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RELATÓRIO DE REUNIÃO – GRUPO DE TRABALHO – PLS 

 

GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GT-EA) 

LOCALIZAÇÃO: Web-conferência 

DATA: 27/03/2020 (3ª reunião) 

HORÁRIO: 09:00 às 12:00h 

 

OBJETIVOS: Discutir e reavaliar as deliberações da última reunião (dia 16/03/2020); Continuação 

do debate sobre o compilado da consulta pública para o PLS da UFSB realizada na Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia - SNCT (2019); Atualização sobre os levantamentos dos: 1- componentes 

curriculares (CCs) de graduação e pós-graduação e projetos de pesquisa 2- projetos e ações de 

pesquisa e extensão da UFSB que abordem a EA; Apresentar proposta do Plano de Ação para o GT-

EA; Debater o artigo “A resolução de problemas ambientais locais deve ser um tema-gerador ou a 

atividade-fim da educação ambiental?” e outras providências. 

 

PARTICIPANTE UNIDADE ADMINISTRATIVA/ INSTITUIÇÃO 

Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto 

(Coordenadora do GT) 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão em 

Educação Ambiental da UFSB (NUPEEA) e docente 

do IHAC/CFCam 

Luana Campinho Rêgo (Coordenadora do 

GT) 

Coordenação de Sustentabilidade/ PROSIS 

Bárbara Silva Santos Coordenação de Sustentabilidade – PROSIS 

Rafaele Almeida Soares DEA- PROGEAC 

Diego Márcio Ferreira Casemiro 

 

Estudante do BI de Humanidades e membro do 

NUPEEA/UFSB 

Marilua Áurea Damasceno Barbosa Membro do NUPEEA/UFSB 

PAUTA 

A terceira reunião do GT de Educação Ambiental (GT-EA) ligado ao Plano de Gestão de Logística 

Sustentável (PLS) teve como principais objetivos: 01- Discussão e reavaliação das deliberações da 

última reunião (dia 16/03/2020); 02- Continuação do debate sobre o compilado das consulta pública 

para o PLS da UFSB realizada na SNCT (2019); 03- Atualização do levantamento do tema EA nos 

componentes curriculares (CCs) de graduação e pós-graduação e projetos de pesquisa e projetos e 

outras atividades de extensão da UFSB; 04- Apresentação da proposta de Plano de Ação para o GT-

EA; 05- Debate do artigo “A resolução de problemas ambientais locais deve ser um tema-gerador ou 

a atividade-fim da educação ambiental?” e 06- outras providências. 

01 e 02- As duas deliberações da reunião anterior foram discutidas e o grupo concordou que as 

propostas deveriam ser debatidas futuramente, após conclusão e reflexões sobre o diagnóstico 

interno: - dos dados dos resultados da consulta pública (SNCT-2019); e - dos levantamentos dos 

CCs de graduação e pós-graduação, projetos de pesquisa e projetos e outas atividades de extensão. 

Para cumprir esta fase, foi combinado pelo Grupo: 1.1- Finalizar o compilado da consulta pública 

até quarta-feira, dia 01/04, para que o grupo tenha tempo hábil para análise. Foi decidido que o 

compilado será organizado por tema, independente do campus e, posteriormente, o documento será 

encaminhado aos demais GTs através da Comissão de Políticas de Sustentabilidade (CPS); 1.2- Para 

que sejam computados os projetos de pesquisa e extensão, assim como as demais atividades de 
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extensão, não cadastrados nos sistemas da UFSB, foi proposto que o GT-EA sugerirá à CPS, que 

estes dados, os relacionados à Educação ambiental bem como dos demais temas que comporão o 

PLS da UFSB sejam coletados via formulário on-line enviado à comunidade acadêmica. Como estes 

dados constituirão os produtos dos GTs, o grupo concordou que, adicionalmente, devamos 

aconselhar à CPS que os/as coordenadores/as dos demais GTs sejam ouvidos previamente ao envio 

do referido formulário. Sobre este ponto, foi debatido e esclarecido que a Prosis, igualmente o GT-

EA, não é responsável pela construção do PSL da UFSB, sendo esta da CPS. Foi concordado que o 

GT-EA está colaborando na sua construção, tal como os demais GTs. 03- Sobre a compilação dos 

CCs dos cursos de graduação e pós-graduação e dos projetos de pesquisa, Rafaele informou que a 

está concluindo e que os resultados serão apresentados na próxima reunião do GT-EA. Sobre a 

compilação das ações e outras atividades da extensão, Bárbara informou que também a apresentará 

na próxima reunião. 04- Luana apresentou, resumidamente, o Plano de Ação proposto para o GT-

EA, e os membros se comprometeram a analisá-lo, em conjunto à proposta de trabalho 

disponibilizada pela Alessandra no drive. 05- Como o horário de encerramento da reunião se 

aproximava, os membros do grupo apresentaram brevemente suas conclusões acerca do artigo: “A 

resolução de problemas ambientais locais deve ser um tema-gerador ou a atividade-fim da educação 

ambiental?”, ressaltando a distinção entre atividade-fim e tema gerador. Também foi enfatizada a 

relevância do material para o trabalho do GT-EA tal como para a construção do PLS. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

1- Foi concordado que o documento contendo a compilação dos resultados da consulta pública para 

o PLS realizada na SNCT - 2019 será reestruturado por Alessandra que o encaminhará ao Grupo e 

sua complementação, a ser efetuada por Marilua, Diego e Luana; será concluída até a próxima 

quarta. 

2- Rafaele e Bárbara apresentarão, na próxima reunião, os dados iniciais do levantamento sobre a 

EA nos CCs da graduação e pós-graduação e nos projetos de pesquisa; e projetos e demais atividades 

de extensão da UFSB respectivamente. 

3- Os membros do GT-EA avaliarão o plano de ação para os trabalhos do grupo, sugerido por Luana, 

juntamente ao resumo sobre a proposta de trabalho disponibilizado pela Alessandra, ambos inclusos 

no drive virtual do GT. As propostas serão discutidas na reunião seguinte caso haja tempo hábil.  

 

 

 


