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Apresentação

Olá, caŕıssimxs! Vem áı a I Eco Semana do Polo Xerém. A semana contará com palestras
ministradas por pesquisadores e especialistas de destaque em diferentes áreas ambientais. Haverá
também um concurso fotográfico (com premiação), do qual todos podem participar! O evento
acontecerá no Polo, nos dias 15 (4a feira) e 16 (5a feira) de junho, começando sempre às
13h e finalizando às 17h. É importante que todos preencham o formulário de inscrição (https:
//goo.gl/7y1xV3), para que possam participar e receber os certificados (horas extras são sempre
bem-vindas, né? ).

O Dia Mundial do Meio Ambiente é dia 05/06, mas o mês de junho é considerado o Mês Mundial
do Meio Ambiente. Tal denominação tem como objetivo trazer a discussão sobre as problemáticas
ambientais e a importância da preservação. E, nesse embalo, os Centros Acadêmicos em parceria
com a Coordenadoria de Extensão e Diretoria Acadêmica organizaram a I Eco Semana do Polo
Xerém, para nos fazer refletir sobre o papel do universitário, podendo e devendo servir como difusor
de informação e precursor de hábitos relacionados a essa temática.

A participação na Eco Semana é vital, especialmente para construção de uma visão cŕıtica
acerca de temas socio-ambientais – qualidade cada vez mais necessária na atual sociedade global,
hiperconectada e superlativa. Com o evento, almejamos buscar, inclusive, soluções coletivas para
problemas de cunho ambiental do Polo.
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Objetivos

• Construir uma visão cŕıtica sobre os temas a serem debatidos, demanda importante em um
mundo que se modifica cada vez mais velozmente.

• Fomentar debates entre a comunidade acadêmica e estudantil acerca dos temas ambientais
como um todo.

• Levar a discussão dos temas, do ńıvel que se constrói nas universidades, até os estudantes do
ensino médio de escolas públicas da região.

• Evidenciar problemáticas ambientais do Polo Xerém UFRJ através do concurso fotográfico.

• Buscar soluções coletivas para as problemáticas ambientais do Polo Xerém UFRJ através do
concurso fotográfico e de ferramentas das mı́dias sociais.

• Celebrar o mês do meio ambiente de maneira construtiva, buscando plantar sementes (ideias)
que possam gerar bons frutos (ações).

Programação

Sobre as palestras

Palestras serão proferidas, por pesquisadores e especialistas convidados, nos temas: “A gestão
com sustentabilidade ambiental dos recursos h́ıdricos”, “Energias renováveis, com foco em bio-
combust́ıveis”, “Problemática do consumismo vs. recursos finitos e a geração de lixo”, “Impactos
ambientais da agropecuária”, “Controle do Aedes aegypti no meio ambiente”e “Gestão de reśıduos
sólidos”. A programação completa está descrita na tabela abaixo.

Programação da semana

15 de junho (4a feira) 16 de junho (5a feira)

13h - 14h
Energ. Renováveis
(Dr. Nei Pereira Jr.)

Recursos h́ıdricos
(Dr. Adacto Ottoni)

14h30 - 15h30
Consum. vs. recursos finitos
(Dr. Cicero Pimenteira)

Impactos amb. da agropecuária
(Dr. Rafael Paiva)

15h30 +20m Coffee break Coffee break

16h - 17h
Gestão de reśıduos sólidos
(Daniel Azolito)

Controle do Aedes aegypti
(Dr. Eduardo Wermelinger)
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Sobre o concurso fotográfico

Ajude-nos a expor e solucionar os problemas ambientais que enfrentamos no Polo. As melhores fotos
de problemáticas que envolvam o meio ambiente, presentes no Polo Xerém, irão ganhar prêmios
(1o, 2o e 3o lugar). O primeiro lugar receberá um exclusivo modelo impresso em 3D – em uma
parceria com o Olabi Makerspace, que irá fornecer a impressão do modelo; e mais.

Fotografe alguma problemática ambiental do Polo que considera relevante e nos envie para
cabx@xerem.ufrj.br. As fotos serão votadas na página do CABX no Facebook, e as vencedoras
serão as que receberem mais curtidas. Após o evento, iniciaremos a busca coletiva de soluções, na
qual todos os estudantes podem comentar nas fotos do concurso, sugerindo posśıveis soluções para
determinada problemática.

1o lugar: 01 modelo 3D + 01 bonsai + 01 ecobag.
2o lugar: 01 modelo 3D + 01 ecobag.
3o lugar: 01 ecobag.
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