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Para quem já quer iniciar o ano com mais conhecimento e busca cursos de
capacitação, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA)
da Universidade do Estado do Pará (Uepa) tem uma ótima oportunidade. No
período de 20 a 24 de janeiro, ocorrerá a 6ª edição da Escola de Inverno da
Uepa, evento multidisciplinar totalmente gratuito e aberto a interessados em
temas ambientais e suas correlações com questões sociais, econômicas e
culturais. No total, 13 minicursos serão oferecidos no Centro de Ciências Naturais
e Tecnologia (CCNT) da Universidade. As inscrições já estão abertas e são
gratuitas, porém as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de
chegada.
Acesse o link para conferir a programação completa:
http://www.uepa.br/sites/default/files/programacao_escola_inverno_2020.pdf [2]
As inscrições iniciam nesta segunda-feira (13) e seguem até o dia 17 de janeiro.
Interessados devem comparecer à Secretaria do Mestrado em Ciências
Ambientais, no CCNT/ Uepa, localizada na Tv. Enéas Pinheiro, 2626, Marco,
Belém-PA, no horário das 9h às 17h, e apresentar documento de identidade.
Cada pessoa pode se inscrever em até dois minicursos. O candidato que tiver
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sua inscrição homologada e não comparecer sem justificativa devidamente
comprovada, não poderá participar da próxima edição do evento.
O objetivo da Escola de Inverno é estabelecer um ambiente de troca de
aprendizado entre os membros do PPGCA e a sociedade. Para isso, os
minicursos possuem carga horária variada e abrangem as Ciências Exatas e da
Terra, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais e Humanas, além das
Ciências Biológicas e da Saúde. Entre os minicursos ofertados estão: Resíduos
Sólidos, Reciclagem e Sustentabilidade; Análise de Indicadores de Viabilidade
Econômica para Sistemas Agroflorestais (SAFS); Elaboração e Publicação de
Artigos Científicos; Elaboração, Prenchimento e Comprovação de Curriculum na
Plataforma Lattes; Os Redutivismos da Filosofia Política e a Crítica da Política da
Libertação; Aproveitamento de Escamas de Peixes para Confecção de Biojoias e
Ecojoias; entre outros.
Os participantes que apresentarem 100% de frequência no minicurso escolhido
receberão certificado para comprovação curricular. Mais informações: (91)
3131-1914 ou pelo e-mail pcambientais@hotmail.com [3].
Texto e foto: Nailana Thiely/ Ascom Uepa.
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