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Ao abordar a temática Educação Ambiental, nos faz mister citar o art. 225 da CF/88 de que "Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
cabendo ao poder público o dever de defendê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações" (caput do art. 225 da Constituição de 1988). A Educação Ambiental tem sido um assunto
abordado com bastante freqüência, devido à grande preocupação com o meio ambiente nos dias atuais. A
dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de atores do
universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de
profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. Mediante reflexão exposta, do ponto
de vista acadêmico e científico, a temática justifica-se pela importância/necessidade em discutir junto ao corpo
discente do Curso de Turismo e demais acadêmicos a Educação Ambiental Essa discussão será levada à
comunidade acadêmica por meio de eventos, a exemplo da Semana de Turismo, ENEPE, entre outros
realizados externamente ao ambiente acadêmico que envolva o corpo discente e docente. Do ponto de vista
social, é de extrema relevância, pois a população carece de conhecimento sobre a importância da preservação e 
conservação da natureza e, consequentemente, do meio ambiente urbano. Nesse sentido, os resultados obtidos
com a pesquisa serão levados à sociedade por meio de publicações em jornais locais e regionais, bem como
através de campanhas de Educação Ambiental a serem realizadas interna e externamente ao meio acadêmico. .
A presente pesquisa objetiva verificar se há maturidade ambiental da comunidade acadêmica quanto à
conservação e preservação do meio ambiente do Campus II. Para alcançar nosso intento, iniciar-se-á por captar 
a real importância da Educação Ambiental no contexto acadêmico por intermédio da demonstração histórica da
E.A. no Brasil, e apresentando breve discussão acerca do Programa Nacional de Educação Ambiental e do 
Plano Nacional de Educação Ambiental. Especificamente no ambiente interno da universidade, pretende-se a 
identificação dos locais de destinação dos resíduos sólidos e, caso constate a inadequação do destino,
apresentar-se-á uma proposta de destinação final ecologicamente correta. Sendo assim, a criação de uma
campanha de E.A se faz necessária juntamente com a elaboração de um passaporte ambiental para o
acadêmico e visitante do Campus II da Unoeste. Desenvolver-se-á inicialmente com apoio de bibliografia 
relacionada em livros, revistas, periódicos, artigos eletrônicos, entre outros. O levantamento de dados foi
realizado por meio da aplicação de 150 (cento e ciquenta) questionários junto à comunidade acadêmica do
campos, nos três períodos de aula. Os dados coletados serão tabulados, interpretados e discutidos
dialeticamente. O trabalho encontra-se em fase de tabulação dos dados.  
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