
    

 

Descrição das oficinas 

 
Oficina 1: UFLA - Universidade Azul. Workshop sobre nossa sustentabilidade  

Venha conhecer o que a universidade tem feito para garantir um mundo melhor 

para você! 

 

A expansão da UFLA 

Prof. Marcio Machado Ladeira 

Descrição sucinta: Apresentar a história da UFLA e expansão que a instituição passou 

ao longo dos anos e a necessidade de preparar a Universidade para o futuro por meio da 

elaboração e implementação do Plano Ambiental e Estruturante. 

A infraestrutura de transporte na UFLA 

Prof. Jackson Antônio Barbosa 

Descrição sucinta: Apresentação da área física da UFLA; Transporte na UFLA; 

Manutenção dos bens da UFLA 

Eficiência Energética na UFLA 

Prof. Joaquim Paulo da Silva 

Descrição sucinta: Discutir sobre o uso racional de energia, eliminação dos desperdícios, 

utilização de equipamentos eficientes e tecnológicos.  Em atendimento às demandas 

energéticas estruturais da UFLA com o menor impacto para a natureza. 

Como estão sendo restauradas as florestas da UFLA? 

Profa. Soraya Alvarenga Botelho 

Descrição sucinta: A UFLA possui um campus com cerca de 500 ha e três fazendas 

experimentais. Estas áreas, destinadas à realização de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, devem ser manejadas com as melhores técnicas visando atender a legislação e 

proporcionar a conservação do meio ambiente, um bem de todos. Com o Plano Ambiental 

da universidade deu-se início à recuperação de áreas degradadas e também à ampliação 

de áreas de vegetação nativa visando proporcionar melhorias no ambiente e garantir a 

produção de água para abastecimento da universidade. Quer conhecer como está sendo 

feita esta restauração? Você poderá acompanhar o desenvolvimento destas áreas durante 

a sua vida acadêmica! 

A água que consumimos na UFLA 

Prof. Ronaldo Fia 

Descrição sucinta: A palestra abordará de onde vem a água que consumimos na UFLA, 

como é feito o tratamento da água para abastecimento da população universitária, quais 

as ações de economia de água existentes na UFLA, como é feito o tratamento dos esgotos 

gerados na instituição, para atender à legislação ambiental, além das possibilidades de 

utilização do esgoto tratado no campus. 

Gestão de resíduos na UFLA 

Prof. Leandro Coelho Naves e Profa. Adelir Aparecida Saczk  

Descrição sucinta: Apresentação do plano de gestão de resíduos na instituição, 

abordando questões relativas ao tratamento de resíduos químicos, destinação de resíduos 

biológicos, gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e o programa de 



    

compostagem desenvolvido pela instituição. Também serão apresentadas orientações e 

recomendações sobre as boas práticas na gestão de resíduos na UFLA. 

Prevenção de zoonoses em uma universidade socioambientalmente correta 

Profa. Joziana Muniz de Paiva Barçante  

Descrição sucinta: A palestra abordará as principais ações da Coordenadoria de 

Prevenção de Endemias (COPE) dentro da estrutura do Plano Ambiental da UFLA. Serão 

abordados temas como dengue, leishmaniose, posse responsável, controle de vetores, 

dentre outros de importância para comunidade em geral. 

 

Oficina 2 

Quem quer ser um empreendedor! 

Profa. Raquel Reis e Prof. Kaique Costa Soares 
Descrição sucinta: O Núcleo de Estudos em Empreendedorismo propõe na semana de 

recepção dos calouros uma experiência simplificada sobre a jornada empreendedora 

através de uma gincana, na qual as equipes acumulam pontos pelo seu desempenho e 

avanço nas etapas. As etapas foram dividas da seguinte forma: estruturação do modelo de 

negócio (CANVAS), validação da ideia, MVP e PITCH.  Haverá uma palestra 

informativa precedendo cada etapa e os membros do núcleo atuarão como facilitadores e 

mentores aos participantes 
 

Oficina 3 

Mulheres e ciências exatas: um diálogo possível 

Profa. Amanda Castro Oliveira (DEX) 

Descrição sucinta: Trata-se de apresentar aos estudantes questões fundamentais para o 

diálogo democrático e participativo, como o conceito de lugar de fala, apresentar os dados 

da escolarização das mulheres no Brasil, dados oficiais da participação das mulheres nas 

áreas de exatas e engenharias e congêneres. De modo mais específico, serão abordados 

os índices de mulheres na área de exatas da UFLA (discentes e docentes). A oficina 

pretende chamar a atenção, ainda, para um rol de mulheres que contribuíram e contribuem 

para a área de exatas (engenharia e computação). Vamos propor um jogo da memória com 

algumas dessas mulheres e pedir para algumas pessoas lerem as biografias resumidas 

dessas mulheres. O objetivo é dar visibilidade a essas mulheres e suas contribuições para 

as ciências. (No período da manhã haverá exibição de filme seguido de debate).  
     

Oficina 4 

A política de cotas na universidade brasileira 

Prof. Marcelo Sevaybricker Moreira (DCH) 

Descrição sucinta: propõe-se a reflexão coletiva acerca da (i)legitimidade das cotas raciais 

nas universidades brasileiras, que, como se sabe, é um tipo de política de ação afirmativa 

em prática no país em vigor há aproximadamente quinze anos e utilizada na Universidade 

Federal de Lavras. Após fazer breve retrospectiva histórica sobre o papel do Estado em 

relação às desigualdades entre brancos e não-brancos no Brasil, avaliar-se-á a Lei 12.711 

(2012), que regulamente o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais 

de ensino técnico de nível médio, e os argumentos contrários e favoráveis a essa medida 

de discriminação positiva. 
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Oficina 5 

Mulheres fazem e contam a história: saberes, ciência e movimentos sociais 

Profa. Jacqueline Magalhães Alves (DED) 

Descrição sucinta: A oficina pretende promover a reflexão, a interação e a discussão em 

torno do protagonismo feminino em diferentes campos, como as ciências e os 

movimentos sociais. Historicamente excluídas de posição de destaque e do debate 

público, as mulheres, contudo, tiveram papel relevante na construção dos saberes e nas 

lutas pela conquista e ampliação de direitos sociais. Pretende-se despertar os participantes 

para esse tema tão pouco discutido, mesmo nos meios intelectuais. A apresentação 

pretende contar com a participação efetiva do público, dando-lhe direito a expor 

livremente suas posições.  

 

Oficina 6 

Questões de gênero  

Profa. Vera Simone Schaefer Kalsing (DCH) 

Descrição sucinta: propor uma discussão com os/as a respeito de questões de gênero na 

sociedade. Como são educados meninos e meninas? Homens e mulheres ocupam locais 

diferenciados na sociedade? Por quê? Os salários são diferentes? O que é o conceito de 

gênero? O conceito de divisão sexual do trabalho também será abordado. Assim como o 

de naturalização.  

 

Oficina 7 

Tecendo gêneros e sexualidades nos currículos - subvertendo lógicas binárias.  

Profa. Cláudia Ribeiro e Prof. Fábio Reis 

Descrição sucinta: Problematizar as temáticas de gêneros e sexualidades que se inserem 

na perspectiva de currículo como prática de significação, de relações sociais libertárias e 

não preconceituosas; uma prática produtiva de subjetividades, que não se enquadrem em 

lógicas binárias. 

 

Oficina 8 

Laroyê – Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras. 

Profa. Ellen Gonzaga Lima Souza 

Descrição sucinta: A oficina tem como objetivo central o acolhimento dos calouros da 

UFLA 2017 e apresentar o grupo de estudos Laroyê em suas atividades de pesquisa e 

extensão. Incialmente haverá uma apresentação sobre o conceito de africanidades e como 

o mesmo se relaciona na última década nas pesquisas acadêmicas, posteriormente 

destacaremos a musicalidade como um valor civilizatório da cultura africana e sua relação 

com a ancestralidade afro-brasileira, por fim ensinaremos como funciona a percussão do 

Maracatu Baque do Morro. 


