
Unidade  Atividades Propostas Semana do Meio Ambiente 02 a 07 de Junho de 2019 

CEB 

"Dia sem Copo" - dias 17, 24 e 31/05/2019 - Dias de incentivo aos funcionários a usarem suas canecas. 

Filme "O lixo extraordinário" - dia 05/06/2019 às 10h e 15h - Audição e diálogo após a exibição. 

Sensibilização e implantação projeto Copos, confecção de canecas de vidro e distribuição para funcionários, estagiários e pessoal 

terceirizado que atuam no CEB. 

  

CECOM  

Atividades educativas no CECOM de 03 a 07/06/2019: 

Exposição Cartazes na Recepções: Clínica Médica, Odontologia, Fisioterapia e Odontologia Infantil 

Cartazes com imagens e frases impactantes sobre o Meio Ambiente 

Filmes - Reprodução de vídeos temáticos sobre preservação e orientações relacionados ao Meio Ambiente nas recepções da Clínica 

Médica e da Odontologia 

Mural de atitudes sustentáveis, cartolina com post its e canetas, com a finalidade de levar os usuários à reflexão, com a pergunta: 

"O que você faz no seu dia a dia para preservar o Meio Ambiente?" 

  

NEPAM  

Espaço Ver(de) Perto dia 07/06/2019, das 12h às 17h, local: Praça do Ciclo Básico 

Atividades: "Eu e o Ambiente: qual é meu impacto?"  

Aplicação de questionário sobre atividades pro-ambientais e outro sobre pegada ecológica, alunas Evelin, Moara e outros alunos  

da FEC, das 12h às 17h 

"Espaço sobre compostagem doméstica" (Evelin e Moara) – 12h às 17h 

A Mata Atlântica é aqui (LEME) – 12h às 16h 

"Conforto e qualidade ambiental: a infraestrutura verde dentro de casa"  - Marcelo Soeira das 13h às 14h 

Resistência e alimentação - hortas urbanas coletivas e produção de orgânicos - Ligia Amoroso e Bianca Silva das 14h às 15h 

Educação, permacultura e os ODS da ONU - Rodrigo Ruschel das 15h às 16h 

Quanto vale a natureza? Há um valor a se pagar ou é gratuita? Atividade sobre valoração ambiental - Caroline Fassina das 16h às 

17h 

  



COTIL  

Atividades Educativas organizadas em grupo: 

Concurso de Vídeo Educativo 

Gincana de caça ao tesouro 

Compostagem, Horta Vertical e Reutilização de Alimentos - Minicurso 

Projeto LACRE DO BEM - Mobilização e coleta de lacres de latas de alumínio 

Programa de Reciclagem TERRACYCLE  - Lançamento da campanha de coleta de materiais escolares  

  

FENF  

Site Educativo e Divulgação da página interna da Comissão Meio Ambiente e identidade visual logo 

Mural - "O que você faz pelo meio ambiente?" e/ou "Você quer ou você precisa?" - alunos e funcionários – Mural de sugestões 

Doação de mudas para os participantes e/ou sorteio 

Distribuição de fitinhas de cetim para alunos e funcionários participantes das ações educativas 

Sustentabilidade - exibição de vídeo das 12h as 13h 

  

CAISM  

Semana do Meio Ambiente de 03 a 07/06 de 2019 

Publicação diária de segunda a sexta cinco materiais informativos relativos ao tema "Eu e a Sustentabilidade na UNICAMP", no veículo 
eletrônico DIVULGA CAISM, para toda a comunidade interna CAISM. 

Publicação diária de segunda a sexta cinco práticas já implantadas, relacionadas aos materiais informativos que serão publicados, nas redes 
sociais do CAISM, para a comunidade interna e externa do CAISM. 

Objetivos: Dar visibilidade às atividades e atitudes bem sucedidas já implantadas no CAISM e propiciar a disseminação da informação com 
foco na replicação das atitudes e práticas em toda a Comunidade. 

  

BBCL/BAE 

Exposição das ações socioambientais da Biblioteca  de 03 às 07 de junho de 2019: 

Coleta de pilhas e baterias 

Coleta de papel para rascunhos usos na Biblioteca 

Reutilização de itens descartados para a confecção de artesanato e uso na biblioteca, como peso de papel, peso de porta e outros itens. 

Reutilização de envelopes - Prêmio PAEPE 

  



 

FCM   

Semana do Meio Ambiente na Faculdade de Ciências Médicas - Ação Permanente Papel e impressão: “Vamos reduzir. BASTA de 1.000.000!” - 
ação no âmbito da educação ambiental, intervenção visual utilizando uma resma de papel em tamanho real ao volume de resmas que foram 
impressos em 2018. Objetivo: impactar a comunidade, instigar a curiosidade e refletir sobre o volume de impressões da Faculdade. Esta ação 
proporá atividades, sensibilização para mudanças de comportamento e informatizações de processos de trabalho para reduzir a quantidade 
de impressões na FCM. 

 

FEC 

 
06 de Junho de 2019 às 15h30 – Área da Cantina  
Roda de Conversa “Plásticos: há futuro?” Profa. Dra. Emilia Wanda Rutkowski e Natália Silva de Souza Lima – Lab. Fluxus 
Você está convidado para uma reflexão sobre a temática dos plásticos e seus impactos no meio ambiente. Serão levantados os maiores 
questionamentos em volta desse assunto tão debatido recentemente e possíveis soluções poderão ser identificadas, num espaço de 
discussão aberto a todos os públicos.  

 


