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Reunião Comitê  
Data: 30/03/2012                           Local: Sala do GTHidro                                Horário: 17h 
Presentes na Reunião: Ana Gabriela, Gabriel, Luan, Luiz Gabriel, Mariana, Maria Gabriela, 
Maria Pilar, Rita, Virgínia 

Presidindo a Reunião: Ana Gabriela, Mariana e Maria Gabriela 

Pontos de Pauta/Ata: 
 

 Demandas do Comitê 
 
Foram delineadas algumas demandas que o Comitê está tendo para que se busquem 
pessoas que possam contribuir para o suprimento das mesmas, como: 
- Atualização do Site e demais mídias sociais do Comitê; (Coord. de Comunicação e 
quem se interessar) 
- Edição de vídeos resultantes dos Diálogos e os de divulgação do Comitê e Rio+20;  
- Criação do banco de dados com informações de todos os inscritos no site; 
- Equipe de releases dos Diálogos e demais eventos do Comitê para postarmos em 
nossas mídias e mandarmos para jornais e sites interessados; 
- Criação de uma planilha com demandas e responsáveis; 
- Comunicação com reitoria sobre auxílio-transporte para Rio de Janeiro. (Yam) 
 

 Formação de parcerias para suprir demandas 
 
- A Coord. de Comunicação irá buscar no mailing dos inscritos no Comitê pessoas que 
possam contribuir para o suprimento das demandas e, também, buscar no curso de 
Jornalismo e Cinema quem poderá contribuir na edição de vídeos;  
- Os membros do Comitê farão contato com pessoas de outros cursos para recrutar 
pessoas que possam contribuir com habilidades específicas (Ex.: Edição de vídeo, 
Artes Visuais, etc.). 
 

 Responsáveis por temas dos Diálogos 
 
- Foram definidos alguns responsáveis pelos temas dos Diálogos que ocorrerão ao 
longo dos próximos meses. Os membros do Comitê que não estavam presentes 
devem se alocar no tema de seu interesse. 
- Os responsáveis por cada tema devem: 
 

a) Formar uma equipe de pessoas que possam contribuir com as discussões do 
tema escolhido; 

b) Estudar as principais discussões em termos de sustentabilidade que englobam 
o tema; 

c) Criar um vídeo sobre o tema para iniciar as discussões on-line (10 à 20min) e 
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principalmente para levar ao Diálogo Temático. Este, pode ter a participação 
de especialistas no assunto e/ou pessoas que “convivam” com o tema; 

d) Selecionar materiais para postar no grupo de discussão ao longo das próximas 
semanas (Ex.: Artigos, reportagens, vídeos); 

e) Convidar pessoas da região para a discutir o tema proposto e valorizar o 
agente local.  

 
 
 
Os temas, os seus responsáveis e algumas discussões que envolvem cada temática 
são demonstrados no quadro a seguir, na ordem em que irão acontecer os diálogos: 
 

Ordem Tema Discussões que 
engloba 

Responsáveis 

1º Água e Saneamento Rita, Ana Gabriela, 
Maria Gabriela 

 

2º Planejamento territorial Mariana Planejamento Urbano, 
Desastres Naturais, 
Mobilidade Urbana, 
Cidades Sustentáveis 

 

3º Educação e Cultura Maria Gabriela, 
Virgínia 

Educação Ambiental, 
Permacultura, 

Cultura Indígena 

4º Agricultura Luan, 
Pilar, 

Gabriel 

Agrotóxicos, 
Agricultura orgânica, 
Segurança Alimentar, 
Uso do Solo, Uso da 

Água 

5º Economia Verde Luiz Gabriel, 
Alex 

Crise Econômica, 
Combate à Pobreza, 

Produção e Consumo, 
Bens-comuns 

 

6º Governança Yam e Thaianna  

 
Obs.: As discussões que envolvem cada temática devem ser definidas pelos seus 
responsáveis e, posteriormente, enviadas para os demais membros, para verificar 
se existe mais algo a acrescentar. 
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 Capacitação em Pedagogia do Amor (Membros do Comitê) 
 
Data: 04/04/12  
Horário: das 18h às 22h 
Local: a definir (Mariana, falar com Marcelo da Direção do CTC) 
 
 

 2º Diálogo Social – Capacitação em Pedagogia do Amor (Criação de Conceitos) 
 
Conceitos: Biosfera, Ambiente, Cidadania Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 
Saúde Integral e Mudanças Climáticas, que deve ser incluído. 
 
Se o responsável da região achar necessária a inclusão de outro conceito, o mesmo 
poderá fazer e, sendo assim, deve procurar materiais para a construção daquele 
conceito para expor ao grupo. 

 
Florianópolis – 11/04/12 (quarta-feira) – das 19h às 21h30min – Local a definir 
(Mariana, falar com Marcelo da Direção do CTC) 
 
Araranguá – 13/04/12 (sexta-feira) – Horário e local a definir 
 
Joinville – Data, horário e local a definir (Maria, falar com Ana Paula sobre Joinville) 
 
Lages – 13/04/12 (sexta-feira) – das 19h às 21:30h - UDESC  
 
 

 Próxima Reunião Geral do Comitê – 03/04/12 (terça-feira) - das 18h às 19h 
 
- Pauta: Mapeamento de Demandas 
 
 


