
Programação 37ª Reunião Nacional ANPEd 
 

Minicurso GT22 - Educação Ambiental 
 

37ª Reunião Nacional da ANPEd – 04 a 08 de outubro de 2015, UFSC – Florianópolis 

O PROCESSO DE AMBIENTALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Antonio Fernando Guerra – UNIVALI 

Mara Lúcia Figueiredo – UNIFEBE 

Maria Guiomar Tommasiello – UNIMEP  

  

O presente minicurso tem por finalidade compartilhar com os pesquisadores da ANPED 

as experiências de um grupo de pesquisadores (as) de instituições de Educação Superior 

(IES) brasileiras sobre indicadores de sustentabilidade e implementação de políticas de 

ambientalização e responsabilidade socioambiental. As pesquisas sobre esse tema vêm 

sendo desenvolvidas por IES brasileiras vinculadas à Rede Sul Brasileira de Educação 

Ambiental (REASul), Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la 

Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA), e Red de Indicadores de sustentabilidad en 

Universidades - (RISU).  

O minicurso intenciona socializar saberes, experiências, avanços e desafios referentes à 

ambientalização e construção de uma política ambiental na universidade; ampliar o 

diálogo e fortalecer a integração de pesquisadores (as) da ANPED no sentido de avançar 

na discussão dos rumos da inserção da sustentabilidade socioambiental na formação de 

profissionais na Educação Superior. 

A metodologia de trabalho consiste em uma explanação inicial sobre o histórico do 

tema, gênese e evolução do conceito de ambientalização, suas dimensões  - no currículo, 

na docência, pesquisa e extensão, na gestão e na administração dos campi - e dos limites 

e possibilidades de construção e estabelecimento de políticas ambientais nas IES. A 

apresentação parte do estudo pioneiro da Rede de Ambientalização Curricular de 

Estudos Superiores -Rede ACES-, nos anos 2000, com exemplos do caminho 

metodológico utilizado por dois projetos de pesquisa, com destaque ao projeto de 

avaliação de indicadores da Red de Indicadores de Sostentabilidad en las Universidades 

- RISU, com 65 IES latino-americanas e do Caribe, sendo 13 IES brasileiras da região 

Sul e Sudeste, todas associadas à ARIUSA. 

Após a explanação será realizada uma roda de conversas privilegiando o diálogo sobre 

as seguintes questões: Qual o estado da arte da ambientalização e sustentabilidade nas 

universidades após o trabalho pioneiro da Rede ACES? Quais estudos e metodologias 
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vêm sendo desenvolvidos para a definição de indicadores de sustentabilidade nas 

instituições de educação superior no que diz respeito à ambientalização e 

sustentabilidade no currículo, pesquisa, extensão e gestão ambiental dos campi? Qual a 

contribuição dos grupos de pesquisa e das redes de Educação Ambiental ao processo de 

ambientalização nas IES? 

No segundo dia será retomada a roda de discussão com os participantes para 

esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências sobre o tema 

desenvolvidas nas IES pelos pesquisadores presentes. O trabalho será concluído com a 

avaliação e o encaminhamento de estratégias de ampliação de parcerias entre os grupos 

de pesquisa da ANPED e as redes nacionais e internacionais que vêm desenvolvendo 

pesquisas sobre ambientalização. 
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