
Ata da reunião do Studio Cidades e Biodiversidade  
15 de março de 2013 
Escritório Verde | 15h 

Objetivos:  

Apresentação das metas de pesquisa dos grupos para o semestre; 

Apresentação sobre o CRIE-JOVEM pela Zióle Malhadas. 

Número de participantes da reunião: 11 

 

 A reunião foi iniciada às 15h30minh com a apresentação do grupo de Urbanização e 

Geografia sobre as metas e o calendário da pesquisa que desenvolverão ao longo do semestre.  

 A seguir, a pesquisadora Zióle Malhadas apresentou o projeto CRIE-JOVEM, que segue 

em parceria com o Studio Cidades e Biodiversidade. Além de explicar como nasceu e como 

funciona o projeto pelo Brasil e pelo mundo, ela reforçou a importância de participações em 

conferências e encontros internacionais, para que a pesquisa seja disseminada e as trocas de 

conhecimentos sejam frequentes. Além disso, ressaltou a necessidade de se registrar os 

projetos Studio e CRIE-JOVEM. 

 Finalizada a palestra, o Henrique, membro de Produção e Consumo, explicou como o 

grupo trabalharia. Suas metas compreendem em três eixos, focando na casa como produtora e 

acima de tudo, consumidora. Sua explanação provocou discussões acerca da importância da 

divulgação de técnicas e materiais sustentáveis e da educação sustentável. 

 A reunião foi finalizada às 18h30minh, após a apresentação do grupo de 

Desenvolvimento Social, feita pela Fernanda, e a discussão que se seguiu. A integrante 

introduziu ao grupo seu pensamento de que os seres humanos também precisam ser tratados 

como parte da biodiversidade e relacionou a importância do estudo da qualidade de vida e dos 

corpos com o trabalhado que será desenvolvido pelo grupo Produção e Consumo, e como o 

acesso à água tratada interfere nisso. Ela explicou também sua vontade de fazer uma pesquisa 

sobre a diversidade dos corpos na faculdade, que foi acolhida com muito apoio e lhe foi 

sugerido a pensar na diferença do desenvolvimento dos corpos através das eras, relacionando 

mais uma vez seu trabalho com o de Produção e Consumo. Além disso, algumas ideias 

surgiram durante o debate, como a visita ao Rio Ivo nas redondezas da Praça Osório, que está 

canalizado, a visita a uma aldeia indígena na região de Piraquara, como uma ideia de se 

estudar a habitação e o desenvolvimento de se produzir e consumir, desde os primordes da 

nossa sociedade.  


