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Apresentamos abaixo as programações 
de um simpósio e de um seminário de 
justiça socioambiental realizados no 
âmbito do Programa MAGIS, para que 
possam servir de exemplos e inspiração.
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Orientações Gerais
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Socioambiental

Seminário ou Simpósio
Eixo Justiça Socioambiental

Seminários e simpósios são reuniões para fomentar a discussão acerca de um 
determinado tema. Seminários costumam ser mais curtos e contar com um orador, que 
é convidado a abordar um assunto e discuti-lo com os participantes. Já um simpósio 
tem duração variável e conta com especialistas que apresentarão suas visões sobre os 
temas a serem discutidos, com espaço para a argumentação e esclarecimento de dúvidas 
dos participantes.

De�nir objetivos;
De�nir público e quantidade de participantes;
De�nir programação da atividade;
De�nir custos;
De�nir taxa de colaboração para os participantes (caso necessário);
Convidar especialistas sobre o tema a ser abordado;
Reservar local apropriado à quantidade de participantes, com boa estrutura de áudio 

e vídeo (auditório, salas de conferência, etc);
Realizar a divulgação e inscrição de participantes da atividade;
Estabelecer parcerias para a possível emissão de certi�cados.
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I Simpósio Socioambiental 
Justiça Socioambiental: Desa�os e Caminhos Possíveis 

(Belém, 2017)

PROGRAMAÇÃO
DIA 17/11 (sexta-feira)
- 18h00: Credenciamento
- 22h00: Encerramento

Dia 18/11 (sábado)

- 08h30: Mesa redonda: Justiça socioambiental: panoramas e desa�os |  Com Pe. 
Bruno Sechi e Me. Tiago Martins
-10h30: Intervalo
-11h00: Debate
-12h00: Almoço
-14h00: Painel Temático 01: Juventudes, violência urbana e promoção da Justiça 
Socioambiental | Com José Francisco (Coletivo Tela Firme) e Flávia Daniele 
(Movimento Negro)
-16h00: Intervalo
-16h30: Produção de Material: Discorrer de que forma a juventude tem atuado na 
promoção da Justiça Socioambiental e  sobre juventude como vítimas e provedores 
da violência.
-14h00: Painel Temático 02: Gestão e Política Ambiental: contexto histórico e atual 
Com Dra. Luciana Fonseca
-16h00: Intervalo
-16h30: Produção de Material: Expor a respeito da Política Nacional do Meio 
Ambiente - PNMA e situar o contexto internacional, nacional (legislação, 
programas, retrocessos, avanços)
-14h00: Painel Temático 03: Povos e Comunidades Tradicionais: perspectivas 
históricas e atuais | Com Cacique/Indígena e Paulo Dutra (CIMI)

Seminário ou Simpósio
Dicas para experimentar
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Dia 19/11 (domingo)

- 08h30: Mesa redonda: Ser mais consciente: caminhos possíveis | Com Natália Maia 
e Francisco Assis (MAGIS), Patrícia Gonçalves (ONG No Olhar) e Rubens Cardoso 
(SEASTER)
-10h30: Intervalo
-11h00: Debate
-12h00: Encerramento

Dia 10/06 (sexta-feira)

-18h00: Credenciamento
-19h00: Mística de abertura
-19h25: Fala de acolhida e abertura, apresentação da programação 

-16h00: Intervalo
-16h30: Produção de Material: Apresentar a perspectiva  do indígena sobre a vivência 
enquanto liderança, trazendo história, cultura e lutas da etnia representada e também 
as problemáticas enfrentadas e a re�exão acerca das experiências religioso-culturais 
pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI.
-14h00: Painel Temático 04: Os paradigmas da Sustentabilidade | Com Dra. Maria 
do Socorro de Almeida Flores (NUMA/UFPA) e Pe. Silvio, SJ
-16h00: Intervalo
-16h30: Produção de Material: Apontar os principais Paradigmas da 
Sustentabilidade, apresentar o contexto político, ambiental, social e as Perspectivas 
da ONU para 2030.
18h30: Intervalo
-19h00: Exposições artístico-culturais e encerramento

II Seminário do Eixo Justiça Socioambiental 
(FORTALEZA, 2016)

Seminário ou Simpósio
Dicas para experimentar

PROGRAMAÇÃO

-19h40: Conferência de abertura: Os problemas socioambientais em âmbito local, 
nacional e internacional | Com Alexandre Araújo (UECE)
-20h40: Debate
-21h00: Mística de encerramento



Dia 10/06 (sexta-feira)

-18h00: Credenciamento
-19h00: Mística de abertura
-19h25: Fala de acolhida e abertura, apresentação da programação 
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-19h40: Conferência de abertura: Os problemas socioambientais em âmbito local, 
nacional e internacional | Com Alexandre Araújo (UECE)
-20h40: Debate
-21h00: Mística de encerramento

Dia 11/06 (sábado)

- 08h00: Mística de abertura
- 08h30: Painel 1 - Laudato Si’ e a Justiça Socioambiental | Com Odenir Nadalin 
(CVX) e O Programa MAGIS Brasil e a Dimensão Socioambiental | Com Pe. Edson 
Tomé, SJ (Centro MAGIS Amazônia)
- 09h30: Debate
- 10h00: Intervalo
- 10h30: Painel 2 - A relação homem e meio ambiente: uma discussão 
histórico-cultural-antropológica | Com Otávio Lemos (UECE) e Direito e Legislação 
Ambiental | Com Beatriz Azevedo de Araújo (ENGAJAMUNDO)
- 11h30: Debate
- 12h00: Almoço
- 14h00: Painel 3: Compartilhando experiências: Permacultura e agroecologia | Com 
Marcelo Sindeaux (IFCE) e Educação ambiental | Com Luciana Ribeiro (UNILAB)
- 14h50: Intervalo
- 15h10: Continuação Painel 3: COP 21 | Com Katherine Marques e Mariana 
Guedes de Oliveira (ENGAJAMUNDO) e CicloVida | Com Victor Pereira (UFC)
- 16h00: Debate
- 16h40: O�cinas: Discussão sobre a dimensão socioambiental do Programa MAGIS 
e construção de estratégias de ações em âmbito local, regional e nacional.
- 19h00: Encerramento

Seminário ou Simpósio
Dicas para experimentar
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Dia 12/06 (Domingo)

- 08h30: Abertura do dia
- 09h00: Apresentação dos trabalhos dos grupos - até 10 minutos para cada grupo
- 09h30: Debate e encaminhamentos
- 10h30: Intervalo
- 11h00: Considerações �nais, apresentação dos registros, apresentação da carta 

aberta e avaliação do Seminário
- 11h40: Mística de encerramento
- 12h00: Almoço
- 14h00: Saída para a Vivência no ECOMUSEU DO MANGUE (Sabiaguaba)
- Após o pôr do sol (18h00): Retorno ao Centro MAGIS Inaciano de Juventude

Seminário ou Simpósio
Dicas para experimentar


