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Apresentação

As Unidades de Conservação - Parque Estadual

Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM) e Área de Proteção

Ambiental de São Geraldo do Araguaia (APA Araguaia) estão

localizadas no Município de São Geraldo do Araguaia, Pará e

ocupam uma área de 24.897,38 ha e 28.780,41 ha respectivamente

e são gerenciadas pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e

da Biodiversidade – IDEFLOR-Bio.

Entre os anos de 2015 a 2017 uma série de

atividades relacionadas a pesquisa, ensino e extensão foram

realizadas em parceria com o Conselho Gestor destas Unidades e

órgãos parceiros no intuito de consolidar e fortalecer a gestão

participativa dentro e no entorno da APA Araguaia e PESAM.

Como forma de sistematizar, realizar devolutivas

das ações e divulgar as UCs do Araguaia, planejamos de forma

conjunta a “Mostra de Pesquisa, Ensino e Extensão da Área de

Proteção Ambiental de São Geraldo do Araguaia e Parque

Estadual Serra dos Martírios/Andorinhas – Mopeex”.

O evento tem por objetivos:  

* Expor resultados da pesquisa, ensino e extensão realizadas entre 2015 a

2017 na APA Araguaia e no PESAM;

* Realizar mostra de painéis com as atividades desenvolvidas por

pesquisadores, pela equipe do Ideflor-Bio, comunitários, voluntários e

professores da APA Araguaia e PESAM;

* Discutir em rodas de conversas com a comunidade, Conselho Gestor da

APA Araguaia e PESAM, Ideflor-bio e órgãos públicos sobre pesquisa,

ensino e extensão na APA Araguaia e PESAM;

* Traçar metas para 2018 e 2019.

Sobre a arte do evento

Foram escolhidas duas imagens para representar o evento, que estão

impressas nos Banners, convites e demais materiais gráficos. Ademais

também utilizamos imagens nos crachás, cada uma delas tem importância e

significados:

1. Imagem do cerrado – uma das características fitopaisagísticas mais

marcantes na área do PESAM e APA Araguaia, onde florestas,

características da região Amazônica, se contrastam com a vegetação de

cerrado.

2. Gravura rupestre em rocha – esta imagem está em todos os banners

e marca uma das características principais da APA Araguaia e

PESAM, que são os sítios arqueológicos. No entanto esta imagem,

especificamente, foi escolhida por se tratar de um sítio arqueológico

ainda pouco conhecido – que fica localizado na Ilha de Campo – e está

sendo desgastado com o tempo pelo intemperismo, fazendo-se

necessário urgente catalogação e gestão deste sítio.

3. Imagens dos crachás - estas se referem a um conjunto de

desenhos que foram produzidos pelos alunos da escola Dom

Pedro II, na comunidade Ilha de Campo, e na escola Pedro

Gomes da Silva na comunidade de Santa Cruz dos Martírios. A

produção dos desenhos foi uma proposta resultante de um projeto

que tem como objetivo valorizar os saberes locais sobre a pesca e

os pescadores. As imagens também ilustram o Caderno

Pedagógico “A pesca e os pescadores de Ilha de Campo e Santa

Cruz dos Martírios” que será disponibilizado para as escolas no

segundo semestre de 2018.

Programação

09:00 – 09:30 Abertura do Mopeex

Gerência da Região Administrativa do Araguaia – Unidades de

Conservação APA Araguaia e PESAM

09:30 – 10:30 Roda de conversa: Diálogos entre ensino,

pesquisa e extensão nos contexto de Unidades de Conservação

(UC)

Professor José Pedro de Azevedo Martins – NEAM-Unifesspa

Professora Maria Neide Paz dos Santos Rodrigues – Escola Pedro

Gomes da Silva – Santa Cruz dos Martírios

Assistente Social Sheila Kaline Leal – Pro Reitoria de Extensão-

Unifesspa.

Mediadora: Cristiane Vieira da Cunha - Fecampo-NEAm-Unifesspa

10:30 – 10:45 Intervalo

10:45 – 12:00 Grupos de Trabalho

GT 1: Diálogos sobre ensino no contexto das UCs

GT 2: Diálogos sobre pesquisa no contexto das UCs

GT 3: Diálogos sobre extensão no contexto das UCs

12:00 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:00 Socialização dos GTs – Integrando Ensino,

Pesquisa e Extensão no contexto de Ucs

15:00–16:30 Sociabilidade – Exposição e Apresentação de

banners

16:30 - 17:00 – Exibição de filme

17:00 – 17:30 - Encerramento


