Semana do Meio Ambiente 2022

Data

30/mai

Horário

Título da atividade

Oficina de panificação:
19h30 às desenvolvimento de pães a
22h15 partir do aproveitamento
integral da cenoura

Descrição

Público-alvo

A oficina tem por objetivo apresentar a
possibilidade de produzir pães a partir do
aproveitamento integral de alimentos como a
cenoura.
Inscrições pelo e-mail
projetopanificacao@feevale.br
Vagas limitadas

Acadêmicos e
comunidade

Local/canal/link de realização

Proponente

Projeto Social Confeitaria e
Laboratório de Nutrição e
Panificação - Qualificação
Gastronomia (cozinha I) - 5º andar
Para o Mercado de
do prédio Branco
Trabalho

30/05 a
04/06

09h às
22h

Coleta de tampinhas, óleo de
cozinha, vidro e esponjas

Coletores disponibilizados na Rua Coberta do
CII para os materias listados a fim de
posterior envio a destinação.

Acadêmicos e
comunidade

Rua Coberta - CII

GIGA

01/jun

09h às
22h

Coleta de resíduos eletrônicos

Container disponibilizado na Rua Coberta do
CII para coleta de resíduos eletrônicos.

Acadêmicos e
comunidade

Rua Coberta - CII

GIGA

01/jun

19h30 às Conversas Abertas: Painel
21h30 Sustentabilidade e Mercado

Tem como objetivo destacar temas atuais e
emergentes, que contribuam na formação
dos profissionais do futuro, através de
palestras, paineis, debates e outros pequenos
eventos.
Sem necessidade de inscrição prévia, com
participação sujeita à capacidade do espaço.

Alunos de
Gestão,
Turismo,
Psicologia,
Direito e
comunidade.

Auditório do prédio Azul

Disciplina de Eventos em
Hospitalidade, cursos de
Turismo, Gastronomia e
Eventos

03/jun

Seminário: Reflexões sobre
19h30 às
meio ambiente e desafios
22h
climáticos

Painel que promoverá discussões a cerca dos
desafios apresentados pela atual situação
climática, com a participação de convidados
externos.
Inscrições pelo e-mail lavurs2022@gmail.com

Acadêmicos e
comunidade

Auditório do prédio Multicolor

Projeto LaVuRS, PPG em
Qualidade Ambiental e
disciplina de Engenharia
do Meio Ambiente

03/jun

03/jun

17h às
19h

Refletindo sobre a geração e
manejo de resíduos sólidos:
visita na central de resíduos
da Feevale

Atividade de Integração e
16:30h as
Educação Ambiental com
20h
doação de mudas

Em uma parceria entre a disciplina de Gestão
ambiental e dos resíduos do curso de
Residência Multiprofissional em Saúde e
GIGA, promoveremos uma aula aberta sobre
a importância de repensar a geração e
manejo adequado dos RS.
Não é necessária inscrição prévia. Quem
desejar participar deverá chegar até às 17h
no ponto de encontro (em frente à biblioteca
do campus II), após, o grupo se deslocará até
a central de resíduos do GIGA.

Acadêmicos e
comunidade

GIGA

Curso de Residência
Multiprofissional em
Saúde, disciplina de
Gestão ambiental e de
resíduos, GIGA e Projeto
LaVuRS.

Roda de conversas com os alunos do
Diretório Acadêmico da Biologia sobre
pequenas ações que podem ser realizadas
em casa que auxiliam nos cuidados com o
meio ambiente. Aos que paticiparem, será
doado uma muda como forma de incentivo
para o plantio e a conexão com a natureza.

Acadêmicos,
professores e
comunidade

Rua Coberta - CII

Alunos do Diretório
Acadêmico da Biologia
Feevale

03 à
10/06

todos os
Exposição - NÓS
turnos

Com a exposição NÓS - serão
disponibilizadas imagens e texto que
relacionem arte e vulnerabilidade social a
partir das relações homem-ambiente.

Acadêmicos e
comunidade

Rua Coberta - CII

Projeto LaVuRS

06/jun

09h15 às Orientação sobre elaboração
11h30 de composteira

Os alunos irão realizar orientações sobre
como fazer composteitas para hortas
caseiras.

Acadêmicos e
comunidade

Rua Coberta - CII

Curso de Nutrição

06/jun

Desafios para efetivar as
19h30 às
ações do Plano de Bacia do
21h
Rio dos Sinos

Live com representante do Comitesinos
acerca dos desafios da implantação do plano
de bacia hidrográfica.
Não é necessário inscrição, basta acessar o
link.

Acadêmicos e
comunidade

Projeto social EducAÇÃO
https://us.bbcollab.com/guest/420f socioambiental na Bacia
25516169469db80a35ca467ee406 do Rio dos Sinos e Curso
de Ciências Biológicas

06/jun

06/jun

06/jun

07/jun

31/05 e
07/06

10h às
14h

Coleta de amostras de suabe nasal e
Doenças respiratórias de cães realização de testes para vírus respiratórios
em cães de ONGs e abrigos municipais.

Acadêmicos e
comunidade

Canil municipal de Campo Bom

PPG Virologia e Curso de
Medicina Veterinária

10h às
12h

Bate-papo sobre a produção
de games com foco em
Educação Ambiental

Apresentação dos games Geração Água e
Guardiões das Águas, produzidos no
Laboratório de Objetos de Aprendizagem da
Universidade Feevale.
Não há necessidade de inscrição prévia

Acadêmicos e
comunidade

Sala 101 do Prédio Amarelo

Curso de Jogos Digitais

Acadêmicos e
comunidade

Sala 206 do prédio Multicolor

Disciplina de
Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do curso
de Engenharia Civil.

Acadêmicos e
comunidade

Auditório 200b do prédio Lilás

PPG Qualidade Ambiental
e Engenharia Química

Estudantes da
Escola de
Aplicação da
Feevale

Escola de Aplicação Feevale

Projeto LaVuRS

Na disciplina de gerenciamento de resíduos
sólidos, do curso de Engenharia Civil, será
Aula aberta de gerenciamento
discutido sobre a importância da economia
19h30 às de resíduos sólidos: Economia
circular como perspectiva para uma nova
22h
Circular e a ressignificação
abordagem necessária à correta gestão dos
dos resíduos
resíduos.
Inscrições pelo e-mail daniellepm@feevale.br

18h às
19h

Palestra em parceria com o PPGQA e o curso
de Engenharia Química, com o objetivo de
discutir e ampliar conhecimentos referentes a
Reflexões sobre a presença
presença de micropláscos no nosso
de microplásticos no dia a dia.
ambiente.
Inscrições pelo e-mail vanusca@feevale.br.
Vagas limitadas!

Manhã e Oficina sobre plano de
Tarde emergência familiar

O projeto LaVuRS irá realizar uma oficina
com alunos do primeiro ciclo da escola de
aplicação da Feevale, com ênfase em avaliar
os riscos ambientais das casas e montar um
plano de emergência familiar como um
instrumento de preparação para enfrentar
situações de desastres.

08/jun

09/mai

09/jun

A cooperativa Univale apresentará os
produtos desenvolvidos a partir do
reaproveitamento de materiais: Almofadas,
Criatividade e reciclagem:
Casinhas para cachorro, Camas para
17h30 às feira de produtos obtidos do
cachorro (a partir de pneus e almofadas),
19h30 reaproveitamento de materiais
Facas artesanais, Vasos, Tábuas para
da cooperativa UNIVALE
churrasco, Bancos feitos em madeira de
demolição, Sabão ecológico, Composteiras,
Chorume (fertilizante).

09h15 às
Desperdício de alimentos
11h30

11h às
19h

Estratégias de combate ao
Aedes aegypt

Orientação aos funcionários de Unidades de
Alimentação e Nutrição (UAN), sobre a
redução de sobras na produção de alimentos
e sensibilização quanto ao controle de
desperdício de alimentos.

Painel com alunos realizando orientações
sobre estratégias de ação

Acadêmicos e
comunidade

Rua Coberta - CII

Projeto Social Gestão e
Empreendedorismo para o
Desenvolvimento Local

Funcionários de
UAN

Cozinha Industrial externa

Curso de Nutrição

Rua Coberta - CII

Projeto social Comabte e
Prevenção ao Mosquito
Aedes aegypti e Curso de
Ciências Biológicas

Acadêmicos e
comunidade

10/jun

Ressignificando a Educação
19h30 às Ambiental: práticas
22h15 pedagógicas alinhadas aos
ODS

Esta palestra tem por objetivo refletir sobre a
área de Educação Ambiental e suas
possíveis abordagens pedagógicas, nos
ambientes de educação escolar e não
escolar.
Não é necessária inscrição.

Acadêmicos e
comunidade

Auditório do prédio Multicolor

Projeto social EducAÇÃO
socioambiental na Bacia
do Rio dos Sinos, Curso
de Pedagogia e Curso de
Ciências Biológicas.

10/jun

08h às
12h e das
Descarte de medicamentos
13h15 às
17h

Descarte de medicamentos vencidos e em
desuso de ambiente domiciliar

Acadêmicos e
comunidade

CIES

Curso de Farmácia e
Projeto social
Phyto&Pharma

07/06 a 07h40 às
Meu Ninho, meu Formigueiro
10/06
11h50

Como dizem as formigas: Um formigueiro é
um lar em sociedade. Cada elemento tem a
sua tarefa, responsabilidade e todos
trabalham para o bem daquele ninho. O
mesmo fazem as abelhas e cupins! O
formigueiro pode ser um belo exemplo para
uma reflexão sobre os nossos cuidados com
o nosso corpo (o nosso templo pessoal). Da
mesma forma, podemos refletir sobre os
cuidados que prestamos ao nosso meio
ambiente. Será que estamos sendo
realmente responsáveis com os nossos
diferentes "Formigueiros"?

Estudantes da
Escola de
Aplicação da
Feevale

Escola de Aplicação Feevale

Escola de Aplicação
Feevale

07/06 a 07h40 às
Energias
10/06
11h50

Nessa atividade, que fez parte do projeto
Energias, os estudantes do 4º ciclo, tiveram
que identificar e analisar as cadeias
industriais e de inovação e as consequências
dos usos de recursos naturais e das
diferentes fontes de energia (tais como
termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear)
relacionando essas fontes com as funções
dos órgãos do corpo humano, com base em
ilustrações, percebendo que os organismos
são um complexo arranjo de sistemas com
diferentes níveis de organização, assim como
o meio ambiente em que vivemos - Mostra
das relações produzidos pelos estudantes.

Estudantes da
Escola de
Aplicação da
Feevale

Escola de Aplicação Feevale

Escola de Aplicação
Feevale

Fechamento do Projeto transdisciplinar
"Império do Efêmero", do 2º ciclo do Ensino
Médio. Entre os dias 30/05 e 03/06 os
estudantes farão um mutirão para
arrecadação de roupas para o brechó. Dia
10/06, haverá um desfile com as roupas
arrecadadas e um espaço para venda das
peças.

Estudantes da
Escola de
Aplicação da
Feevale

Escola de Aplicação Feevale

Escola de Aplicação
Feevale

10/jun

10h

Império do Efêmero: Moda e
Sustentabilidade

