
Ata da reunião do Studio Cidades e Biodiversidade  
21 de Dezembro de 2012 
Sala Poty - UTFPR | 15h 

 

 
Estiveram presentes: 
Tatiana Gadda 
Leticia Costa 
Marta Vasconcellos 
Karoline Fischer 
Maria Rosângela Santos 
Sérgio Muniz 

 
Na reunião iniciada às 15:30, foi feita uma apresentação com debate sobre o 

resumo das atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2012. 

 
Inicialmente foram retomadas as metas iniciais dos grupos de trabalho e verificado 

o quanto estas metas foram cumpridas, além de avaliar o que pode ter gerado 

dificuldades ao longo do processo e o que poderia ser revisto. Dentre as críticas 

foram citados os abandonos e a falta de conexão entre a produção dos grupos. 

Como sugestões ficaram novas metodologias de trabalho com cronogramas 

compartilhados, incentivo à iniciativa, e aumento de troca de informações entre os 

grupos. 

 
Foi esclarecido que o material foi enviado à UNU-IAS, porém com muitas 

carências, assimetrias entre os capítulos e traduções feitas às pressas. Ainda 

assim o material está para ser publicado, sem previsão. 

 
Surgiu a proposta de publicação de um livro e a ideia inicial era participar de um 

edital da Fundação Araucária que já está para abrir. O prazo final para entrega do 

texto seria para Abril/2013, no entanto para que cumpramos com o cronograma 

devemos estar com o texto pronto para passar pela revisão no dia 20/02/2013. 

Vamos receber nos próximos dias o esquema geral de como seria essa publicação 

para que cada grupo consiga avaliar como preparar o material. 

 
Foi feita uma rápida apresentação sobre os eventos no qual o Studio esteve 

presente dentre os quais: Rio+20, Reunião do Iclei, Reunião com o MMA, SEI-

UTFPR 

 
Fomos informados de que o Projeto do Studio foi oficializado perante a UTFPR e 

que será mantido até 2014, em caráter experimental para tornar-se um Programa 

permanente dentro da instituição. Outras novidades são a criação do site do Studio 

e o chamamento para novos membros (que deverá ocorrer em Janeiro/2013). 



 
Outra questão debatida foi a crescente demanda por cursos e treinamentos. 

Sugere-se que daqui para frente se possa planejar o treinamento de 

multiplicadores e produção de material para viabilizar a oferta destes cursos, com 

possível parceria com o Crie-jovem. Além disso foi sugerida a oferta de 

treinamentos para membros do Studio numa tentativa de suprir as carências das 

áreas que estão defasadas no grupo de pesquisa. 

 
A reunião terminou às 17h10. 

 
 


