

ganhos auferidos com a venda dos materiais entre os associados, já que, conforme o 

novo Código Civil, a figura jurídica “associação” não permite a caracterização de 

entidade com atividade econômica. 

Além desse aspecto, ao se formarem como cooperativa, os catadores/ 

/recicladores ficam sujeitos a uma série de normas quanto a taxas e tributos legais, e 

ela deve ter, no mínimo, 20 pessoas como membros, diferentemente da constituição de 

associações, que podem ser iniciadas com apenas duas pessoas. 



Decorridos cerca de 5 anos ininterruptos de atuação do atual projeto de extensão 

com o grupo de catadores e catadoras, cujo origem em sua maioria vem de um território 

conflagrado e de vulnerabilidade social e na recente consolidação da associação 

ACRICA, haverá um novo desafio a ser construído em conjunto que será a 

transformação de associação para cooperativa de catadores.  

Na análise efetuada por Martins (2004) sobre os processos organizacionais de 

associações e cooperativas de catadores da região metropolitana de Porto Alegre essa 

situação é 

 

(...)  por um lado, o desafio de mudança, por outro lado, percebe-se a 
oportunidade de crescimento na organização: na passagem do status legal de 
associação para o de cooperativa de triagem/reciclagem, os trabalhadores 
tornam-se membros-quotistas, responsáveis pelo “patrimônio” adquirido pela 
entidade, o que incorre em direitos, porém, de igual maneira, em obrigações; 
assim sendo, pode-se questionar se, com isso, os catadores/recicladores não 
se tornariam mais vinculados à sua entidade e à própria dinâmica do trabalho 
(MARTINS, 2004, p. 191). 

 

Há que se considerarem ainda outros fatores específicos que podem determinar 

e/ou limitarem a construção da identidade e do empoderamento dos trabalhadores na 

cadeia de reciclagem de resíduos urbanos recicláveis, com questões relacionadas ao 

próprio meio onde esses trabalhadores se situam, suas interações com o poder público 

(FAMCRI, CRAS Teresa Cristina) com outras entidades (ONG Nossa RUA, Banco do 

Brasil, Cáritas Diocesana, UNESC), as estratégias para agregar valor aos materiais 

recicláveis triados e pré-beneficiados nos galpões e a obtenção de melhores condições 

de negociação na comercialização dos seus “produtos” com os intermediários ou 

diretamente com as indústrias recicladoras.  

È importante ter em conta no trabalho de empoderamento com catadores e 

catadoras que eles já convivem diariamente em processos de exclusão, violência  e 

discriminação social. Entre os associados da ACRICA há aqueles que demonstram falta 

de esperanças na melhoria de sua qualidade de vida, expectativas evidentes de 

assistencialismo, a falta de conscientização sobre seu papel na sociedade e de 

expectativas sobre o próprio trabalho, além da baixa autoestima, que acompanham a 

Associação desde sua criação até o momento atual. Há uma tênue relação de 

dependência e submissão dos trabalhadores da ACRICA nas suas falas, que 

demonstram ainda esperar muito do poder público municipal e dos assessores, tendo 

poucas iniciativas próprias.  



Quanto a UNESC a ainda tênue relação com outros curso com interface na 

problemática socioambiental pode ser ampliada com a participação, por exemplo, da 

área de saúde com um olhar sobre o processo saúde-doença e questões psicossociais 

dos catadores de lixo do município de Criciúma e região. 

No campo das ciências sociais aplicadas há uma série de ações possíveis para 

atender demandas que vão desde as discussões sobre a tutela jurídica legal da 

profissão do catador(a) até os aspectos gerencias e administrativos de associações e 

cooperativas.  

O grupo que é empoderado e assessorado pelo Projeto Coleta Seletiva Solidária 

tem limitações quanto há questões de escolaridade que poderiam ser superadas com  

ações extensionistas e participação e envolvimento das ciências humanas e educação.  

  Em que pese à participação eventual e voluntária de outros professores 

colaboradores há premência e urgência na discussão interna de efetivação e 

consolidação da atuação da universidade numa proposta institucional para garantir os 

direitos de inclusão social de catadores e catadoras em programas de coleta seletiva 

tanto na esfera local quanto regional. 
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7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Figura 1 – Reunião Ordinária do Fórum Municipal Lixo e Cidadania. Reuniões 
dialogadas, debates e discussões sobre inclusão social de catadores e catadoras. 
Criciúma – SC. 07/10/2014 

  
 
 
Figura 2 – Reunião Ordinária com representantes das entidades do Fórum Municipal 
Lixo e Cidadania no CRAS Teresa  Cristina, Criciúma – SC. 07/10/2014  
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Figura 3 – Oficina de Capacitação Dinâmica de Grupo. Aplicação da técnica de Voleiçol 
– Trabalho em equipe e solidariedade no grupo Rod. Jorge Lacerda, 900. Criciúma – 
SC. 16/10/2014 
 

  
 
Figura 4 – Oficina de Capacitação Dinâmica de Grupo. Aplicação da técnica de Voleiçol 
– Trabalho em equipe e solidariedade no grupo Rod. Jorge Lacerda, 900. Criciúma – 
SC. 16/10/2014 

  
 
Figura 5 – Oficina de Capacitação Dinâmica de Grupo. A importância de estabelecer 
metas e objetivos em equipe Galpão de Separação e Triagem, Rod. Jorge Lacerda, 
900. Criciúma – SC. 23/10/2014. 
 
 

 



 
 
 
 
Figura 6 – Participação dos bolsistas de extensão na V Semana de Ciência e 
Tecnologia da UNESC. 

 
 
 
Figura 7 – Reunião Extraordinária com representantes das entidades do Fórum 
Municipal Lixo e Cidadania no CRAS Teresa  Cristina, Criciúma – SC. 25/10/2014  
 

 

 
 
 



 
 
 
 
Figura 8 – Oficina de Capacitação – Roda de Conversa sobre discussão do Regimento 
Interno da ACRICA. Galpão de Separação e Triagem, Rod. Jorge Lacerda, 900. 
Criciúma – SC. 06/11/2014. 
 

 
 
 
Figura 9 – Recuperação e reutilização de pastas, confecção de crachás para o V Fórum 
Municipal Ampliado Lixo e Cidadania. Sala dos Professores, Bloco da Biblioteca 
UNESC, 21/11/2014. 

 
 
 
Figura 10 – V Fórum Ampliado Lixo e Cidadania. Teatro Rogacionista, Bairro 
Pinheirinho, Criciúma, 22/11/2014.  



  
 
 
 
 
 
Figura 11 – V Fórum Ampliado Lixo e Cidadania. Teatro Rogacionista, Bairro 
Pinheirinho, Criciúma, 22/11/2014.  

 
 
Figura 12 – Equipe da Eco Júnior responsável pelo registro das inscrições doV Fórum 
Ampliado Lixo e Cidadania. Teatro Rogacionista, Bairro Pinheirinho, Criciúma, 
22/11/2014.  



 
 
 
Figura 13 - Reunião Extraordinária do Fórum Municipal Lixo e Cidadania de avaliação 
do Fórum Ampliado para deliberação sobre o teor a redação da Carta de Criciúma. no 
CRAS Teresa  Cristina, Criciúma – SC.  25/11/2014.  

 
 
Figura 14 - Participação na exposição oral proferida pelo prefeito de Conegliano – Itália 
Floriano Zambon e Lorenzo Burgio – Diretor Presidente da SAVNO na sede da AMREC 



  

  
 

 
Figura  15: Arrecadação a partir da venda de materiais recicláveis referente ao 
mês de Dezembro 

 
Fonte: GUADAGNIN,2015. 
 
Figura 16: A) Área de armazenamento do resíduo já triado e prensado, B) Área de 
triagem e separação dos materiais recicláveis. 



     

           
Fonte: GUADAGNIN,2015. 
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CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: CONTRIBUIÇÃO À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE ABADEUS. 

 

Período de realização: 2014/2015 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: José Carlos Virtuoso e Mário Ricardo Guadagnin – Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária 

 
 

Discentes: Jeison Cechella da Silva; Túlio Krás Paulo Magnus (9ª fase) 
 

 

3. PUBLICO ALVO 

Professores, funcionários e alunos dos cursos Jovem Aprendiz. 

 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Contribuir para a melhoria da gestão de resíduos sólidos gerados na 

ABADEUS, com estratégias alinhadas aos conceitos de gestão ambiental. 

 

Específicos: 

 Efetuar análise e auditoria preventiva de caracterização de resíduos sólidos 

gerados e tratamento dispensado pela instituição; 

 Construir de forma participativa com os gestores e beneficiários da instituição 

um sistema de gestão e  gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Realizar oficinas de educação ambiental com  os funcionários para a gestão 

dos resíduos sólidos; 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 Estudar a possibilidadede tratamento de resíduos orgânicos com diferentes 

modalidades demonstrativas de compostagem; 

 Propor a implantação de horta e jardins nas áreas da entidade, com a 

introdução de plantas medicinais e flores. 

 Promover oficinas de Educação Ambiental para a sensibilização em torno da 

necessidade de trato adequado com os resíduos; 

 Realizar capacitações voltadas ao estímulo para a formação de associação ou  

cooperativa de catadores com os trabalhadores que exercem esta atividade 

residentes no entorno da sede da ABADEUS, bairro Cristo Redentor 

 Divulgar o resultado da experiência em eventos e por meio de artigo em revistas 

extensionistas. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS  

 O desenvolvimento do projeto contribui para que a Abadeus melhorasse seu 

tratamento com os resíduos, estabelecendo um protocolo de recebimento de doações. 

As ações de sensibilização com o público interno surtiram efeito positivo, promovendo 

mobilização efetiva em relação a um comportamento mais ecológico e fraterno entre 

os beneficiados. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc 2014 e 2015 (Resumo) 

 Comunicação oral no VIII Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental, 2015.  

 

7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Figura 1: Apresentação do projeto. 

 

Fonte: Virtuoso, 2014. 

 

 



 

 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO 

DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA COM O USO DE BIOINDICADORES. 

 

Período de realização: Março de 2014 a Fevereiro de 2016 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes:  

Prof. Paula Tramontim Pavei – Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Prof. Marta Valéria G. de S. Hoffman – Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

Prof. Miriam da Conceição Martins – Curso de Ciências Biológicas 
 

Discentes:  

Bárbara Paiano Zin (voluntária) – Engenharia Ambiental e Sanitária - 3ª fase  

Brenda Luizi Daniel (bolsista Extensão) - Engenharia Ambiental e Sanitária - 7ª fase 

Bruna de Oliveira de Lima (Voluntária) - Engenharia Ambiental e Sanitária - 7ª fase 

Graziela Casagrande (bolsista PIC170) - Engenharia Ambiental - 10ª fase 

Isadora Coelho Zaccaron (bolsista Extensão) - Ciências Biológicas - 9ª fase 

Julio Becker Pavani (bolsista PIC170) - Ciências Biológicas - 7ª fase 

Marina Oliveira Olivo (bolsista Extensão) - Ciências Biológicas - 10ª fase 

 

3. PUBLICO ALVO 

Este projeto tem como público alvo a comunidade do município de Morro da Fumaça 

e Sangão, Santa Catarina. Nos municípios, o público alvo específico será a 

comunidade escolar, envolvendo alunos do ensino fundamental de escolas públicas 

municipais. As ações serão desenvolvidas em parceria com as fundações de meio 

ambiente FUMAF – Fundação de Meio Ambiente de Morro da Fumaça e IMASA – 

Instituto Municipal de Meio Ambiente de Sangão. 
 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 

4. OBJETIVOS 

Geral: 

Desenvolver atividades de educação ambiental em escolas públicas dos municípios 

de Morro da Fumaça e Sangão (SC) através da avaliação da poluição atmosférica 

com o uso de bioindicadores. 

 

Específicos: 

 Promover atividades de educação ambiental junto à comunidade estudantil, que 

estimulem uma maior responsabilidade cidadã na apropriação e uso de 

recursos; 

 Incorporar as ciências ambientais na educação de crianças e adolescentes; 

 Conscientizar os estudantes das escolas públicas e privadas de Morro da 

Fumaça e Sangão, através de oficinas e palestras que abordem temáticas 

voltadas aos efeitos da poluição atmosférica e medidas para minimizar tais 

problemas. 

 Avaliar a exposição da população as fontes e riscos impostos pelos 

contaminantes atmosféricos dos municípios envolvidos no projeto; 

 Aprimorar o método de monitoramento da qualidade do ar através do uso de 

bioindicadores; 

 Realizar um levantamento das fontes de emissões atmosféricas no município 

de Sangão, SC. 

 
 

 

 

  



4. RESULTADOS ALCANÇADOS OU ESPERADOS (caso ainda em andamento) 

 

Os objetivos do projeto foram alcançados ao longo dos dois anos de 

desenvolvimento do projeto de extensão.  

A realização dos levantamentos das potenciais fontes de emissões 

atmosférica em Morro da Fumaça e Sangão subsidiaram a confecção de mapas 

georreferenciados de ambos os municípios, possibilitando a identificação da 

localização das principais fontes de poluentes com potencial de deteriorar a qualidade 

do ar e consequentemente, dos locais de maior risco a saúde da população em função 

das concentrações de fontes e exposição à poluição.  

O plantio e cultivo do bioindicador – Tradescantia pallida var purpúrea – nas 

escolas participantes do projeto levou em consideração os pontos identificados no 

mapeamento de potenciais fontes de emissões atmosféricas. Por meio da análise de 

tais plantas foi possível a leituras de lâminas para identificação de micronúcleos nas 

tétrades. Os dados foram analisados utilizando-se o software IBM Statistical Package 

for the Social Sciencies versão 22.0. Os resultados obtidos foram expressos por meio 

de média e desvio padrão e mediana e mínimo/máximo. As análises inferenciais foram 

realizadas com um nível de significância α = 0,05 e confiança de 95%.  

Através dos resultados obtidos no presente projeto, foi comprovada diferença 

estatisticamente significativa nas escolas E.E.F. João Manoel de Souza, C.E.I. Balão 

Mágico, Pré–Escolar Criança Feliz, estas do município de Sangão; e E.B.M Biázio 

Maragno e E. B. M. Vicente Guollo, do município de Morro da Fumaça, quando 

comparado ao ponto controle (Horto Florestal – UNESC). Também fortalece a 

ferramenta do biomonitoramento participativo, onde as comunidades locais podem ter 

acesso aos resultados de forma simples. Cabe ressaltar que a equipe do projeto está 

em processo de estruturação de um artigo científico para a publicação de tais 

resultados.  

Nas atividades de educação ambiental pode-se observar grande interesse das 

crianças pelas atividades proposta no projeto e pelas questões ambientais, 

contribuindo para o desenvolvimento de atitudes, habilidades e valores para a 

construção de um ambiente com mais qualidade de vida e implicando em mudanças 

de visão de mundo e no modo como nos relacionamos com ele.  



A Educação Ambiental é um processo permanente e contínuo que exige o 

comprometimento e a participação de todas as pessoas, independente da idade ou 

grupo social pertencente. Assim, conforme o que foi constatado nesse projeto, a 

Educação Ambiental é uma prática possível, mas que exige dos profissionais 

envolvidos serenidade, flexibilidade e habilidade para promover conhecimento de 

maneira significativa e contextualizada. Desta forma, conclui-se que um profissional 

comprometido com as transformações da realidade e com a formação de seus alunos, 

que tenha consciência de sua responsabilidade diante das mudanças pode contribuir 

de maneira significativa para a mudança de concepções de uma sociedade em torno 

das questões ambientais. 
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7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Figura 1: Reunião de apresentação do projeto para a Fundação de Meio Ambiente e 

Secretaria de Educação de Morro da Fumaça. 

 
Fonte: DANIEL, 2014 
 
 
Figura 2: Reunião de apresentação do projeto para Secretaria de Educação e para o 
Instituto de Meio Ambiente de Sangão 
 



 
Fonte: DANIEL, 2014 
 

 

 

 

Figura 3: Oficina com a atividade do “Ecojogo” aplicado no primeiro ano da escola de 
E.B.M Luíz Casagrande. 

 
Fonte: LIMA, 2014. 
 
 
Figura 04: Realização do Terrário. 



 
Fonte: ZIN, 2014  

 

 

Figura 05: Replantio das Mudas. 

 
Fonte: DANIEL, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Figura 06: Palestra realizada no Centro de Educação Ambiental - UNESC 

 
Fonte: ZIN, 2014 

 

 

 

Figura 07: Cultivo do bioindicador 

 

Fonte: Daniel, 2015. 



 

 

Figura 08: Contagem de tétrades  

 

Fonte: ZACCARON, 2015. 

 

Figura 09: Observação de micronúcleo 

 

Fonte: ZACCARON, 2015. 

 



Figura 10: Apresentação do projeto no VIII SBEA (Simpósio Brasileiro de Engenharia 

Ambiental). 

 

Fonte: ZACCARON, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: GESTÃO AMBIENTAL COMO ESTRATÉGIA PARA O FORTALECIMENTO 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CONTIM 

PORTELLA, CRICIÚMA, SC. 

 

Período de realização: 2014 - 2015 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: José Carlos Virtuoso – Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 

 
 

Discentes: Daniele Wernke Spillere (10ª fase) 

 

 

3. PUBLICO ALVO 

Professores e alunos do estabelecimento escolar. 

 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Fortalecer os processos de educação ambiental na escola José Contim 

Portella, Criciúma – SC, a partir da prática dos conceitos de gestão ambiental escolar. 

Específicos: 

• Avaliar junto à direção, professores e funcionários o desempenho do projeto de 

extensão “Educação para a Gestão Ambiental: estratégias ao fortalecimento das 

ações de Educação Ambiental na Escola Municipal Jose Contim Portella, em Criciúma, 

SC”, realizado em 2013. 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


• Realizar planejamento com participação de direção, professores e funcionários 

definindo prioridade de ações o cronograma de execução para o primeiro ano do 

projeto, a partir dos indicadores levantados do projeto de 2013. 

• Promover oficinas de capacitação com professores e funcionários sobre Educação e 

Gestão Ambiental. 

• Realizar palestras, oficinas e outras atividades lúdicas de sensibilização para alunos 

e familiares sobre o cuidado com o meio ambiente. 

• Ampliar e monitorar as medidas para redução do consumo de água (implantação de 

um sistema de captação de água da chuva) e de energia elétrica na escola. 

• Desenvolver ações de sensibilização nos arredores da escola acerca da importância 

da coleta seletiva e arborização. 

• Divulgar os resultados do projeto em eventos acadêmicos, como a Semana de 

Ciência e Tecnologia da Unesc, e eventos externos à instituição por meio de artigo. 

 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Os professores aderiram à proposta e acabaram realizando um projeto da própria 

escola (as ações eram isoladas e não seguiam diretrizes que são indicadas em um 

projeto). Foram implantados um sistema de captação de água da chuva e uma 

composteira, iniciativas que mobilizaram toda a escola em torno das questões 

ambientais. O grande resultado foi perceber o empoderamento do público-alvo e 

chegar-se à convicção de que o processo teria continuidade, independente do término 

do projeto. 

 

 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc 2015 (Resumo) 

 

 

 

 



6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Figura 1: Palestra sobre reciclagem de resíduos. 

 

 

Fonte: Virtuoso, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS BACIAS DOS RIOS 

ARARANGUÁ E URUSSANGA: CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SEUS 

ATORES SOCIAIS.  

 

Período de realização: Março 2014 - Março 2016 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: 

Yasmine de Moura da Cunha –Geografia, Eng a Amb. e Sanitária, Ciências 

Biológicas 

Carlyle Torres Bezerra de Menezes – Eng a Amb. e Sanitária 

José Carlos Virtuoso – Eng a Amb. e Sanitária, História 

 
 

Discentes:  

Raíssa Zilli de Fáveri – bolsista Geografia – 4a fase 

Débora Monique de Jesus Silva – bolsista Geografia – 4a fase 

Claiton Dias Perdoná Alves Rodrigues – bolsista Geografia – 2a fase 

Marcéli dos Santos Sala – bolsista voluntária Geografia – 5a e 6a fase 

 

3. PUBLICO ALVO 

O projeto envolveu a capacitação dos atores sociais das bacias dos rios Araranguá e 

Urussanga, que incluem membros dos Comitês de bacias, gestores públicos, 

educadores ambientais, integrantes de ONGs e da comunidade dos 26 municípios 

destas bacias para que possam atuar como multiplicadores na gestão de recursos 

hídricos.  

 
 

 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 

4. OBJETIVOS 

Geral: Planejar, organizar e acompanhar as atividades do plano de trabalho dos 

Comitês de bacia dos rios Araranguá e Urussanga, no período 2014 a 2015, em 

parceria com seus integrantes, de modo a promover a conscientização e capacitação 

dos atores sociais destas bacias voltada à gestão dos recursos hídricos.  

 

Específicos: 

o Capacitar os atores sociais das bacias hidrográficas dos rios Araranguá e 

Urussanga na gestão de recursos hídricos;  

o Organizar eventos de Educação Ambiental relacionados aos recursos hídricos 

nas duas bacias;  

o Organizar visitas de reconhecimento das bacias, com alunos das escolas nos 

26 municípios das duas bacias; 

o Assessorar e acompanhar visitas técnicas a lideranças nos 26 municípios 

integrantes destas bacias;  

o Promover concursos fotográficos e exposição de fotos que retratem as 

questões relativas aos recursos hídricos nestas bacias;  

o Fortalecer o apoio técnico para consolidação dos Comitês das bacias dos rios 

Araranguá e Urussanga;  

o Motivar, divulgar e acompanhar o cadastramento de usuários de água nas duas 

bacias.  

 
 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Organização de eventos de Educação Ambiental relacionados aos recursos 

hídricos. 

 Assessoramento e acompanhamento de visitas técnicas a lideranças nos 26 

municípios integrantes destas bacias. 

 Promoção de concursos fotográficos e exposição de fotos que retratem as 

questões relativas aos recursos hídricos nestas bacias. 

 Fortalecimento ao apoio técnico para consolidação dos Comitês das bacias dos 

rios Araranguá e Urussanga. 



 Capacitação de atores sociais das bacias hidrográficas dos rios Araranguá e 

Urussanga na gestão de recursos hídricos. 

 Organizar visitas de reconhecimento das bacias, com alunos das escolas nos 

26 municípios das duas bacias. 

 Participação de eventos. 

 Elaboração e submissão de resumos e artigo. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

 

 ZILLI, Raíssa de Fáveri; SILVA, Débora Monique de Jesus; RODRIGUES, 

Claiton Dias Perdoná Alves. A extensão na gestão de recursos hídricos nas bacias 

dos rios Araranguá e Urussanga (SC). In: Anais da VI Semana de Ciência e 

Tecnologia [recurso eletrônico]: luz, ciência e vida; XV Seminário de Iniciação 

Científica ; VII Salão de Extensão; V Salão de Ensino; Salão de Pós-graduação; II 

Feira da Inovação, 19 a 23 de outubro de 2015. – Criciúma: Ed. UNESC, 2015. 

Publicação resumo em anais e premiação. 

 

 SILVA, Marcos Pereira da; CUNHA, Yasmine de Moura da. Sistema Cantareira: 

exemplo para a gestão de recursos hídricos. In: Anais da VI Semana de Ciência e 

Tecnologia [recurso eletrônico]: luz, ciência e vida; XV Seminário de Iniciação 

Científica; VII Salão de Extensão; V Salão de Ensino; Salão de Pós-graduação; II Feira 

da Inovação, 19 a 23 de outubro de 2015. – Criciúma: Ed. UNESC, 2015. Publicação 

resumo em anais. 

 
 

 ZILLI, Raíssa de Fáveri; SILVA, Débora Monique de Jesus; RODRIGUES, 

Claiton Dias Perdoná Alves. Educação ambiental e gestão dos recursos hídricos no 

ensino fundamental: contribuição da extensão. In: 1º Diálogo Entre as Bacias 

Hidrográficas do Extremo Sul Catarinense sobre Práticas de Gestão de Recursos 

Hídricos, 2015, Criciúma (SC). Caderno de Resumo do 1º Diálogo Entre as Bacias 

Hidrográficas do Extremo Sul Catarinense sobre Práticas de Gestão de Recursos 

Hídricos, 2015. v. 1. Apresentação modalidade resumo, com publicação em anais 

(disponibilização dos anais on-line em andamento). 

 



 CUNHA, Yasmine de Moura da; SILVA, Débora Monique de Jesus; FAVERI, 

Raíssa Zilli de; RODRIGUES, Claiton Dias Perdoná Alves. Contribuição da extensão 

na educação ambiental voltada à gestão de recursos hídricos. (Enviado para 

submissão e em avaliação – Cadernos Acadêmicos – UNISUL). 

 

7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Figura 1: Blitz de sensibilização na Praça Nereu Ramos, 
em Criciúma, pelo Dia Mundial da Água em parceria com 
Comitê Araranguá 

 
Fonte: Imprensa Comitê Araranguá, 2015 
 

 
Figura 2: Recepção escola, durante a Semana do Dia 
Mundial da Água, no Laboratório de Geociências e de 
Gestão de RH.  

 
Fonte: Sala, 2015 

 



 
 
 
Figura 3: Confecção de material didático de E.A.R.H. 

 
Fonte: Cunha, 2015 

 
Figura 4: Participação na IV Semana da Ciência e 
Tecnologia/UNESC 

 

Fonte: Cunha, 2015 

 
Figura 5: Participação 1° Diálogo Entre as Bacias 
Hidrográficas Do Extremo Sul Catarinense Sobre 
Práticas de Gestão de Recursos Hídricos. 



 

Fonte: Adami, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: INCLUSÃO DIGITAL E OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS: A 

INTEGRAÇÃO DE TABLETS E SEUS APLICATIVOS NO ENSINO DA 

COMUNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO DA JUVENTUDE. 

 

Período de realização: 03/2014 à 02/2016 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes:  

Leila Laís Gonçalves – Ciência da Computação 

Evânio Ramos Nicoleit – Ciência da Computação/ Engenharia Ambiental e Sanitária 
 

Discentes: 

Carina Girelli – Engenharia Ambiental 

Edinei Jacob Bauer – Ciência da Computação 

Flavio Henrique Cimolin – Ciência da Computação 

 

3. PUBLICO ALVO 

Ação direcionada a professores, coordenadores pedagógicos e alunos (crianças e 

adolescentes de 06 a 14 anos em situação de risco pessoal e/ou social) do Bairro 

da Juventude dos Padres Rogacionistas localizado no Bairro Pinheirinho - 

Criciúma/SC. 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: Este projeto tem como objetivo principal integrar e disseminar, nos processos 

pedagógicos do ensino, o uso de Tecnologias de Comunicação e Informação, em 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


específico os Tablets, como recurso de ensino e aprendizagem e potencializar a 

inclusão digital para a comunidade escolar do Bairro da Juventude. 

Específicos:  

 Contextualizar o espaço da escola articulando a proposta curricular, o perfil dos 

alunos e dos professores, os Tablets - recursos tecnológicos recentemente 

adquiridos e o cotidiano da escola nas dimensões da diversidade, da inclusão 

e da inovação; 

 Desencadear ampla discussão acerca de estratégias de ensino e 

aprendizagem que integrem o uso de aplicativos para Tablets às práticas 

pedagógicas e seus respectivos conteúdos curriculares; 

 Proporcionar aos professores subsídios teórico-metodológicos e práticos para 

a compreensão das possibilidades pedagógicas do Tablet no processo ensino 

aprendizagem; 

 Incentivar o uso de Tablets como recurso pedagógico em situações de ensino 

aprendizagem e de inclusão digital; 

 Documentar e divulgar experiências de ensino e aprendizagem que utilizem 

Tablets como recurso pedagógico por meio de materiais informativos, 

capacitações, suporte para instalação e acompanhamento de uso; 

 Promover acesso à informação, meios, recursos e metodologias para o 

desenvolvimento de habilidades e competências requeridas no cenário 

excludente atual, que busca por indivíduos atentos para as exigências da 

sociedade. 

 promover o uso de recursos educacionais abertos REAs que valorizem a 

importância da educação ambiental e de práticas que visem a sustentabilidade 

e a diminuição de impactos.  

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ao final do percurso desse projeto, foi atingido o principal objetivo e 

benefício de forma direta à comunidade escolar que foi, proporcionar aos professores, 

alunos e coordenadores pedagógicos do Bairro da Juventude condições de 

apropriação dos conhecimentos necessários para utilizar com proficiência os recursos 

das TIC no processo pedagógico, em especial os Tablets. Compreende-se ainda que 



esta tarefa deve se estender com propósito de ampliar a inclusão digital e a inclusão 

socioeconômica e consequentemente promover o fortalecimento da cidadania dos 

usuários.  

A discussão, a experimentação e a capacitação para o uso adequado dos 

Tablets e seus recursos tanto no âmbito técnico/físico (sensibilização, contato e uso 

básico) quanto intelectual (educação, formação, construção de conhecimento e 

participação) foram fundamentais no processo de inclusão digital na comunidade 

escolar do Bairro da Juventude. A mediação e palestras aos professores acerca do 

uso do Tablet e seus recursos nos processos pedagógicos e na inclusão digital se dá 

no processo ensino-aprendizagem que, por meio da utilização adequada de 

aplicativos, mostram-se ações eficazes e importantes. Um caminho foi trilhado para a 

formação de multiplicadores dessas iniciativas, buscando-se cada vez mais fazer com 

que os alunos tenham garantido o direito de acesso à informática, tecnologias, 

educação inclusiva e informação, conduzindo-os à cidadania plena. Tais ações 

merecem serem continuadas visando à formação profissional e considerando os 

programas convencionais de produtividadetais como editores de texto, planilhas 

eletrônicas, editores gráficos, navegadores Web, dentre outros. 

Como resultado positivo do referido projeto de extensão foi o envolvimento 

dos extensionistas (professores, bolsistas, colaboradores) contribuindo na formação 

acadêmica e ampliação de seus conhecimentos.  

O potencial de manutenção do projeto se estende em ações de formação 

continuada, multiplicando o número de pessoas atendidas e capacitadas a partir dos 

sujeitos participantes e envolvidos neste projeto. No desenvolvimento das atividades 

são envolvidos e capacitados professores e coordenadores pedagógicos 

possibilitando a organização e a ação autônoma destes agentes após o período de 

apoio institucional. Todo material produzido e utilizado no projeto está disponível aos 

participantes para o prosseguimento, replicação e multiplicação da proposta. 

As possibilidades de adaptação e replicação da proposta são inúmeras, 

podendo se estender para convênios de formação continuada a serem firmados entre 

a Unesc e Secretarias de Educação bem como escolas municipais, estaduais e 

privadas, nos diferentes níveis de ensino, conduzindo à sustentabilidade financeira do 

projeto. 

 

 



 

5. PUBLICAÇÕES 

GIRELLI, C.; BAUER, E. J. ; CIMOLIN, F. H. ; NICOLEIT, E. R. ; GONCALVES, L. L. 

INCLUSÃO DIGITAL E OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS: A INTEGRAÇÃO DE 

TABLETS E SEUS APLICATIVOS NO ENSINO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO 

BAIRRO DA JUVENTUDE. In: Congresso Ibero-Americano de Humanidades, 

Ciências e Educação, 2014, Criciúma. Anais do I Congresso Ibero-Americano de 

Humanidades, Ciências e Educação: perspectivas contemporâneas. Criciúma: 

UNESC, 2014. v. 1. 

 

 

NICOLEIT, E. R. ; GONCALVES, L. L. ; GIRELLI, C. ; BAUER, E. J. ; CIMOLIN, F. H. 

Inclusão Digital e os Processos Pedagógicos: o Uso de Tablets no Bairro da 

Juventude. In: Congresso Sul Brasileiro de Computação, 2014, Criciúma. Anais 

SULCOMP. Criciúma: UNESC, 2014. v. 7. 



 

 

GIRELLI, C.; BAUER, E. J. ; CIMOLIN, F. H. ; NICOLEIT, E. R. ; GONCALVES, L. L. 

INCLUSÃO DIGITAL E OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS: A INTEGRAÇÃO DE 

TABLETS E SEUS APLICATIVOS NO ENSINO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO 

BAIRRO DA JUVENTUDE. In: Semana de Ciência e Tecnologia, 2014, Criciúma. 

Anais V Semana de Ciência e Tecnologia. Criciúma: UNESC, 2014. v. 5. 

 

 

Apresentação na VI Semana de Ciência & Tecnologia da UNESC 2015 (aguardando 

publicação). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Figura 1. Publicação no site da Unesc, sobre o lançamento oficial do Projeto de 

Extensão. 

Criciúma (SC), 30/05/2014. 

Fonte: Secon/Unesc, 2014. 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Publicação no site da Unesc, sobre o Seminário Repositórios: Objetos e 

Recursos Educacionais Digitais. 

 

 

 

Criciúma (SC), 28/10/2014. 

Fonte: Secon/Unesc, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3. Publicação no site da Unesc sobre o lançamento oficial do E-Book com 

relatos de projetos comunitários desenvolvidos pela Unesc, incluindo o Projeto de 

Extensão. 

 

 

  

Criciúma (SC), 10/09/2015. 

Fonte: Secon/Unesc, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Reunião no Bairro da Juventude.  



 

Criciúma (SC), 25/03/2015. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

Figura 5. Capacitação no Bairro da Juventude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criciúma (SC), 01/04/2015. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 



Figura 6. Aplicação do Socrative em atividade a distância e em tempo real, visão 

do professor. 

 

Criciúma (SC), 30/09/2015. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

Figura 7. Aplicação do Socrative em atividade a distância e em tempo real, visão 

do aluno.  

 

Criciúma (SC), 30/09/2015. 

Fonte: Autor, 2015.  

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ENFOQUE NA PRESERVAÇÃO DE AVES 

PARA O EQUILÍBRIO DO ECOSSISTEMA URBANO. 

 

Período de realização: março 2013 a fevereiro 2014. 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes:  

Gilca Benedet (Coordenadora - Orientadora);  

Mainara Cascaes (orientadora) 
 

Discentes:  

Aline da Silva Stolk – Curso de Engenharia Ambiental (bolsista);  

Luana Pasini Miguel – Curso de Engenharia Ambiental (bolsista);  

Carina Girelli – Curso de Engenharia Ambiental (voluntária). 

 

3. PUBLICO ALVO 

Estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio dos 

Sistemas Municipal e Estadual de Educação do Balneário Rincão e Içara. Também, 

participaram os demais componentes da comunidade escolar e os proprietários das 

residências com estruturas transparentes, de forma direta ou indireta ao problema 

de estudo. 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: 

Sensibilizar a população, da área de estudo, em relação às consequências dos 

acidentes causados pela colisão de aves com estruturas transparentes utilizadas na 

arquitetura urbana. 

 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


Específicos: 

 Sensibilizar a população da área de estudo sobre a importância da preservação das 

aves para o controle ambiental por meio de atividades interativas, tais como 

oficinas, dinâmicas, minicursos, palestras, entre outros.  

 Fazer identificação das aves encontradas pós-colisões, bem como de seus 

predadores naturais;  

 Mapear as edificações na área de estudo, com estruturas transparentes; 

 Caracterizar as medidas utilizadas pela população em estudo para evitar as colisões 

das aves em suas residências e estabelecimentos; 

 Caracterizar as estruturas transparentes utilizadas na arquitetura urbana, tais como 

em fachadas, janelas e muros; 

 Elaborar ferramentas e estratégias educativas, e de divulgação do projeto; 

Avaliar os resultados da realização da educação ambiental. 
 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

O principal resultado do projeto foi a sensibilização que envolveu diretamente 132 

pessoas em 14 encontros. Os relatos dos envolvidos no projeto, bem como a mudança 

de atitudes percebidas ao longo do PEA mostraram os resultados positivos do 

processo educativo. Para a efetivação e divulgação do PEA foi necessário 

criar/confeccionar: título fantasia, logotipo, camiseta, brinquedos, jogos e placas de 

identificação. Para embasamento das atividades extensionistas, no decorrer do 

período de estudo foram amostradas, entre coletas e registros fotográficos das aves, 

um total de 110 carcaças decorrentes das colisões em estruturas de vidro, distribuídas 

em 12 espécies e 10 famílias, sendo 21 indivíduos não identificados. Outro resultado 

importante foi a divulgação, que aconteceu por meio de entrevistas em rádio, 

publicação em jornais, blogs e redes sociais. Houve também a participação no Fórum 

de Extensão e na Semana de Ciência e Tecnologia, ambos na UNESC/2013. 

 
5. PUBLICAÇÕES 
 

STOLK, A. S.; GIRELLI, C.; PASINI, L. M.; BENEDET, G.; CASCAES, M. F. 
AVIFAUNA COLIDIDA EM ESTRUTURAS DE VIDRO NO PERÍMETRO URBANO DO 



BALNEÁRIO RINCÃO, SANTA CATARINA. Tecnologia e Ambiente, v. 21, p. 249-263, 
2015. http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente/article/view/2245/211 

 
GIRELLI, C.; STOLK, A. S.; PASINI, L. M.; CASCAES, M. F.; BENEDET, G. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ENFOQUE NA PRESERVAÇÃO DE AVES PARA O 
EQUILÍBRIO DO ECOSSISTEMA URBANO. In: Semana de Ciência e Tecnologia, 
2014, Criciúma. Anais da V Semana de Ciência e Tecnologia. Criciúma: UNESC, 2014. 
v.5. http://periodicos.unesc.net/cienciaetecnologia/article/view/1840/1791 

 

7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Figura 01 : Redação Hora do Sul 

 

 

Fonte: http://horadosul.com.br/2013/11/educacao-ambiental-e-promovida-em-escolas/ 

Figura 2: Placa com logo do projeto, nome cientifico e popular de espécie e turma 
responsável para manutenção da muda. Içara, 2013. 

http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente/article/view/2245/211
http://periodicos.unesc.net/cienciaetecnologia/article/view/1840/1791
http://horadosul.com.br/2013/11/educacao-ambiental-e-promovida-em-escolas/


 

Fonte: STOLK, 2013. 

Figura 3: Aplicação da dinâmica “Seleção Natural”. Içara, 2013. 

 

Fonte: STOLK, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Dinâmica “ Os ninhos”. Içara, 2013. 

 

Fonte: GIRELLI, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título: AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DE MORRO DA FUMAÇA 

(SC) A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA ATRAVÉS DO USO DE BIOINDICADORES.   

 

Período de realização: Março/13 a Fevereiro/14  
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: Paula Tramontim Pavei – Engenharia Ambiental e Sanitária 

                  Marta Valéria Guimarães De Souza Hoffmann – Engenharia Ambiental e      

                  Sanitária 
 

 

Discentes: Beatriz Preuss Custódio – Engenharia Ambiental. 7ª. Fase 

                   Brenda Luizi Daniel – Engenharia Ambiental e Sanitária. 2ª. Fase 

 

3. PUBLICO ALVO 

Este projeto teve como público alvo a comunidade do município de Morro da 

Fumaça, localizado, conforme dados da Federação Catarinense dos Municípios 

(FECAM, 2012), na mesorregião Sul Catarinense que compreende a Associação 

dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a Associação dos Municípios da 

Região de Laguna (AMUREL) e a Associação dos Municípios do Extremo Sul 

Catarinense (AMESC). 
 

 

4. OBJETIVOS 

Geral:  

Avaliar a exposição da população de Morro da Fumaça (SC) a poluição atmosférica 

através do uso de biondicadores. 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


Específicos: 

 Aplicar um método simples, eficiente e de baixo custo para a avaliação da 

exposição da população, das fontes e riscos impostos pelos contaminantes 

atmosféricos, a ser aplicados em áreas sem monitoramento convencional da 

poluição; 

 Identificar as fontes com potencial poluidor atmosférico no município de Morro 

da Fumaça, para avaliar a possível relação entre os poluentes emitidos e efeitos 

à saúde da comunidade; 

 Promover atividades de educação ambiental junto à comunidade estudantil, que 

estimulem uma maior responsabilidade cidadã na apropriação e uso de 

recursos;  

 Incorporar as ciências ambientais na educação de crianças e adolescentes;  

 Conscientizar os estudantes das escolas públicas e privadas de Morro da 

Fumaça, através de oficinas e palestras que abordem temáticas voltadas aos 

efeitos da poluição atmosférica e medidas para minimizar tais problemas. 

 
 

 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS OU ESPERADOS  

O replantio envolvendo a comunidade estudantil das escolas públicas municipais, 

despertou o espírito investigativo e científico dos alunos, que agiram como agentes 

ambientais, atuando na conservação e observações do desenvolvimento das plantas. 

O desenvolvimento de atividades práticas, com a participação direta dos alunos nas 

atividades de biomonitoramento (plantio e cuidados), possibilitou a construção 

coletiva do conhecimento e o aprendizado prático no ambiente escolar, contribuindo 

para a formação de cidadãos responsáveis. Em paralelo as atividades de 

biomonitoramento, foram desenvolvidas educação ambiental com palestras e oficinas 

com atividades lúdicas; visando a fixação dos conhecimentos adquiridos e também 

como uma avaliação do processo ensino-aprendizagem; com temas que permitiram 

fornecer subsídios para a elaboração de medidas que visem reduzir os riscos à saúde 

associados à poluição do ar. Importante salientar que o trabalho de conscientização 

no ambiente escolar garante a conservação e preservação do meio ambiente, já que 



desde as séries iniciais os alunos interagem com o tema, promovendo a melhoria da 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Durante à execução das 

atividades de Educação Ambiental, contou com a participação das professoras e 

diretoras disponibilizando partes das aulas para à execução de atividades do projeto 

e frisando durante em suas aulas assuntos ambientais. Esta forma de conduzir 

permitiu uma maior  eficiência do processo de ensino-aprendizagem. Referente ao 

mapeamento das potenciais fontes de emissões atmosférica do município, com o 

auxílio de um GPS; para entendimento da dispersão de poluentes, e 

consequentemente à exposição da população aos mesmos e sua detecção na 

análise das plantas; foram identificadas 52 fontes de poluição atmosférica. Para 

obtenção de resultados técnicos, foi necessária a realização das análises das plantas 

em laboratório, identificando as características que permitem identificar à influência 

ou não da poluição no local em que ela se encontra. Nesta etapa do projeto houve a 

necessidade da estruturação da metodologia de análise de mutações dos 

bioindicadores, que contou com a participação de biólogos voluntários, em razão de 

algumas dificuldades na aplicação da metodologia proposta. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

Este projeto de extensão teve suas atividades publicadas em jornais locais e sites 

do município 



 

 

A mesma reportagem foi publicada também em outro site: 

http://tvrsul.com.br/radio/plantapode-ser-uma-aliada-na-poluicao-atmosferica-em-morro-da-fumaca/ 

 

http://tvrsul.com.br/radio/plantapode-ser-uma-aliada-na-poluicao-atmosferica-em-morro-da-fumaca/


 

Publicação em e-book: PRÁTICAS E SABERES DE EXTENSÃO Volume III 



 

 



 

7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

Figura 1: Reunião com a Secretária de Educação, o Presidente do Sindicato e o Engenheiro 

Ambiental responsável 

 

Fonte: Hoffmann, 2013. 

 

Figura 2:Reunião com os diretores das escolas envolvidas  

 

Fonte: Hoffman, 2013. 

 

 

 

 



 

Figura 3: Educação Ambiental 

 

Fonte: Daniel, 2013. 

 

 

Figura 4: Cultivo do bioindicador nas escolas 

  

Fonte: Daniel, 2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5: Mapeamento das fontes prováveis de poluição 

 

Fonte: Daniel, 2013. 

 

Figura 6: Desenvolvimento da metodologia com o uso dos bioindicadores 

 

Fonte: Pavei, 2013. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 7: Uma das atividades aplicadas na Educação Ambiental 

 

Fonte: Daniel, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Título: SOS BIODIVERSIDADE: UMA AÇÃO COMUNITÁRIA NO 

MONITORAMENTO DA DIVERSIDADE LOCAL. 

 

Período de realização: Aguardando resultado de aprovação. 
 

 

2. EQUIPE 

Docentes: 

Mainara Figueiredo Cascaes – Ciências Biológicas 

Evânio Ramos Nicoleit – Ciência da Computação/Engenharia Ambiental 

Gustavo Bisognin – Ciência da Computação 

 
 

Discentes:  

Carina Girelli – Engenharia Ambiental 

Flávio Henrique Cimolin – Ciência da Computação  

 

3. PUBLICO ALVO 

O Projeto de Extensão “SOS Biodiversidade: uma ação comunitária no 

monitoramento da diversidade local” proporcionará a capacitação, o 

aperfeiçoamento, do público alvo para o desenvolvimento de atividade técnica e 

científica. Qualificando-os e preparando-os para desenvolver suas atividades da 

melhor forma possível.  

 

O público alvo do projeto envolve os seguintes atores:  

 Pesquisadores do meio ambiente; 

 ONGs, Fundações ambientais; 

 Comunidade do entorno de áreas de proteção ambiental; 

 Estudantes de todos os níveis de ensino; 

http://www.unesc.net/aunesc/imagens/assinatura2004.cdr


 População em geral poderá atuar como investigadora da biodiversidade.  
 

4. OBJETIVOS 

 

Geral: Auxiliar o monitoramento da biodiversidade local contribuindo assim para o 

conhecimento da diversidade e gerando subsídios para ações de monitoramento em 

áreas prioritárias de preservação. 

 

Específicos:  

 Mobilizar a comunidade para o uso das ferramentas de monitoramento da 

biodiversidade através de palestras e apresentações sobre o tema, contribuindo 

no processo de educação ambiental de gestores, professores e alunos da 

região; 

 Recrutar especialistas em Meio Ambiente para colaborar nas identificações de 

espécies; 

 Desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis atuante como uma 

ferramenta na coleta de dados “in situ” da biodiversidade, sendo um subsídio 

de “check list” às informações a serem analisadas, com auxílio de referências 

bibliográficas, coordenadas geográficas, e avaliação por especialistas em 

identificação de espécies.  

 
 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS OU ESPERADOS 

 

A partir do aplicativo AppBioField (Application for Biologist fields), oferecerá à 

comunidade uma ferramenta para dispositivos móveis, que servirá de apoio para 

acesso a informações e coletas de dados em campo referente a biodiversidade, sendo 

um facilitador de coleta e disponibilização de dados de uma forma simples. Ampliará 

assim o cadastro de amostragens “in situ”, utilizando o “check list” e a base de dados 

padronizada do aplicativo.  

O potencial de manutenção do projeto se estende em ações de multiplicação 

e parceria com pesquisadores com caráter da responsabilidade ambiental e 

instituições de pesquisa em conservação da diversidade biológica. Todo material 



produzido e utilizado no projeto ficará disponível para o prosseguimento futuro e 

ampliação do projeto.  

As possibilidades de adaptação e replicação da proposta são inúmeras, 

podendo se estender para convênios com empresas a serem firmados conduzindo à 

sustentabilidade financeira do projeto.  

Em consulta à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

– INPI, não foram constatados registros de patente com as características similares 

ao aplicativo AppBioField. Foram utilizadas como mecanismo de buscas as palavras 

chaves, aplicativo pesquisa biologia, aplicativo biologia in situ, aplicativo para 

pesquisadores, aplicativo para pesquisadores utilizarem em campo e application for 

biologist fields. 

 

5. PUBLICAÇÕES 

Não há publicações até o momento.  

 

6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Não há registros fotográficos até o momento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


