
Apresentação

O instituto Federal da Paraíba - IFPB Campus Princesa Isabel, convida estudantes,
servidores(as) e toda a comunidade a participarem da V Semana de Meio Ambiente desta
instituição, que se realizará de forma virtual nas datas de 30 de junho de 2021 até 02 de julho
de 2021. O evento terá como tema “Meio ambiente e saúde: educação sanitária em tempos de
pandemia”, visando promover reflexões e debates acerca da questão ambiental em tempos de
pandemia.

O Seminário

A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do mês de
junho, quando no dia 5 se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. O SEMEIA, Seminário
do campus de Princesa Isabel em alusão à data, vem com o propósito de fortalecer o debate
acerca do meio ambiente e a relação humano/natureza. Fomentando a reflexão acerca da
educação sanitária e dos cuidados com a saúde mental e física, convidamos a pensar sobre as
relações de degradação do meio ambiente em tempos de pandemia pela Covid-19, e
reforçamos a importância de discutir práticas que possibilitem um mínimo de qualidade de
vida dentro do contexto em que vivemos atualmente. O SEMEIA incita o pensamento a partir
de perspectivas ambientais com o propósito de conscientizar sobre a importância da
preservação da VIDA, de forma a construir espaços e relações que se sustentem no pós-
pandemia.

Diante de um cenário que exige novos hábitos e cuidados para preservar nossa saúde,
devemos pensar que nos proteger é proteger o outro! A superação desse momento de
pandemia vem com a aquisição de uma consciência sanitária coletiva, pensando nisso
traremos para o debate seminários que possam nos ajudar a refletir sobre esse atual momento
de crise sanitária e nos fortalecer enquanto coletividade.



PROGRAMAÇÃO

30 de junho (quarta-feira)

Atividade Horário

Abertura (4 min cada)
● Coordenador Geral do Evento: Hélio de França Gondim
● CPE: André de Brito Sousa
● Coordenação de Especialização GAM: Ane Cristine Fortes da

Silva
● Coordenação de Gestão Ambiental: João Abílio Diniz
● Coordenação de Licenciatura em CB: Ivan Sampaio
● DDE: Yara Menezes de Sá
● DG: Vinicius Batista Campos
Reitor: Cícero Nicácio do Nascimento Lopes

18h30

Apresentação Cultural: Kleriston Christy Vital Santos 19h10

Mesa redonda

Educação sanitária - Relações da degradação do meio ambiente e doenças
como covid

Mediador: Hélio de França Gondim

Debatedores/as: (10-15 min cada)
● Ivan Jeferson Sampaio
● Fernanda da Silva de Andrade Moreira
● Lucas Pinheiro Dias

19h20



01 de julho (quinta-feira)

Intervenção artística: Daniel Everson da Silva Andrade 18h30

Mesa redonda

Saúde - cuidados, vacina, alimentação, saúde mental e física

Mediador: Samara Rúbia da Silva

Debatedores/as: (10-15 min cada)
● Anastácio João Barbosa (Agente de Vigilância Epidemiológica

Prefeitura de Flores)
● Leticia Farias Cavalcanti (IFPB)
● Anélia de Souza Monteiro (IFRN)

19h às 21h

02 de julho (sexta-feira)

Intervenção artística: Curta Metragem 18h30

Mesa redonda

Perspectivas ambientais pós-pandemia

Mediadora: Ane Cristine Fortes da Silva

Debatedores/as: (10-15 min cada)
● Fábio Paiva
● Erickson Melo de Albuquerque
● Alexandre Araújo Costa - UECE

Atividade Cultural de Encerramento: Erickson Melo de Albuquerque



MINICURSOS

01 de julho (quinta-feira)

Mini-curso

Produção de mudas: métodos sexuados e assexuados.

Carga horária Total: 8h

Professor: Vinícius Batista Campos

14h às 18h

02 de julho (sexta-feira)

Produção de mudas: métodos sexuados e assexuados.

Carga horária Total: 8h

Professor: Vinícius Batista Campos

14h às 18h

01 de julho (quinta-feira)

Mini-curso

DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA
PARA CIDADES MAIS SUSTENTÁVEIS

Carga horária Total: 4h

Professor: Ane Cristine Fortes da Silva

14h às 18h



OFICINAS

02 de julho (sexta-feira)

Oficina 5R´s para Viver

Instrutores:
Emelly Keronn Ferreira Soares da Silva
Gabriel Lopes Pereira
Raiane Mikele Gomes Davi

Carga horária Total: 4h

14h às 18h


