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QUARTA– FEIRA (16/05) 
18:00 - AUDITÓRIO ELKE HERING BIBLIOTECA CENTRAL -BU 

Palestra de Abertura: 

Práticas educativas entre imagens, escutas e ambientes - Leandro  

Belinaso Guimarães 

Apresentação dos vídeos: 

    Curta iraniano de “11 de setembro” (11’) 
    Certificação Turismo CO2 Neutro: o registro de uma 
transformação (Curta documental - 20’) 

QUINTA– FEIRA (17/05) - 50 MIN 
14:00  - AUDITÓRIO HENRIQUE FONTES TERREO BL. B - CCE 

Bilhões de árvores (Anim) 1’24’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Diário da Terra (Anim) 1’10’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Os Intrusos (Anim) 4’04’’ 

A invasão biológica de Pinus no Brasil e em FlorianópolisSC e o projeto que, 

desde 2009, faz manejo com retirada dos pinheiros. 

Um dia na Bacia do Pisca (Doc) 23’45’’ 

Uma construção de ideias, imagens e depoimentos. A água, a alimentação e 

a ocupação do espaço na Bacia do Ribeirão Piracicamirim, Piracicaba-SP. 

Turismo pedagógico (Doc) 7’’00’’ 

Estudantes aprendem sobre a produção orgânica e a vida no meio rural em 

Rancho Queimado, Santa Catarina. 

Cassange descobrindo Kassange (Doc) 5’21’’ 

O documentário apresenta a comunidade afrodescendente Cassange (Salvador-

BA), suas histórias, seus desejos, seu modo de vida e suas reivindicações. 

QUINTA– FEIRA (17/05) - 50MIN 
18:00 - SALA DRUMMOND TERREO BL. B - CCE 

Urso Despolar (Anim) 1’05’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Polar (Anim) 1’05’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

A Terra a gastar (Anim) 5’44’’ 

“Estava a Terra em seu lugar. E veio o Homem lhe acrescentar. Consumo do  

Homem. O Homem na Terra. E a Terra a gastar.” O homem depara-se com 

os efeitos de seu consumo excessivo e se vê obrigado a adotar medidas que 

Teia do Cerrado (Doc) 15’00’’ 

Este documentário aborda a relação da diversidade cultural e a biodiversida-

de, ao registrar a evolução dos trabalhos do grupo de fiandeiras e tecelãs. 

O Batatá (Dram) 12’ 45’’ 

História de um país que não existe, onde o repórter Marcelo Notícia informa  

que “os habitantes de Batatah acordaram hoje sem um dos principais com-

ponentes de sua alimentação: as batatas. Qual será o futuro de Batatah?  

Bafo Quente (Anim) 1’20’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Estufa (Anim) 1’25’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Mangue Vivo (Doc) 23’ 

Projeto Mangue Vivo que promove  recuperação, conservação e otimização do 

uso sustentável de ecossistemas das águas brasileiras. (Fundação Onda Azul) 

O custo do progresso (Doc) 5’ 45’’ 

Reflexões registradas em celular sobre o preço que teremos que pagar pelo 

nosso consumismo desenfreado, ilustradas pelo trem de  minério da linha 

Carajás. 

TV Olhar Reciclado (Dram) 5’  

Produção, consumo e descarte: um ciclo que se movimenta rápido com o  

ritmo das propagandas, sem tempo para pensar em comprar ou não, en-

quanto os resíduos jazem à nossa volta, saindo do meio urbano para os 

territórios. 

SEXTA– FEIRA (18/05) - 50 MIN 
14:00  - AUDITÓRIO ELKE HERING BIBLIOTECA CENTRAL -BU 

 Bafo Quente (Anim) 1’20’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Como transformar pessoas em 1min(Anim) 2’00’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Pare e pense:Isso está correto? (Anim) 4’04’’ 

Produto de oficina em EA com duas escolas de Florianópolis/SC: “Olhares 

sobre o lixo”, stopmotion  com massa de modelar e máquina digital. 

Floresta Nacional de Passo Fundo (Doc) 17’31’’ 

Aspectos históricos, físicos e bióticos da Floresta que é de posse e domínio 

público.  

CicloTurismo (Doc) 8’’00’’ 

Visitantes ciclistas percorrem propriedades de agricultura familiar da Acolhida 

na Colônia, Santa Catarina. 

Alvorada Geral (Dram) 12’00’’ 

Relatos da comunidade que viu o decréscimo de árvores e o aumento do 

lixo e passaram a agir para combater o problema. 

Gente Grande (Anim) 1’17’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Bom tempo (Anim) 1’33’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

Caixa (Anim) 1’05’’ 

Curta de animação sobre  Mudanças Climáticas e Aquecimento Global 

SEXTA– FEIRA (18/05)  
18:00 - AUDITÓRIO ELKE HERING BIBLIOTECA CENTRAL -BU 

VÍDEO INSECTA 22’00’’ 

PALESTRA DE ENCERRAMENTO - Cinema, vídeo e  
educação 

Prof. Dra. Mariana Brasil Ramos (MEN/UFSC) 


