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I Fórum Multidisciplinar em Gestão Ambiental 

 

         O meio ambiente, em termos mais amplos, abrange e transcende os elementos 

do mundo natural, como a fauna, a flora, a atmosfera, o solo e os recursos hídricos, 

engloba também, as relações entre a sociedade e o meio onde convivem. Assim, 

abordar a questão ambiental demanda conhecimentos sobre os meios físico e biótico 

e a dimensão socioeconômica e cultural, situado em um determinado contexto 

político-institucional.  

         Desde a revolução industrial, a busca pelo progresso tecnológico e o 

crescimento econômico tem sido uma obsessão de parte da humanidade, 

consumindo e degradando em grande medida os recursos naturais. Nesse contexto, 

o tema ambiental passou a se constituir na aflição de cientistas, devido muitas vezes, 

à irresponsável e crescente deterioração ambiental, caracterizada pelo modo 

desmedido e inconsequente da relação homem e meio ambiente. Essa conduta tem 

impactos ambientais impresumíveis que extrapolam as fronteiras jurídicas e políticas 

dos Estados nacionais. 

         O processo de globalização e mundialização do capital aumentam a produção e 

o comércio internacional, onde a industrialização, a expulsão de populações de sua 

terra e a rápida urbanização nos países denominados emergentes desequilibra e 

altera profundamente as relações entre a sociedade e o meio ambiente. Entre as 

principais causas dos problemas ambientais encontram-se o desperdício de recursos 

naturais, a pobreza, a falta de responsabilidade ambiental e a ignorância ecológica. 

          Nessa conjuntura, o colegiado de professores do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Ambiental do Centro de Integração do MERCOSUL da Universidade 

Federal de Pelotas propõe a realização do I Fórum Multidisciplinar em Gestão 

Ambiental, entre os dias 02 e 06 de dezembro de 2013, nas dependências do Teatro 

Ludovico Pórzio (auditório) na cidade de Pinheiro Machado – RS. Entre as 

atividades socioeconômicas predominantes na região de Pinheiro Machado – Herval, 

Pedras Altas, Piratini, Hulha Negra, Candiota - estão àquelas relacionadas à 

agricultura, pecuária, silvicultura, viticultura, calcário, mineração e recentemente ao 

cultivo de oliveiras caracterizando a região como uma das mais importantes na 

estratégia de desenvolvimento social e crescimento econômico para a metade sul do 

Rio Grande do Sul. 

         Também, nesse sentido, o aumento da capacidade instalada da Usina 

Presidente Médici – CGTE em Candiota e os estudos relacionados à instalação de 

parques eólicos tornam a realização do evento relevante. Não menos importante, a 

localização do município de Pinheiro Machado remete-nos a área de abrangência da 

Bacia da Lagoa Mirim, no lado brasileiro. A Bacia da Lagoa Mirim esta localizada nos 
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limites internacionais entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do 

Uruguai, considerada transfronteiriça, com regime de águas compartilhadas (Tratado 

de Limites de 1909 e Tratado da Lagoa Mirim de 1977), sendo o terceiro lago em 

extensão da América do Sul e declarada pela Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura – FAO como Reserva Mundial de Água Doce. 

         Entre os temas a serem tratados no I Fórum Multidisciplinar em Gestão 

Ambiental estão: a Gestão Ambiental de Portos e Hidrovias no extremo sul do Brasil; 

a Análise ambiental da vegetação florestal fronteiriça Brasil-Uruguay; a 

Biodiversidade no Pampa/MERCOSUL; o Manejo Nutricional como ferramenta de 

gestão ambiental na produção animal; Saúde Ambiental – Causas e Consequências; 

o Patrimônio arquitetônico cultural da cidade de Pinheiro Machado e o Ambiente; 

Sistemas de Informação Gerencial na gestão estratégica ambiental; a Gestão 

Ambiental Local em áreas de fronteira no MERCOSUL; e Licenciamento Ambiental e 

o direito fundamental ao meio ambiente.  

         Por fim, o I Fórum Multidisciplinar em Gestão Ambiental objetiva aprofundar 

o debate sobre o tema ambiental em uma perspectiva multidisciplinar, a partir de 

diversos conhecimentos, estimulando assim, novos caminhos para o desenvolvimento 

socioambiental com responsabilidade ambiental, social, econômica e cultural na 

região.  

 

 

A Coordenação. 
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Programação 

 

02/12/13 – Solenidade de Abertura – 19h00min 

Universidade Federal de Pelotas 

Prof. Jabr Hussein Deeb Haj Omar – Diretor do Centro de Integração do Mercosul 

Prof. Celso Elias Corradi – Coordenador do Curso de Gestão Ambiental/CIM 

Prof. Maurício Pinto da Silva – Coordenador do I Fórum Multidisciplinar em Gestão Ambiental 

 

02/12/13 - Conferência de Abertura – 20h00min 

Gestão Ambiental de Portos e Hidrovias no extremo sul do Brasil 

Prof. Celso Elias Corradi – Coordenador do Curso de Gestão Ambiental/CIM/UFPel 

 

03/12/13 – Palestra I – 19h00min 

Análise ambiental da vegetação florestal fronteiriça Brasil-Uruguay 

Prof. Ignácio Pablo Traversa Tejero - CSTGA/CIM/UFPel 

03/12/13 – Palestra II – 20h15min 

Biodiversidade no Pampa MERCOSUL 

Prof. Giovanni Nachtigall Mauricio - CSTGA/CIM/UFPel 

 

04/12/13 – Palestra III – 19h00min 

Manejo Nutricional como ferramenta de gestão ambiental na produção animal 

Profa. Fernanda Medeiros Gonçalves - CSTGA/CIM/UFPel 

04/12/13 – Palestra IV – 20h15min 

Saúde Ambiental – Causas e Consequências 

Prof. Marcos Vinicius Godecke - CSTGA/CIM/UFPel 

 

05/12/13 – Palestra V – 19h00min 

O Patrimônio arquitetônico cultural da cidade de Pinheiro Machado e o Ambiente 

Profa. Claure Morrone Barbat Parfitt - CSTGA/CIM/UFPel 

05/12/13 – Palestra VI – 20h15min 

Sistemas de Informação Gerencial na gestão estratégica ambiental 

Profa. Rosaura Espírito Santo da Silva - CSTGA/CIM/UFPel 

Prof. João Carlos de Oliveira Koglin - CSTGA/CIM/UFPel 

 

06/12/13 – Palestra VII – 19h00min 

Gestão Ambiental Local em áreas de fronteira no Mercosul 

Prof. Maurício Pinto da Silva - CSTGA/CIM/UFPel 

06/12/13 – Palestra VIII – 20h15min 

Licenciamento Ambiental e o direito fundamental ao meio ambiente 

Prof. Mateus Lopes da Silva - CSTGA/CIM/UFPel 

 

 

Local: Teatro Ludovico Pórzio (auditório)                Data: 02 a 06 de dezembro de 2013 

Horário: 19h00min às 22h00min                                   Pinheiro Machado/RS/Brasil 


