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Curso de Extensão - Introdução à Coleta Seletiva Solidária

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DE QUÍMICA

Curso de Extensão - Introdução à Coleta Seletiva Solidária
JUSTIFICATIVA:
A Coleta Seletiva Solidária é hoje um processo que necessita de apoiadores qualificados de modo a alcançar
resultados satisfatórios no que se refere à qualidade da prestação de serviço, à viabilidade econômica dos grupos e ao
protagonismo e autogestão dos Catadores de materiais recicláveis. Novas orientações da administração pública como o
Decreto Federal nº 5940/06 e o Decreto Estadual nº 40.645/07, instituem a separação dos recicláveis na fonte geradora
nas repartições públicas federais e estaduais e a doação do material para as Cooperativas de Catadores de Materiais
Recicláveis.
OBJETIVOS:

Apresentar e discutir a importância sócio-ambiental da coleta seletiva de materiais recicláveis com a inclusão dos
catadores. Qualificar os apoiadores em relação a: *
Diferentes formas de implantação da coleta seletiva solidária; *
Aspectos econômicos e sociais relacionado ao mercado de reciclagem; *
Formação de cooperativa e programa de
apoio; *
Marco legal da cadeia produtiva da reciclagem; *
Ferramentas de moderação no apoio à formação dos grupos
autogestionários.

PÚBLICO ALVO:
Interessados em conhecer e apoiar programas de coleta seletiva solidária, Apoiadores de programas de coleta
seletiva solidária que desejem se qualificar, Consultores socioambientais, Educadores ambientais, Atores da
responsabilidade social corporativa, Formadores de opinião, estudantes e ONG's.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Primeiro dia: *
A importância social e econômica da coleta seletiva solidária; *
A importância do Catador de
Materiais Recicláveis na cadeia produtiva da reciclagem; *
O Círculo Perverso e o Círculo Virtuoso da Reciclagem; *
As Leis do Mercado; *
Coleta Seletiva: Definições e conceitos básicos; As diferentes formas de se fazer coleta
seletiva; *
Diferença entre lixões, aterros controlados e sanitários; *
Organização comunitária e programas de
conscientização; *
Como inviabilizar uma cooperativa; *
As premissas do apoio à coleta seletiva solidária; *
Legislação; Segundo dia: *
Técnicas de Moderação.
EQUIPE RESPONSÁVEL:
Cecília Cipriano - Coordenadora de Cursos de Extensão da Escola de Química/UFRJ Cheila Gonçalves Mothé &ndash;
Profª Titular da Escola de Química/UFRJ Pólita Gonçalves &ndash; Consultora Sócio-Ambiental Leandro Valareli Moderador CARGA HORÁRIA: 16 horas. REALIZAÇÃO: 17 e 31 de maio de 2008, das 9 às 18h LOCAL: Espaço cedido
pela FESP (Fundação Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro), Av Carlos Peixoto, 54, sala 507, em
frente ao Shopping Rio Sul - Botafogo
FORMA DE PAGAMENTO:
A taxa de inscrição é de R$ 300,00. Inclui material didático, lanches e certificado da UFRJ como curso de Extensão.
Solicitamos a todos os participantes que tragam seu copo ou caneca reutilizável.
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO:
1.
Depositar a taxa de inscrição no Banco do Brasil (001), agência 0287-9, conta corrente nº7333-4 com o código
identificador 0568-1 (o favorecido é a Fundação Universitária José Bonifácio/CNPJ 42.429.480/0001-50). 2.
Enviar,
através de fax nº (21) 2562-7567, o comprovante de depósito identificado com os seguintes dados: Nome completo,
telefone de contato e endereço eletrônico. 3.
Trazer, no 1º dia de aula, o comprovante do depósito original para trocar pelo
recibo da FUJB. Outros Cursos Previstos: Reciclagem de Plástico; Responsabilidade Social Corporativa; Auditoria
Ambiental e Tratamento de Efluentes Industriais. Informações Adicionais: Bloco E, Sala I-221. Cidade Universitária Ilha do Fundão CEP: 21949-900 - Rio de Janeiro - RJ
Tel (21) 2562-7041; E-mail: cursodeextensao@eq.ufrj.br
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