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REGULAMENTO DO CURSO DE EXTENSÃO 

Meio Ambiente e Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de Belém – Uma 

abordagem interdisciplinar. 

 

 

I. O Curso “Meio Ambiente e Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de 

Belém – Uma abordagem Interdisciplinar” será ofertado na modalidade de 

curso de extensão, com carga horário total de 88 horas, com o objetivo de 

sensibilizar os gestores municipais, colaboradores e as suas respectivas unidades 

representativas, bem com o setor privado ligado às questões do 

reaproveitamento dos resíduos para os desafios que a Lei 12.305/2010 oferece 

para a região metropolitana de Belém nos próximos anos.  

 

II. O Curso se insere no âmbito do Projeto de “Incubação para fortalecimento de 

cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e 

reutilizáveis em municípios do Pará”, objeto do Termo de Cooperação 

SENAES/UFPA Nº. 003/2015, realizado sob coordenação do Programa 

Interdisciplinar Trópico em Movimento em parceria com a Faculdade de 

Filosofia e a Pró Reitoria de Extensão da UFPA e demais parceiros que forem 

articulados institucionalmente. 

 

III. Serão ofertadas 60 vagas, com prioridade para profissionais ou estudantes que 

atuem de forma direta ou realizem atividades produtivas, de pesquisa ou 

extensão acadêmica, na área correlata a política nacional de resíduos sólidos, 

sem obrigatoriedade de possuírem nível superior. A seleção dos participantes 

será realizada sob responsabilidade da coordenação do curso. 

 

IV. Os cursistas selecionados deverão participar de todas as atividades do Curso, 

realizando as tarefas requeridas e, ao final, para receberem o Certificado do 

Curso, apresentarem um texto com características a serem definidas pela 

coordenação do curso, obterem o rendimento mínimo do conceito “Bom” e a 

frequência mínima em 75% das atividades. 

 

V. As inscrições são gratuitas e se darão no período de 02 a 05 de maio de 2017 e a 

seleção dos cursistas será divulgada a partir do dia 10 de maio de 2017, ambos 
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realizados de forma virtual através do site www.tropicomovimento.net, do link 

https://goo.gl/2jt5Vr e as informações se darão através do e-

mail tropicomovimento@gmail.com ou do telefone (91) 3201 7700. 

 

VI. O curso será gratuito para seus participantes e suas atividades estão acontecerão 

no período de 15 de maio a 20 de junho de 2017, conforme detalhamento no 

Anexo I deste Regulamento, podendo ser alteradas pela coordenação do curso. 

 

 

Belém – PA, 26 de abril de 2017 

 

 

Prof. Dr. Thomas A. Mitschein 

Coordenador do Programa Interdisciplinar Trópico em Movimento 

Coordenador do Curso 

 

http://www.tropicomovimento.net/
https://goo.gl/2jt5Vr
mailto:tropicomovimento@gmail.com
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Anexo I 

Cronograma do Curso 

Tema/Ministrantes/Carga horária 
Período 

(3 horas por dia) 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Prof. Thomas Mitschein e Fidelis Paixão) – 12 horas.  

15 a 18 de maio  

O Estado da Arte do Saneamento Básico na RMB (Profa. Luísa 

Girard, Profa. Valdívia Costa Norat, Ana Carolina Santana 

Conceição) – 15 horas.  

19 a 25 de maio  

Efeitos ecologicamente danosos emissão de gases efeito estufa e 

contaminação dos lençóis freáticos na RMB (Prof. Breno 

Imbiriba, Profa. Márcia Freitas da Silva) – 9 horas 

26 a 30 de maio 

Os catadores na RMB e o seu processo de organização social e 

político (prof. Thomas Mitschein e Claudionor Dias ) – 12 horas  

31 de maio a 5 de 

junho 

Coleta seletiva na RMB: opções e desafios (Profa Valdívia 

Costa Norat; Luciano Louzada; Denilson Sizo; Thomas 

Mitschein) – 15 horas 

6 a 12 de junho 

Ética amazônica, agroecologia urbana e educação ambiental na 

RMB (Prof. Sérgio Nunes, profa. Maria Ludetana Araújo) – 12 

horas. 

13 a 20 de junho 

Os resíduos do ecossistema urbano: insumo fundamental no 

processo da criação de uma moderna civilização da biomassa 

(Thomas Mitschein) -  6 horas.  

21 e 22 de junho  

 


