Programação alusiva ao
MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA

Data

Curso
Proponente

Atividade

Breve descrição da
atividade proposta

Local

Horário

05 a 07/06

Arquitetura e
Urbanismo

Sustentabilidade aplicada à
Arquitetura: perspectivas de
edificações com menor
impacto ambiental e maiores
ganhos sociais em centros
urbanos.

Debate sobre a temática em
todas as disciplinas Práticas de
Projeto

Sala 306

19h às 22h

06/06

Polo EAD

Palestra sobre meio
ambiente

Palestra com Danusa Ribeiro Bióloga, empresária, e Perita
Criminal Forense.

Sala 126

19h e
30min

04/06

Design e Design

Construção de Horta e
Composteira

Construção de Horta e
Composteira: Atividade
desenvolvida em parceria com
o Supermercado Economia e
aplicada na Escola Estadual de
Educação Básica Érico
Verissimo.

Escola
Estadual de
Educação
Básica

13h às 17h

Oficina de confecção de
acessórios

Oficina de confecção de
acessórios com a reutilização
de materiais esportivos, a
oficina será desenvolvida no
Yacamim de Carazinho

Instituto
Yacamim

13 às 17h

de Interiores

05/06

Design e Design
de Interiores

04 a 12/06

Design e Design
de Interiores

Coleta de lixo eletrônico em
parceria com a Prefeitura
Municipal de Carazinho

Coleta de lixo eletrônico em
parceria com a Prefeitura
Municipal de Carazinho, a
ULBRA funciona como ponto de
coleta e orientações

Saguão
ULBRA

Tarde e
noite

07/06

Design e Design
de Interiores

Campanha – o Dia da
Carona, destinada aos
alunos da Ulbra Carazinho

Campanha – o Dia da Carona,
destinada aos alunos da Ulbra
Carazinho, através de
mobilização para estimular a
carona, estendendo-se para
todo ano letivo

ULBRA

19h às 22h

04 a 08/12

Design e Design
de Interiores

Exposição de produtos e
seus impactos no meio
ambiente

Exposição de produtos e seus
impactos no meio ambiente,
através de informações sobre a
extração da matéria-prima,
processo produtivo,
comercialização e descarte

Saguão
ULBRA

19h às 22h

11/06

Logística e
Agronegócio

Debate

Debate com o tema "Inovação
para a Sustentabilidade". Os
alunos receberão um texto e
depois discutirão o significado
desses termos e apresentar
propostas para áreas como
alimentação, moradia,
educação e consumo.

Sala 308

19h às 22h

06 e 13/06

Biomedicina

Estudo dirigido

Estudo dirigido feito na
disciplina de Módulo de
Ecologia e Análises Ambientais
Tratamento de Efluentes e
Contaminação Ambiental.

Sala 305

19h às 22h

04/06

Curso de Direito

Roda de debate

Consistirá em uma roda de
debates entre os colegas, a
respeito do documentário NÃO
RESPIRE - CONTÉM
AMIANTO.

Miniauditório

19h

O documentário tem 1 hora e,
após, serão analisadas
decisões do STF sobre o tema.
Atividade das disciplinas Direito
Administrativo I e Direito Penal
IV
04 a 08/06

Educação Física

Exposição de material

A turma de nutrição do curso
de Educação Física deixará na
sala dos professores durante a
semana alusiva do
mesmo, um folder sobre
qualidade de vida e outro sobre
alimentação.

Sala dos
professores

Tarde e
noite

06/06

Estética e
Cosmética

Feira de conscientização
sobre descarte de material

Para junho a Estética vai
participar com uma feira de
conscientização no intervalo em
frente ao laboratório.

Corredor
Prédio 1

20h e
30min

As professoras junto com
acadêmicas vão demonstrar a
separação correta de lixos dos
laboratórios e entregar receitas
de aproveitamento de alimentos

