
Atividade Inteeddicii�litad

Tíeulo: Ecologia e gestão ambiental

Cadga hodádio: 34h

Vagac: 20 

Doieteec:
Pedro Luís B. da Rocha (Professor Titular - Insttuto de Biologia - UFBA)
Samanta Levita Coutnho (Analista Ambiental - IBAMA)

Colabodadodec:
Marta Alves (Professora Assistente – Faculdade de Arquitetura – UFBA)
Equipe da Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI - UFBA

Decidição da atividade:

A atvidade incluirá vagas para o curso de Ciancias Biolggicas e para outros cursos de graduação da UFBA
e será ministrada com a colaboração da Coordenação de Meio Ambiente da SUMAI-UFBA. Será realizada
na sala  de informátca para garantr  acesso dos estudantes  à internet  para  o desenvolvimento das
atvidades  de  busca  de  informaçees.  A  relação  entre  ciancia  (partcularmente  Ecologia)  e  gestão
ambiental será explorada estabelecendo-se um paralelo entre a gestão ambiental pública (nos níveis
federal, estadual e municipal) e a gestão ambiental nas universidades, partcularmente na UFBA. O fo
condutor das atvidades será a formulação de uma polítca ambiental da UFBA, o que está sendo levado
a  cabo  pela  SUMAI.  As  atvidades  desenvolvidas  pelas  equipes  de  aluno  deverão  culminar  com  a
produção  de  sugestees  para  a  formulação  dessa  polítca  que  incorporem  conhecimento  cientfco,
especialmente (mas não exclusivamente) da área da ecologia.

Objetivoc:

Discutr  a  relação entre  estado,  ciancia  e  sociedade na gestão ambiental=  Discutr  a  formulação de
polítcas ambientais e difculdades para sua implementação= Contribuir com a formulação da Polítca
Ambiental da UFBA= Acessar e aportar conhecimento cientfco, especialmente da área de ecologia, para
o planejamento da gestão ambiental.

Meeodologia da atividade:

O  componente  curricular  será  oferecido  através  de  uma  metodologia  de  aprendizagem  atva  que
incorpora elementos da aprendizagem baseada em problemas (formulação de problema, detecção de
lacunas de conhecimento, busca de informaçees pertnente, síntese, criação de propostas de resolução
do problema) e de desenvolvimento de projetos (implementação da proposta, coleta e análise de dados,
uso dos dados para formulação de proposta de polítca). Ao longo de seu desenvolvimento são previstas
ainda algumas palestrar curtas (visando sistematzar conhecimento que difcilmente seria sistematzado
pelos  estudantes  num curto  período  de  tempo)  e  a  interação  com profssionais  do  setor  aplicado
(setores ambientais federal, estadual, municipal e da UFBA).

Méeodo de avaliação:
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Avaliação de processo pelos pares e pelos docentes com base em critérios de qualidade da interação
com a equipe, qualidade do acesso à literatura pertnente e qualidade do produto fnal.  

Domítioc de cada disciplina a serem explorados:

Eiologia Geceão ambieteal
Papel da ciancia na gestão ambiental

Modelos ecolggicos e gestão ambiental
Processos ecolggicos e gestão ambiental

Atvos de biodiversidade e gestão ambiental

Hierarquia dos instrumentos legais
Estrutura de polítcas ambientais
Difculdades na gestão ambiental 

Partcipação social na gestão ambiental

Cdotogdama

DATA (OU PERÍODO)
E HORÁRInO ATInVInDADE

CARGA
HORÁRInA

05/mar 08:30-12:00h

1. Apresentação da disciplina. 
2. Discussão: O que uma formulação de polítia ammbeenal 
deverba ioener?
3. Palestra (Professores): Polítiaa púmlbiaa eaiboeaba e aiordoa 
benereaiboeaba
4. Para casa: Comparação do resultado obtdo em 2 com, pelo 
menos, uma das seguintes polítcas federais: Polítca Nacional de
Meio Ambiente, Polítca Nacional sobre Mudanças do Clima, 
Polítca Nacional de Resíduos Sglidos, Polítca Nacional da 
Biodiversidade, Polítca Nacional de Recursos Hídricos ou 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

3h30’ +
atvidade
para casa

06/mar 08:30-12:00h

5. Discussão: Comparação eenre reaulnado doa bneea 2 e 4: O que 
uma formulação de polítia ammbeenal deverba ioener?
6. Palestra (Sumai): Polítia de Mebo Ammbeene da UFBA – 
ioeneúdo e eanranégba de elamoração.
7. Discussão: Comparação da propoana da SUMAI iom 5: O que 
uma formulação de polítia ammbeenal para Uebverabdade deverba
ioener?
8. Para casa: leitura do Nagoya Deilaratoe oe Hbgher Eduiatoe 
for Suanabeamle Developmeen

3h30’ +
atvidade
para casa

07/mar 08:30-12:00h

9. Palestra (Professores): Polítiaa púmlbiaa e beanrumeenoa 
beferborea.
10. Atvidade: Formulação, nos moldes da conclusão de 7, os 
itens de uma polítca ambiental para a UFBA relacionados com 
coleta seletva de lixo.
11. Discussão: Quaba aa poneeibaba dbfiuldadea para a 
bmplemeenação do que fob propoano em 10?
12. Excursão: Visita guiada à SUMAI para conhecer as atvidades 
relacionadas com a execução da polítca atual de coleta de lixo 
seletvo e principais difculdades de implementação.

3h30’

08/mar 08:30-12:00h

13. Mesa-redonda (gestores da área de Meio Ambiente Federal, 
Estadual e Municipal): Exemploa de dbfiuldadea ea 
bmplemeenação de polítiaa de mebo ammbeene.
14. Discussão: Sbanematzação doa tpoa maba geraba de 
promlemaa ea bmplemeenação de polbtiaa púmlbiaa de mebo 
ammbeene.
 15. Para casa: Leitura do artgo Wallaie 2012 Valuea: drbvera for 
plaeebeg mbodbverabny maeagemeen.

3h30’ +
atvidade
para casa

09/mar 08:30-12:00h 16. Palestra (Professores): Promlemaa perveraoa (wicked 
problems): papéba do eanado, da ibêeiba e da aoibedade.

3h30’ +
atvidade
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DATA (OU PERÍODO)
E HORÁRInO ATInVInDADE CARGA

HORÁRInA
17. Discussão: Como defebr oa prbeiípboavvalorea de uma polítia
ammbeenal para a UFBA?
18. Para casa: Leitura de artgos sobre ciancia (partcularmente 
ecologia) e gestão ambiental

para casa

12/mar 08:30-12:00h

19. Discussão: Síeneae daa ioeiluaõea omtdaa eaa atvbdadea da 
aemaea aenerbor (1 a 18).
20. Atvidade: Defnição de uma estratégia de consulta formatva
à comunidade da UFBA para obter subsídios de valores para a 
formulação de uma polítca ambiental.
21. Atvidade: Mapeamento de valores expressos na legislação e 
em acordos sobre universidades sustentáveis relevantes para a 
formulação da polítca ambiental da UFBA

3h30’

13/mar 08:30-12:00h

22. Atvidade: Interação com membros da Coordenação de Meio
Ambiente da Sumai para mapeamento dos problemas 
ambientais dos campi da UFBA.
23. Atvidade: busca de informaçees para caracterizar 
diversidade de perspectvas (inclusive cientfcas) sobre os temas
tratados em 21 e 22.
24. Para casa: Leitura de artgos cientfcos sobre resolução de 
problemas associados aos temas tratados em 21 e 22.

3h30’ +
atvidade
para casa

14/mar 08:30-12:00h

25. Atvidade: Formulação de itens para o instrumento da 
consulta formatva à comunidade da UFBA.
26. Discussão: Apresentação e discussão dos itens formulados.
27. Atvidade: Reformulação dos itens a partr da discussão.
28. Para casa: Responder os itens dos instrumentos produzidos 
por todas as equipes.

3h30’ +
atvidade
para casa

15/mar 08:30-12:00h

29. Atvidade: Análise das respostas e caracterização de 
consensos e confitos de valores.
30. Atvidade: Formulação de uma proposta de contribuiçees 
para a polítca ambiental da UFBA a partr dos resultados de 29.

3h30’

16/mar 08:30-12:00h
31. Atvidade: Formulação de uma proposta de contribuiçees 
para a polítca ambiental da UFBA a partr dos resultados de 29.
32. Atvidade: Apresentação das propostas

3h30’

Númedo de hodac exedailacce da AIn:  12 horas (leitura)
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