
EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO: MEIO AMBIENTE, SAÚDE E 

GÊNERO - GRUPO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES EM 

AGROECOLOGIA – GEIA 

 

TEMÁTICA 

Encontros teórico-práticos com acadêmicos de diversos cursos de 

graduação e pós-graduação da UNIVALI e demais colaboradores e parceiros do 

projeto, integralizando ensino e extensão na área de agroecologia enfatizando a 

produção orgânica por meio de apresentações, debates, palestras, seminários, 

oficinas e demais estratégias de atuação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Realizar encontros através do grupo de estudos sobre agroecologia e 

suas diretrizes, com ênfase em produção orgânica, proporcionando aos 

participantes conhecimento teórico e prático sobre técnicas ecológicas de 

manejo com enfoque na sustentabilidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Ofertar palestras, seminários, oficinas e outras estratégias de atuação na 

área de agroecologia e suas diretrizes; 

 Proporcionar a possibilidade de apresentação de temas relacionados por 

iniciativa dos participantes do grupo; 

 Despertar debates sobre os assuntos abordados; 

 Orientar, na teoria e prática, às técnicas de manejo ecológico; 

 Estender as práticas para a horta orgânica experimental na UNIVALI; 

 Estimular a compreensão dos participantes sobre a importância do 

consumo de produtos orgânicos;  

 Alertar os malefícios causados por produtos contaminados com 

pesticidas, agrotóxicos, adubos químicos e outros defensivos utilizados 

no modelo de agricultura convencional; 



 Encorajar o processo de transição do modelo de agricultura convencional 

para a agricultura sustentável; 

 Motivar os participantes a iniciar a produção em suas casas; 

 Incentivar o reaproveitamento de materiais;  

 Integrar o ensino e extensão. 

 

METODOLOGIA 

O Grupo de Estudos Interdisciplinares em Agroecologia – GEIA, teve 

início no primeiro semestre de 2017, com reuniões mensais na área de 

agroecologia e suas diretrizes. Este grupo é vinculado ao projeto de extensão: 

Educação para transformação: meio ambiente, saúde e gênero, coordenado pela 

Professora Doutora Márcia Gilmara Marian Vieira.  

Todo semestre é proposto aos acadêmicos do curso de graduação de 

Ciências Biológicas das disciplinas de Química e Química Orgânica, ministrada 

pela Professora Márcia, a divisão da turma em grupos para que realizem uma 

apresentação sobre um tema pertinente no grupo de estudos. Os temas 

abordados deste semestre serão: jardins agroflorestais, plantas medicinais, 

PANC’s, hortas urbanas e ecocídio. 

O grupo ainda vem ofertando em seus encontros a participação de 

especialistas da área de agroecologia com intuito de trazer um conhecimento 

embasado sobre os temas abordados em cada reunião. Assim, orientar na teoria 

e prática as técnicas ecológicas de manejo, o reaproveitamento de materiais, 

despertando debates.  

Busca-se estimular a compreensão da importância do consumo de 

alimentos orgânicos, alertando sobre os malefícios causados por produtos 

contaminados com pesticidas, agrotóxicos, adubos químicos e outros defensivos 

utilizados no modelo de agricultura convencional, motivando os participantes a 

iniciar suas hortas orgânicas em casa, disseminando o conhecimento à 

comunidade, promovendo integração entre ensino e extensão. 



O grupo estende a prática de seus encontros na horta orgânica 

experimental promovida e mantida diariamente pelos integrantes do projeto de 

extensão, onde os participantes do grupo podem cultivar, observar e ter uma 

melhor compreensão e vivência dos temas e técnicas abordadas. Além disso, 

em todos os encontros acontecem dinâmica e café solidário, estimulando a 

participação e inclusão de todos. 

Hoje o GEIA é formado por acadêmicos de diversos cursos da graduação 

e pós-graduação, como Ciências Biológicas, Jornalismo, Direito, Análise 

Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Oceanografia, 

Nutrição, Enfermagem entre outros; docentes, especialistas e os bolsistas, 

voluntários, colaboradores e parceiros do projeto de extensão, que além de 

participar, auxiliam na realização das oficinas. Já beneficiou cerca de 100 

pessoas que participaram do grupo. 

Os encontros continuarão acontecendo mensalmente conforme previsto 

no cronograma abaixo. 

 

CRONOGRAMA 2017/2 

 

 1º Encontro - Teórico 

Data: 29/08/2017 – Terça-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Auditório do Centro de Vivência 

Temática: Jardins Agroflorestais 

Convidado especial: João Aquino 

 Breve apresentação: É graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Atualmente é um dos facilitadores do Sítio Florbela, localizado no 

município de Florianópolis, dento do Parque Municipal da Lagoa do Peri, 

onde realiza cursos, e além disso, manutenção, implementação e 



comercialização dos saf’s do sítio. O sítio agroecológico, de produção 

orgânica, tem a certificação participativa da Rede ECOVIDA. A mais nova 

atuação no sítio é a pratica da agricultura sintrópica dentro de sistemas 

agroflorestais. 

Atividades realizadas: 

 13:00 – 13:30: Recepção;  

 13:30 – 14:30: Apresentação do projeto de extensão e do grupo para os 

novos participantes; 

 14:30 – 15:30: Apresentação por parte dos acadêmicos sobre Jardins 

Agroflorestais; 

 15:30 – 16:30: Apresentação por parte do convidado especial 

complementando a fala sobre Jardins Agroflorestais e introduzindo a 

prática; 

 16:30 – 17:00: Café solidário; 

 17:00 – 18:00: Debate sobre o assunto apresentado e encerramento da 

oficina. 

 

 1º Encontro – Prática 

Data: 30/08/2017 – Quarta-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Horta Orgânica Experimental 

Temática: Jardins Agroflorestais 

Atividades realizadas: 

 13:00 – 18:00: Os constituintes do projeto de extensão, juntamente com 

os integrantes do GEIA irão colocar em prática na Horta Orgânica 

Experimental o que foi visto e aprendido no dia anterior, com propósito de 

melhoramento, integração e complementação da teoria.  

 

 2º Encontro - Teórico 



Data: 26/09/2017 – Terça-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Auditório do Centro de Vivência 

Temática: Plantas medicinais 

Convidado especial: Angélica Garcia Couto 

 Breve apresentação: Doutora em Ciências Farmacêuticas pela UFRGS. 

Professora do Programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da 

Univali. Coordenadora da Especialização em FITOTERAPIA CLÍNICA da 

Univali. Coordenadora do projeto de extensão Plantas medicinais e 

alimentícias no cuidado à saúde. Tutora do Projeto PET GraduaSUS. 

Professora de disciplinas de Fitoterapia e Práticas Integrativas nos cursos 

de Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Biomedicina e Residência. Realiza 

pesquisa na área de desenvolvimento e tecnologia de fitoterápicos, 

educação em saúde com plantas medicinais. 

Atividades realizadas: 

 13:00 – 13:30: Recepção;  

 13:30 – 14:30: Apresentação por parte dos acadêmicos sobre Plantas 

Medicinais; 

 14:30 – 16:00: Apresentação por parte do convidado especial 

complementando a fala sobre Plantas Medicinais e introduzindo a prática; 

 16:00 – 16:30: Café solidário; 

 16:30 – 18:00: Debate sobre o assunto apresentado e encerramento da 

oficina. 

 

 2º Encontro – Prática 

Data: 27/09/2017 – Quarta-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Horta Orgânica Experimental 



Temática: Plantas medicinais 

Atividades realizadas: 

 13:00 – 18:00: Os constituintes do projeto de extensão, juntamente com 

os integrantes do GEIA irão colocar em prática na Horta Orgânica 

Experimental o que foi visto e aprendido no dia anterior, com propósito de 

melhoramento, integração e complementação da teoria.  

 

 3º Encontro  

Data: 24/10/2017 – Terça-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Auditório do Centro de Vivência 

Temática: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) 

Convidado especial: Euclides Schallenberger  

 Breve apresentação: Graduado em Engenharia Agronômica pela 

Universidade Federal de Pelotas (FAEM – UFPel), mestre em Agronomia 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP –

Botucatu e doutor em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas. 

Atualmente é pesquisador IV da Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina- Epagri. Atua como pesquisador na 

área de hortaliças na Estação Experimental de Itajaí-EEI. É coordenador 

do Projeto de Pesquisa em sementes crioulas de hortaliças da EEI. Tem 

experiência na área de Agronomia, com ênfase em sistema orgânico de 

produção de hortaliças, atuando na área de nutrição orgânica e pesquisa 

participativa.  

Atividades realizadas: 

 13:00 – 13:30: Recepção;  

 13:30 – 14:30: Apresentação por parte dos acadêmicos sobre PANC’s; 

 14:30 – 15:00: Debate sobre as apresentações; 



 15:00 – 16:30: Apresentação por parte do convidado especial; 

 16:30 – 17:30: Debate sobre apresentação do convidado; 

 17:30 – 18:00: Café solidário e encerramento da oficina. 

 

 3º Encontro – Prática 

Data: 26/10/2017 – Quinta-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Horta Orgânica Experimental 

Temática: Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) 

Convidado especial: Natália Lúcia Knakiewicz Kominkiewicz  

 Breve apresentação: Graduada em Psicologia pela Universidade 

Comunitária Regional de Chapecó. Tem experiência na área de Educação 

com ênfase em Extensão Rural. 

Atividades realizadas: 

 13:00 – 18:00: Os constituintes do projeto de extensão, juntamente com 

os integrantes do GEIA irão colocar em prática na Horta Orgânica 

Experimental, com propósito da convidada especial, o que foi visto e 

aprendido no dia anterior, para melhoramento, integração e 

complementação da teoria.  

 

 4º Encontro - SEMINÁRIO 

Data: 11/11/2017 – Sábado 

Horário: Das 08:00 as 18:00 

Local: Teatro Adelaide Konder e Horta Orgânica Experimental 

Temática: Hortas Urbanas 

1° Convidado especial: Marcos José de Abreu (Marquito)  



 Breve apresentação: Engenheiro Agrônomo e pós-graduado em 

Agroecossistemas com título de Mestrado pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. Referência na cidade e no Brasil em Compostagem, 

Agricultura Urbana, Permacultura, Agroecologia e Alimentação. Uma 

trajetória de coerência entre a prática cotidiana e uma proposta de 

sociedade mais igualitária, fraterna e equilibrada ecologicamente. 

Atualmente cumpre as seguintes funções: a) Presidente do Conselho 

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina 

(CONSEA/SC); b) Coordenador de Agricultura Urbana do Centro de 

Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO); c) Idealizador 

do Projeto Revolução dos Baldinhos; d) Conselheiro da Associação Slow 

Food Brasil; e) Integrante do Fórum Catarinense de Combate aos 

Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos.  

2° Convidada especial:  Patricia Trentin Colzani 

 Breve apresentação: Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Mestre em Engenharia Civil 

pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Doutoranda em 

Ciência e Tecnologia Ambiental com pesquisa em Cidades Inteligentes e 

Sustentáveis na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Professora no 

Curso de Engenharia Civil, nas disciplinas de Arquitetura e Planejamento 

Urbano na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

 

Atividades realizadas: 

 08:00 – 08:30: Recepção;  

 08:30 – 09:30: Apresentação sobre Hortas Urbanas pela 2ª convidada 

especial; 

 09:30 – 10:30: Apresentação por parte do 1° convidado especial 

complementando a fala sobre Hortas Urbanas e introduzindo a prática; 

 10:30 – 11:00: Café solidário; 

 11:00 – 12:00: Debate sobre o assunto apresentado; 

 12:00 – 13:00: Horário de almoço; 

 13:00 – 18:00: Parte prática na Horta Orgânica Experimental. 



 

 5º Encontro - Teórico 

Data: 04/12/2017 – Terça-feira 

Horário: Das 13:00 as 18:00 

Local: Auditório do Centro de Vivência 

Temática: Ecocídio 

Convidado especial: Thais Muliterno  

 Breve apresentação: Graduada em Ciências Biológicas com ênfase em 

biotecnologia pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Licenciada 

em Ciências Biológicas e pós-graduada em Gestão e Educação 

Ambiental pela Univasselvi. Pós-graduada em Supervisão Escolar pela 

Faculdade São Luís. Atualmente é graduanda de Direito do 10º período 

na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI e é Professora de Ciências 

do Município de Itajaí no Centro de Educação Integral Emílio Gazaniga 

Junior.  

Atividades realizadas: 

 14:00 – 14:15: Recepção;  

 14:15 – 16:00: Apresentação por parte do convidado especial sobre 

Ecocídio e introduzindo a prática; 

 16:00 – 16:30: Café solidário; 

 16:30 – 18:00: Continuação da apresentação, debate e encerramento das 

atividades do ano. 

 

 O cronograma pode sofrer alterações devido a condições climáticas 

ou adversas, porém, será comunicado com aviso prévio aos 

participantes. 

 

PUBLICO ALVO: Acadêmicos da graduação e pós-graduação de diversos 

cursos como Ciências Biológicas, Jornalismo, Direito, Análise Ambiental, 



Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Oceanografia, Nutrição, 

Enfermagem entre outros; docentes, especialistas e os bolsistas, voluntários, 

colaboradores e parceiros do projeto de extensão. 

LOCAL 

UNIVALI- Universidade do vale do Itajaí 

 

FACILITADORES: Márcia Gilmara Marian Vieira, Oscar Benigno Iza, Katia 

Regina Sgrott Sauer Machado, Amanda Clemente Schlindwein, Igor de Santana 

Sousa Bittencourt, Ana Carolina Gelschleiter Borges, Micheli Soares dos Santos, 

Jacqueline Aldana Barrera Thaís Michelli Campi, Fernando Henrique Prado, 

Anthony de Oliveira Silveira. 

 


