Tópicos Especiais A: Serviços Ecossistêmicos e Questões de Acesso (gênero, renda, ...)
Professor: Dra. Sarah Bradshaw (Middlesex University, Reino Unido)
Organização: Prof. Nilo Nascimento (EE-UFMG) e Profa. Heloisa Costa (IGC-UFMG)
Âmbito: Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (PPG-SMARH) e
Programa de Pós-Graduação em Geografia (IGC)
Projeto de pesquisa associado à disciplina: Projeto ADEPT (Fapemig e British Council/Newton Fund)
Instituições parceiras no projeto ADEPT:
•
•

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Middlesex University e Abertay University (Reino Unido)

Duração: 15 horas (1 crédito)
Local: Escola de Engenharia, Sala da Congregação Nº4501 ( Bloco 1, 4º andar)
Datas: de 27 a 29 de julho de 2017.
Língua: O curso será oferecido em inglês, com possível tradução sequencial dos principais conceitos e ideias
Inscrições: Secretaria do PPG-SMARH ("Programa Pos SMARH" posgrad@desa.ufmg.br).
Para se inscrever é necessário ser estudante de pós-graduação da UFMG. Favor informar o número de
matrícula na mensagem. Os interessados que não forem alunos da UFMG devem encaminhar uma
mensagem manifestando o interesse ao endereço niloon@ehr.ufmg.br.

EMENTA EM PORTUGUÊS:
Esse curso buscará explorar o nexo entre gênero, meio ambiente e ativos (bens) e sua interação e impacto
na redução da pobreza e na melhoria da qualidade de vida em contexto urbano. Por meio da promoção de
um espaço para o intercâmbio de conhecimentos interdisciplinares, o curso explorará criticamente diversos
enfoques teóricos e conceituais, incluindo conceitos sobre sustentabilidade, mudança climática e
adaptação, serviços ecossistêmicos e ativos de capital, bem como noções de patriarcado, identidades de
gênero e feminismo, discutindo tais questões com foco na construção de cidades mais justas (por
referência à questão de gênero). O curso será baseado em pesquisas realizadas em Nova Contagem, no
Brasil e em Manágua, na Nicarágua - compartilhando enfoques metodológicos e achados para explorar a
utilidade potencial de tais estudos para a política centrada na cidade e no planejamento urbano.
EMENTA EM INGLÊS:

Engendering environmental assets
This programme would explore the nexus of gender, environment and assets and their interaction
and impact on reducing poverty and improving well being in urban contexts. Providing a space for
inter-disciplinary knowledge sharing, itt will critically explore various theoretical and conceptual
framings, including ideas around sustainability, climatic change and adaptation, ecosystem
services, and capital assets, as well as notions of patriarchy, gendered identities and feminism,
discussing these in relation to the construction of more (gender) just cities. It will draw on
research undertaken in Nova Contagem, Brazil and in Managua, Nicaragua – sharing ideas of
methodology as well as findings to explore the potential utility of such studies for city focussed
policy and urban planning.

PROGRAMA (Programme)
Período: 27 a 29 de junho de 2017 (27th to 29th June 2017)
Data
Day
27 Oct.

Hora
Time
09:00 – 09:15
09:15 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 12:15
12:15 – 14:00
14:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:45

28 Oct.

09:00 – 10:15

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

12:00 – 14:00
14:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
29 Oct.

09:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:45
16:45 – 17:00

Atividades
Activities
Abertura (Open Session)
Questões de gênero (Gender issues) – Prof. Sarah Bradshaw
Coffee-break
Questões de gênero (Gender issues) – Prof. Sarah Bradshaw
Almoço (Lunch)
Quilombos: uma abordagem etno-ambiental (Quilombos: an ethnoenvironmental approach) – Profa. Denise Pirani (PUC-MG)
Coffee-break
A perspectiva da autogestão na recuperação social e ambiental urbana (The
perspective of self-management in urban social and environmental recovery)
– Profa. Margarete Leta (EA - UFMG)
Incorporando enfoques de gênero ao desenvolvimento e aos desastres
(Incorporating gender approaches to development and disasters) – Prof.
Sarah Bradshaw
Coffee-break
Incorporando enfoques de gênero ao desenvolvimento e aos desastres
(Incorporating gender approaches to development and disasters) – Prof.
Sarah Bradshaw
Almoço (Lunch)
Planejamento Metropolitano (Metropolitan Planning) – Profa. Heloisa Costa
(IGC-UFMG)
Coffee-break
Trama Verde e Azul em espaços construídos (Blue-Green strategies in built
environment) – Prof. Nilo Nascimento (EE - UFMG)
Resultados do projeto ADEPT (ADEPT findings) – Prof. Sarah Bradshaw
Coffee-break
Resultados do projeto ADEPT (ADEPT findings) – Prof. Sarah Bradshaw
Almoço (Lunch)
Plano Nacional de Saneamento Rural (Rural Sanitation National Plan) – Profa.
Sonaly Rezende, Profa. Uende Gomes e Profa. Talita Silva (EA-UFMG)
Coffee-break
Plano Nacional de Saneamento Rural (Rural Sanitation National Plan) – Profa.
Sonaly Rezende, Profa. Uende Gomes e Profa. Talita Silva (EA-UFMG)
Encerramento (Closing session)

