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ATIVIDADES ACADÊMICAS NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DA FCT/UNESP CAMPUS DE PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP 

 
BRUNA GULDONI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP 

DAIANE BARBOSA GIROTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - 
UNESP 

JÉSSICA RIBEIRO DO CARMO SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP 

 
As últimas décadas têm sido marcadas pela discussão em torno das mudanças climáticas, tema 
este que ganhou grande notoriedade e acabou se tornando parte do currículo das escolas, do qual 
seu conhecimento acerca do tempo e clima se faz de extrema importância para a compreensão 
dos fenômenos climáticos e sua atuação em nossa região. Tendo como base essa premissa a 
Estação meteorológica da FCT/UNESP, construída em 1968, vêm contribuindo com instituições 
tanto públicas como privadas, tanto no que se refere à pesquisa e treinamento de pessoas. Sua 
principal contribuição é a medição, registro e disseminação de dados do tempo e clima. Promover 
a compreensão dos elementos atmosféricos e sua atuação em nossa região para a comunidade em 
geral, bem como escolas e universidades.    Almeja-se neste trabalho, divulgar e dar maior 
credibilidade e visibilidade a Estação, pois sua existência e funcionamento são de grande 
importância para alunos, pesquisas científicas e comunidade em geral.     Para registro dos dados 
utilizam-se instrumentos e aparelhos específicos importados da Alemanha, porém, elementos 
meteorológicos como nevoeiros, são registrados através dos sentidos da visão e audição. Em 2015 
realizamos algumas atividades na Estação além das coletas diárias de dados. Participação da 
Semana do Meio Ambiente, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, cuja atividade promovia 
a interação entre Universidade/Comunidade, mobilizando alunos, professores e comunidade em 
geral promovendo ações ligadas à educação ambiental. Trabalhamos com o tema Rios Voadores, 
uma nova terminologia da dinâmica atmosférica, que é definida como 'cursos de água atmosférica 
formada a partir de massas de ar carregada de vapor d'água, geralmente acompanhadas por 
nuvens, que são arremessas em nosso continente pelos ventos alísios', é a teoria da bomba biótica 
(Nobre, 2014). Outra atividade que ocorreu na Estação foi à aplicação de um projeto desenvolvido 
na disciplina do 4º ano do curso de Geografia, com o objetivo de buscar maior aproximação entre 
alunos da escola pública do 2º colegial da E.E. Fatima Aparecida Costa Falcon com a UNESP, a 
partir do contato e visita na estação, despertando nos alunos o interesse pelo tema e as 
oportunidades de ingressarem no ensino superior público. Em 2015 além dessas atividades 
descritas acima, ocorreram também às leituras diárias e visitas das escolas, contabilizando 12 
visitas com participação de 438 alunos dentre escolas particulares, públicas e universidades.    
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A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM SANTO ANASTÁCIO, SÃO PAULO, BRASIL: UMA ANÁLISE DO 
PLANO MUNICIPAL 

 
BRUNA DIENIFER SOUZA SAMPAIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO - UNESP 
 

       O presente trabalho tem como objetivo analisar o Plano de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos de Santo Anastácio - SP, a fim de debater sobre a gestão ambiental no município 
e sua aplicação, especialmente em relação aos resíduos sólidos. A metodologia consistiu em 
leituras sobre planejamento e gestão ambiental e teve como base a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos que rege os demais Planos, além da realização de trabalho de campo nos órgãos públicos 
para coleta de informações. Os resultados indicam a existência do Plano que prevê a implantação 
da coleta seletiva com a inclusão de catadores de materiais recicláveis, porém até o momento não 
existe ações para a concretização da proposta. Faz-se necessário planejar as ações com todas as 
etapas para a aplicação do Plano com o proposito de melhorar a gestão ambiental e a qualidade 
socioambiental.  CNPq. 
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EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL NO PRONERA 
 

RODRIGO SIMÃO CAMACHO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD 
 

       Os movimentos sociais camponeses, por meio de sua luta, conquistaram um modelo de 
educação fundado em princípios e práticas sustentáveis de produção e organização social. Dessa 
forma, o principal objetivo deste artigo é analisar o desenvolvimento territorial promovido pelo 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Para escrever este artigo, como 
um primeiro passo, nós revisamos a literatura sobre Educação do Campo dialogando, sobretudo, 
com o Manual de Operações do PRONERA publicado em 2011. Tendo em vista a formação de 
milhares de jovens no campo, podemos afirmar que o programa tem ajudado a construir outra 
forma de desenvolvimento territorial em espaços rurais com base na equidade e 
sustentabilidade.   FAPESP. 
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GESTÃO AMBIENTAL: ABORDAGEM SISTÊMICA 
 

THADEU HENRIQUE WITKOWSKI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MUNIR JORGE FELICIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A gestão ambiental consiste em gerir e administrar a escassez dos recursos naturais prevendo 
a manutenção das condições imprescindíveis para a sobrevivência das gerações presentes sem 
comprometer a qualidade da mesma sobrevivência das futuras gerações. É fundamental 
compreender a gestão ambiental numa concepção sistêmica em que todas as abordagens estejam 
contempladas e analisadas, considerando-a inerentemente multidimensional. Este texto objetiva 
compreender a gestão ambiental numa concepção sistêmica em que todas as abordagens estejam 
contempladas e analisadas. Para tanto, o desenvolvimento deste trabalho fora constituído em 
análises conduzidas por autores clássicos e a atualização por pesquisadores contemporâneos. Na 
abordagem sistêmica a gestão ambiental visa uma transformação sustentável, na qual se respeite 
e use de maneira criativa os sistemas ambientais naturais, adequando-se a lógica produtiva à 
lógica de funcionamento dos sistemas naturais, e assim predomine a sustentabilidade do sistema. 

 


