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RELATÓRIO DE REUNIÃO – GRUPO DE TRABALHO – PLS 

 

GRUPO DE TRABALHO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GT-EA) 

LOCALIZAÇÃO: Web-conferência 

DATA: 03/04/2020 (4ª reunião) 

HORÁRIO: 09:00 às 12:30h 

 

OBJETIVOS: Apresentar o levantamento do tema EA nos: - componentes curriculares (CCs) de 

graduação e pós-graduação e projetos de pesquisa; - projetos e ações de extensão da UFSB; Definir 

como será finalizado o compilado da consulta pública para o PLS da UFSB realizada na Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT (2019); Deliberar sobre o plano de ação proposto na 

última reunião (dia 27/03/2020), 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 

Marilua Áurea Damasceno Barbosa Membro do NUPEEA/UFSB 

PAUTA: 

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

Sustentável (PLS) teve como principais objetivos: 01- Apresentação do levantamento do tema EA 

nos: 1.1- componentes curriculares (CCs) de graduação e pós-graduação e projetos de pesquisa da 

UFSB e 1.2- projetos e ações de extensão da UFSB; 02- Definição de como será finalizado o 

compilado da consulta pública para o PLS da UFSB realizada na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia - SNCT (2019); 03- Deliberação sobre o plano de ação proposto na última reunião (dia 

27/03/2020); 04- e outras providências. 

01- Bárbara e Rafaele apresentaram os dados iniciais do levantamento do tema EA na UFSB, que 

abrange projetos e demais ações de extensão e os CCs dos cursos de graduação e pós-graduação e os 

projetos de pesquisa, respectivamente. Para otimizar o levantamento, o grupo definiu que deveriam 

ser utilizados apenas os radicais propostos para as palavras-chave, e foram acrescentadas: 

“desenvolv”; “democra"; “bem-viver”; “permacult”; “participa”; “gestão”. Além disso, no 

levantamento, deverá ser incluída uma coluna com as ementas dos CCs de graduação e pós-

graduação e dos resumos dos projetos e ações de extensão, acrescentando-se, após o refinamento do 

levantamento, o período e carga horária em que os projetos e atividades de extensão foram 

realizados. No que concerne ao levantamento dos projetos e ações de extensão, ficou acordado que 

apenas os dados extraídos do SIGAA deverão ser utilizados, e que a busca deve se limitar ao título 

do projeto e ação, sendo que estes (projeto e tipos de ação de extensão) devem ser diferenciados no 

levantamento. O grupo concordou ainda que, após o refinamento inicial dos dados, haverá uma nova 

avaliação, nesta as ações, projetos de extensão e pesquisa e CCs de graduação e pós-graduação serão 

selecionados através dos seus resumos e ementas, utilizando como parâmetro o alinhamento aos 
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conceitos de Educação Ambiental empregados nas políticas e programas de EA nacional e do estado 

da Bahia. Para justificar a inclusão/exclusão de dados da tabela, será acrescentada uma coluna com a 

justificativa. O grupo concordou que esta avaliação ajudará a mensurar os CCs, projetos e ações da 

UFSB ligadas ao tema EA que têm afinidade com as políticas públicas e, futuramente, promover 

discussão baseada no retrato encontrado neste levantamento. 02- Na finalização do compilado da 

consulta pública para o PLS da UFSB realizada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - 

SNCT (2019), Alessandra, Marilua, Luana e Diego concluirão o documento, se possível, em abril; 

03- A deliberação sobre o plano de ação proposto ao GT-EA na reunião anterior (dia 27/03/2020) 

não foi realizada em virtude de não haver tempo hábil, ficando registrada como pendência para a 

próxima reunião, que será realizada no dia 17/04/2020. 04- Alessandra propôs a leitura de materiais 

sobre metodologia da pesquisa e definição de Educação Ambiental, disponibilizando os textos na 

pasta "Textos para discussões" do drive do grupo. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

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

o PLS realizada na SNCT - 2019 será finalizado por Alessandra, Luana, Marilua e Diego. 

2- Rafaele e Bárbara continuarão o levantamento de dados sobre a EA nos CCs da graduação e pós-

graduação, nos projetos de pesquisa e nas atividades e projetos de extensão da UFSB, 

respectivamente. 

3- O grupo agendou a próxima reunião para o dia 17/04, se comprometendo a encaminhar os 

materiais já produzidos através do drive até o dia 14/04. 

4- Ficou pendente a avaliação do plano de ação para os trabalhos do grupo sugerido por Luana, e do 

resumo sobre a proposta de trabalho disponibilizado por Alessandra, ação que será realizada na 

próxima reunião, caso haja tempo hábil. 

 

 

 


