
 

 

SEMINARIO « AMAZONIA+20 : CONSTRUINDO UMA AGENDA DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

 
  

 

 

LOCAL: Universidade Federal do Pará – Belém, Pará, Brasil 

Dia 28: Centro de Convenções Benedito Nunes  

Dia 29: Instituto de Ciências Jurídicas 

Inscrições on-line: http://ufpasustentavel.blogspot.com 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

De 13 a 22 de junho de 2012 está programada a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável – RIO+20, com eixos de discussão centrados na 

emergência de uma economia verde com inclusão social (erradicação da pobreza) e os 

desafios da governança global para o desenvolvimento sustentável, num contexto de 

baixas emissões de gases do efeito estufa (GEE) e aproveitamento de fontes renováveis. 

 

A ECO 92 oportunizou debates importantes, mas hoje, o desafio está na elaboração e 

implementação de políticas pautadas no compromisso de manter o desenvolvimento 

socioambiental sustentável, que tenha como foco principal o equilíbrio de uma  relação 

saudável, produtiva e harmônica entre o ser humano e a natureza.  

 

Nesta perspectiva, potencializar e religar o conhecimento científico com os saberes das 

populações tradicionais como esforço transdisciplinar, maximizar potencialidades 

endógenas como o ecoturismo e regular serviço ambientais estratégicos, são apenas 

algumas iniciativas que precisam e podem ser subsidiadas por ações articuladas de 

ensino, pesquisa e extensão, para as quais a Academia, em sua relação com a sociedade, 

tem um papel estratégico. 

 

A UFPA comprometida com as questões da Amazônia, em parceria com outras 

instituições que atuam na região, convida para o Seminário “Amazônia+20: 

Construindo uma Agenda de Sustentabilidade”, com o objetivo central de debater e 

subsidiar a elaboração de políticas públicas, formatando uma agenda de ações 

sustentáveis a partir de seu próprio lócus de ação, as Universidades. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 



 

Dia 26 de maio – Sábado 
. Inauguração do Bosque „UFPA Sustentável‟, com plantio de algumas árvores visando 

à preservação de algumas espécies da Amazônia, sobretudo aquelas consideradas em 

extinção. 

. Caminhada e passeio ciclístico: “A caminho de uma vida sustentável e saudável”. 

. Lanche no Bosque Camilo Viana (atitude solidária, que ocorrerá com a contribuição 

dos participantes que devem levar frutas e sucos regionais). 

 

Dia 28 de Maio – Segunda Feira 

 

8hs – Inscrições. 

 

9hs – 9hs30 – Abertura Oficial do Evento 

 

9hs30 - 10hs30 – Conferência “Desafios e perspectivas da RIO+20” - Ministra do 

Meio Ambiente 

 

10hs30 - 11hs – Intervalo 

 

11hs – 13hs 

Mesa 1: Economia verde e inclusão social 

Moderador: Alberto Teixeira - UFPA 

Norma Ely – UEPA  

Marcelo Diniz – UFPA 

Oriana Trindade - UFPA 

 

13hs – 14hs30 - Almoço 

 

14hs30 -16hs30 

Mesa 2 – Biodiversidade, recursos genéticos e populações tradicionais 

Moderador: Denise Machado - UFPA 

Reginaldo Tembé – Líder indígena e Secretário de Meio Ambiente  

Ima Vieira – Museu Emílio Goeldi 

Violeta Loureiro - UFPA 

 

16hs30 – 17hs – Intervalo 

 

17hs – 19hs 

Mesa 3 – Universidades Sustentáveis: visões e experiências 

Moderador: Erick Pedreira - UFPA 

Representantes da UFPA, UFOPA, UFRA, UEPA 

 

Dia: 29 de Maio - Terça Feira 

 

9hs – 12hs 

Mesa 4: Territórios de populações tradicionais, serviços ambientais e o futuro da 

Amazônia 

Moderador - Thomas Mitschein - UFPA 

Marcio Santilli -  Instituto Socioambiental 



Virgílio Viana - Fundação do Estado de Amazonas 

Representante do governo do Acre 

Almir Suruí - Rondônia 

Representante do Governo do Pará 

Representante do Ministério do Meio Ambiente 

 

12hs-14hs - Almoço 

 

14hs – 16hs horas 

Mesa 5: Serviços ambientais: relato de experiências 

Moderador – Gilberto Rocha - UFPA 

Projeto Suruí Carbono - Estado de Rondônia 

Projeto Mutirão Tembé - Estado do Pará 

 

16hs – 16hs30 – Intervalo 

 

16hs30 – 18hs 

Mesa 6: Definindo agendas locais e fortalecendo mutirões interinstitucionais em 

benefício das populações tradicionais da Amazônia: Um desafio da política 

regional. 

Moderador – Thomas Mitschein - UFPA 

Universidade Federal do Pará 

Ministério Público Federal 

Fundação Nacional do Índio 

Governo do Estado do Pará 

Convidados da Mesa Redonda realizada pela manhã 

 

18hs – Encerramento com Coral da UFPA, apresentações folclóricas e Coquetel 

 

O seminário será filmado e transmitido via Web, simultaneamente ao evento. 

 

 

Promoção 

 

Universidade Federal do Pará 

 

Apoio 

 

Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA 

Universidade Federal Rural do Pará - UFRA 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 

Ministério do Meio Ambiente 

 

Contatos e inscrições on-line: 

 

http://ufpasustentavel.blogspot.com 


