
Ata da reunião do Studio Cidades e Biodiversidade  
19 de abril de 2013 

Escritório Verde | 15h 

 

A reunião do dia 19 de abril se iniciou às 15:30. Estavam presentes 10 participantes.  

Primeiramente foram dadas algumas notícias sobre o Studio: referente ao calendário e 

à visita à Casa da Videira na sexta-feira seguinte, dia 26 de abril; sobre a tentativa de 

submissão de propostas ao edital 14/2013 do CNPq, que está em andamento e relativo à 

organização da Semana do Meio Ambiente. 

Em seguida, foram apresentadas as pesquisas desenvolvidas até o momento pelas 

equipes Urbanização e Geografia e Biodiversidade.  

E, então, a prof. Tamara seguiu com a apresentação de alguns vídeos sobre o Garden 

Tower Project no YouTube (Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q1C9zP5uJrE; Link 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jijs7U544fw) a fim de nos introduzir ao assunto, pois será 

organizada uma oficina para a montagem de uma na Semana do Meio Ambiente. O projeto 

dessa torre é acessível a todos e adaptável a qualquer ambiente: casa, apartamento, rua, 

terraço etc e a finalidade é difundir essa técnica para que ideias sustentáveis cresçam na 

sociedade. 

Até o final da reunião, a organização dessa semana foi discutida e várias ideias 

entraram em pauta: teremos de 3 a 4 palestrantes e mesas redondas, um passeio ciclístico 

(percurso a definir) e as oficinas de agricultura urbana (dada por Claudio Oliver) e da Garden 

Tower (com o Nilson). Ainda tentou-se pensar ideias inusitadas para o evento e uma sugestão 

foi a de que os estudantes escrevam uma carta, apontando sua visão da faculdade que 

gostariam de ter.  

Os detalhes serão ainda organizados e o calendário está por definir, mas se pensou em 

ter três dias de evento (começando no dia 5 de junho, quarta-feira, com uma abertura e se 

estendendo nos dias 6 e 7, o dia inteiro). Algumas funções foram divididas para que 

consigamos organizá-la a tempo de divulgá-la amplamente, e ainda pedem-se esforços. 

A reunião se encerrou às 18h20min. 
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