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Programação

Atenção! 
As atividades ao vivo acontecerão em data e horário específicos

e as atividades gravadas estarão disponíveis na playlist da unidade no canal de transmissão.

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
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Programação: Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB)

Lançamento da Cartilha Compostando com   Lilica e sua Turma

Descrição: HORARIO: 14 H AS 16H ...Lançameto da cartilha: .Debate sobre 
compostagem..Essa atividade tem como objetivo conscientizar o público sobre 
a importância da compostagem, sua relação com a cidadania e conservação do 
meio ambiente. O tema é apresentado por um viés pedagógico de educação e 
conscientização sobre o impacto de nossas práticas em relação à sustentabilidade.. ..

Horário: 14h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

“Carta da Terra: para que haja futuro e por uma sociedade sustentável, 
justa e pacífica

Descrição: DATA: 27/09/2021.HORARIO: 16 HORAS..Através de uma oficina online 
e interativa, o estímulo do pensamento crítico e reflexivo e o incentivo à mudança de 
comportamentos e paradigmas, de maneira a utilizar a Carta da Terra e o seu potencial 
como eixo central e norteador. Serão propostas reflexões sobre os impactos dos padrões 
de produção e consumo atuais e a relação homem-natureza, com uma abordagem 
voltada para a gestão dos resíduos sólidos e panorama socioambiental sob a ótica da 
sustentabilidade.

Horário: 16h

Dia: 27/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB)

A coleta seletiva no DF: Avanços e desafios

Descrição: A mesa redonda visa discutir o processo de reciclagem no DF. A Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos tem como princípios: não geração, a redução, o 
reaproveitamento, a reciclagem, o tratamento e a disposição final dos resíduos. Com 
a pandemia os índices de coleta seletiva baixaram no DF e, consequentemente, a 
reciclagem e a renda dos catadores também. A educação ambiental possui papel 
fundamental para conscientizar a população da importância de separar e entregar os 
resíduos secos para a coleta seletiva e causar menor impacto ao meio ambiente.

Horário: 10h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

Empreendedorismo em Ciências Ambientais

Descrição: O objetivo desta mesa é discutir a atuação do cientista ambiental a partir da 
visão do mercado de trabalho. Onde se enquadra o profissional? Por que ele se destaca? 
Quais as ferramentas chave para a garantia de espaço no mercado de trabalho? O 
empreendedorismo  sustentável é uma alternativa?

Horário: 19h

Dia: 28/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB)

Mesa redonda sobre alimentação e sustentabilidade

Descrição: A relação entre alimentação saudável e sustentável, tipos de alimentos 
segundo o guia alimentar para a população brasileira, identidade, soberania e 
segurança alimentar, consumo e indústria alimentícia.

Horário: 14h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

Desenvolvimento e sustentabilidade em um mundo pós covid.

Descrição: Realizado por meio de videoconferência sobre o tema Desenvolvimento e 
Sustentabilidade em um Mundo Pós-Covid, com debatedores convidados...O seminário 
visa promover um debate acerca das transformações recentes que o mundo vem 
vivendo, tanto em virtude da pandemia quanto em virtude de potenciais novos rumos da 
geopolítica internacional e dos mecanismos de governança global, buscando identificar 
possíveis tendências em termos de modelos de desenvolvimento e de políticas de 
sustentabilidade...O Evento integra o ciclo de Seminários Veredas do Futuro.

Horário: 19h

Dia: 29/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
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Programação: Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB)

Debates sobre licenciamento ambiental no Brasil: limites e desafios

Descrição: Debater sobre os limites e retrocessos do licencimento ambiental como 
ferramenta de sustentabilidade ambiental.

Horário: 10h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

Acessibilidade da Educação Ambiental sobre o foco da Educação Inclusiva

Descrição: Abordagem acessível de leitura dos materiais, com uso de PDF simples, 
tutoriais de programas de leituras como DOSVOX (sistema computacional de síntese de 
voz), o NDVA (audiodescrição) e apresentação da cartilha áudio.

Horário: 14h

Dia: 30/09/2021

Formato: Ao Vivo

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf
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Programação: Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS/UnB)

Formação de Conselhos Ambientais

Descrição: O objetivo desta atividade é apresentar a base legal relacionada aos 
conselhos ambientais, em especial de unidades de conservação, e orientar o processo 
de formação de conselheiros ambientais no DF, incluindo as atribuições dos conselhos, 
regimento e o plano de ação necessários para o seu funcionamento, bem como, a forma 
de atuação dos conselhos gestores de unidades de conservação.

Horário: 19h

Dia: 01/10/2021

Formato: Ao Vivo

Construindo soluções e compartilhando experiências no apoio à 
agricultura familiar camponesa.

Descrição: A atividade a ser desenvolvida será uma palestra seguida de roda de 
conversa sobre o método  de Construção da Capacidade Criativa (Creative Capacity 
Building), desenvolvido pelo D-Lab/MIT (Massachusetts Institute of Technology) e IDIN 
(International Development Innovation Network)  e aplicado em comunidades rurais em 
alguns estados no Brasil, incluindo o DF. O evento pretende explanar sobre o método, 
caracterizando seu potencial como ferramenta para co-construção de tecnologias 
sociais no meio rural, promovendo autonomia das famílias camponesas, dentre outros 
atributos, mas também compartilhar experiências de oficinas já realizadas.

Formato: Gravada

https://www.youtube.com/channel/UCUUU5zBnxg55vaXymuFJDPw
https://sig.unb.br/sigaa/public/extensao/areaInternaCursosEventosExtensao.jsf

