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1. RESUMO 

A questão ambiental não abrange somente a proteção do Planeta, mas também 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas e comunidade. Ensinar nas 

universidades que é necessário e indispensável ter uma relação harmoniosa com a 

natureza e não praticar ações consequentes nesta direção é um contrassenso. 

Desta forma, foi criado um Núcleo de Pesquisas Ambientais com o objetivo de inserir 

a temática ambiental na sua comunidade acadêmica, visando fomentar o 

desenvolvimento sustentável, a partir da adoção de modelos gerencial 

ambientalmente responsável e ser referência de boas práticas ambientais no meio 

acadêmico, gerando conhecimento com responsabilidade social e ambiental. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A inserção da sustentabilidade ambiental no ensino superior é requerida pela 

responsabilidade social da universidade. Espera-se das universidades a formação 

de cientistas, investidores, trabalhadores do conhecimento e líderes que agirão nos 

setores públicos e privados, sendo futuros profissionais, de cuja consciência 

ambiental dependerá a capacidade humana para rever a degradação ambiental e 

recuperar a sustentabilidade planetária. 

Além disso, a lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

estabelece a educação ambiental como um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, estando as instituições educativas 

incumbidas de promover a educação ambiental, de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem (Lei Federal nº 9.795, de 27/4/1999). 

Desta forma, o grupo de docentes nos cursos de Ciências Biológicas e Gestão 

Ambiental da UNIAN decide criar o Núcleo de Pesquisas Ambientais em face da 

necessidade de aproximar o conhecimento teórico com a prática, desenvolvendo 

ações que contribuam na promoção de informações com ênfase em projetos de 

desenvolvimento sustentável e inserindo a comunidade interna e externa em 

projetos voltados à proteção do meio ambiente. 

 

3. OBJETIVOS 
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Objetivo geral: Criar um Núcleo de Pesquisas Ambientais na Universidade 

Anhanguera de São Paulo (UNIAN)/ Santo André/ unidade 3. 

Objetivos específicos: 

 Promover o aprofundamento teórico-prático sobre as linhas de pesquisa do 

grupo; 

 Despertar a vocação científica na comunidade acadêmica da UNIAN; 

 Proporcionar aos pesquisadores e alunos da UNIAN a aprendizagem de 

técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do 

pensar cientificamente, decorrentes das condições criadas pelo confronto 

com os problemas da pesquisa; 

 Proporcionar o envolvimento dos pesquisadores e alunos com a comunidade 

do entorno da UNIAN. 

 

4. METODOLOGIA 

Reuniões periódicas 

Realização de reuniões semanais com os integrantes do núcleo e convidados 

para a análise e discussão sobre sustentabilidade no ambiente universitário e seu 

entorno. Cada reunião abordará um tema específico tendo como resultado a 

elaboração de ata de reunião e projetos/ações a serem realizadas por seus 

integrantes.  

Diagnóstico Ambiental da Universidade 

Por meio de pesquisa de campo, utilizando como técnicas principalmente a 

observação, pretende-se traçar o perfil do universitário quanto suas expectativas e 

atitudes perante o meio ambiente e o ambiente universitário, facilitando assim a 

elaboração dos projetos e também o envolvimento dos estudantes à temática 

ambiental. 

Integração da comunidade local com a comunidade acadêmica 

A aproximação da comunidade acadêmica com a comunidade local por meio de 

projetos sócio-ambientais promove o desenvolvimento da região, além de ampliar a 

consciência ambiental das pessoas envolvidas. Essa integração será realizada 

também junto às escolas do entorno, principalmente com alunos do ensino médio, 

proporcionando a aproximação desses alunos ao meio acadêmico, à pesquisas 

ambientais e também ao espaço físico da UNIAN, tornando esses jovens cidadãos 
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conscientes do ambiente em que vivem, além de fortes  candidatos a ingressarem 

na universidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Elaboração do projeto para criação do Núcleo de Pesquisas Ambientais; 

Reuniões periódicas durante todo o ano para elaboração e execução de projetos 

ambientais e orientação aos alunos de iniciação científica para elaboração do 

trabalho científico; Diagnóstico ambiental da universidade; Criação do blog para 

divulgação das atividades do Núcleo; Apresentação do trabalho final contendo todas 

as atividades desenvolvidas pelo Núcleo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Elaboração do projeto para criação do Núcleo de Pesquisas Ambientais; 

submissão do projeto ao PICTEC 2014; escolha dos alunos de iniciação científica; 

reuniões para elaboração e execução de projetos ambientais e orientação aos 

alunos de iniciação científica para elaboração do trabalho científico; início do 

diagnóstico ambiental da universidade. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BRASIL. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei Nº 9.795 de 27 de abril de 

1999. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm>. Acesso em: 

01/04/2014. 

 

DIAS, G. F. Educação Ambiental : Princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: 

Gaia, 2004. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, Diretoria de Educação Ambiental; 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Coordenação Geral de Educação Ambiental. 

Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA. 3. ed - Brasília: Ministério 

do Meio Ambiente, 2005 

 

CAPRA, F. A Teia da vida – uma nova compreensão científica dos sistemas 

vivos. São Paulo : Cultrix, 1996. 


