
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 
Curso de Extensão 

Pressupostos para pesquisa em políticas culturais e 
ambientais 
 

APRESENTAÇÃO  
 
Os cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unisinos, através do projeto “Laboratório de 
políticas culturais e ambientais no Brasil: gestão e inovação” propõem a realização do presente curso de 
extensão, buscando reunir propostas e pressupostos teórico-práticos que subsidiem a formação acadêmica 
para pesquisa sobre problemáticas culturais e ambientais, de grande centralidade nos desafios teóricos e 
prático-políticos das sociedades contemporâneas, na qual os temas da ação social, identidade, cultura 
material ou imaterial, arte, patrimônio e agenciamentos sociais, passam por ressignificações profundas e 
extensas. 
 
OBJETIVO(S) 
 

• subsidiar a formação em nível de graduação e pós-graduação para a pesquisa aplicada na área de 
políticas culturais e ambientais; 

• promover o intercâmbio de informações, pesquisas, programas, projetos e práticas coletivas ou 
comunitárias que se alinham às novas demandas de atores, grupos, segmentos e gestores que atuam 
sobre tais questões, no Brasil. 

 
PÚBLICO-ALVO  
 
Professores e pesquisadores das áreas de Políticas e Práticas Sociais e de áreas afins, estudantes de pós-
graduação e de graduação das áreas de Ciências Humanas, Comunicação, e Educação, gestores de políticas e 
projetos sociais, ONG’s – Organizações Não-Governamentais, e demais interessados na temática.  
 
 
PRÉ-REQUISITO(S) 
 
Não existem pré-requisitos para esse curso. 
 
REALIZAÇÃO 
Início: 18/11/2011 
Término: 02/12/2011 
Dias:  18, 23, 24, 30/11/2011; 02/12/2011 
 
Horário: Sexta-feira (18/11), das 9h30min às 13h30min e das 

14h30min às 18h30min 
 Quartas, quinta e sexta-feira (23, 24 e 30/11 e 02/12), das 

9h30min às 13h30min e das 15h às 19h 
 
Duração: 40 horas 
Local:  Sala 1C110 (18, 23 e 30/11, e 02/12) 
 Sala 1A202 (24/11/2011)  
 Centro de Ciências Humanas 
 Av. Unisinos, 950 - São Leopoldo – RS 
 
PROGRAMA  
 
Módulo 1: Oficina de Fotografia e Ciências Sociais 

Nº de turma: 7422 
Nº de atividade: 105810 
Nº de Catálogo: 3066 
Responsável: Diego Mesquita 
Contato: Ramal 1114 
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Ministrante: Prof. Dr. Sérgio Luis Pereira da Silva (PPG/UNIRIO, RJ) 
Data: 18/11/2011 (sexta-feira) 
Horário: 9h30 às 13h30 (04 hs) 
 
Módulo 2: Políticas culturais e ambientais: Projetos, identidades e recursos audiovisuais 
Ministrante: Prof. Dr. Sérgio Luis Pereira da Silva (UNIRIO, RJ) 
Data: 18/11/2011 (sexta-feira) 
Horário: 14h30 às 18h30 (04hs) 
 
Módulo 3 (a): Cultura, percepção e natureza (I) 
Ministrante: Profa. Dra. Isabel Cristina de Moura Carvalho e Prof. Dr. João Rickli (PPGEdu/PUC-RS) 
Data: 23 /11/2011 (quarta-feira) 
Horário: 9h30 às 13h30 (04 hs) 
15h às 19h (04hs) 
 
Módulo 3 (b): Cultura, percepção e natureza (II) 
Ministrante: Profa. Dra. Isabel Cristina de Moura Carvalho e Prof. Dr. João Rickli (PPGEdu/PUC-RS) 
Data: 24/11/2011 (quinta-feira) 
Horário: 9h30 às 13h30 (04 hs) 
15h às 19h (04hs) 
 
Módulo 4: Coletivos ambientais e educação ambiental no Brasil 
Ministrante: Prof. Dr. Hector Omar Ardans-Bonifacino (PPGPsi/UFSM, RS)  
Data: 30/11/2011 (quarta-feira) 
Horário: 9h30 às 13h30 (04 hs) 
15h às 19h (04hs) 
 
Módulo 5: Políticas de patrimonialização cultural e educação patrimonial 
Ministrante: Prof. Dr. José Rogério Lopes (PPGCS/UNISINOS, RS) 
Data: 02/12/2011 (sexta-feira) 
Horário: 9h30 às 13h30 (04hs)  
15h às 19h (04) 
 
 

MINISTRANTE(S) 

Isabel Cristina de Moura Carvalho – Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (1983), especialização em psicanálise pela Universidade Santa Úrsula RJ (1990), mestrado em 
Psicologia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1989) e doutorado em Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2001). Realizou seus estudos de pós-doutorado no Departamento 
de Estudos Étnicos e no Departamento de Antropologia da Universidade de San Diego, Califórnia (UCSD). É 
autora de livros e artigos sobre ambiente, sociedade e educação. 
Hector Omar Ardans-Bonifacino – Livre-Docente em Psicologia Socioambiental pela Universidade de São 
Paulo (USP, 2009), Pós-doutorado em Psicologia Social na Universidade de São Paulo (USP, 2004). Mestre e 
Doutor em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP, 1996; 2001). 
Licenciado em Psicologia pela Universidad de la República de Uruguay (UDELAR, 1985). Membro do Conselho 
Diretor e Vice-presidente (São Paulo) da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) - Gestões 1997-
2003. Membro da Comissão Editoral da Revista Psicologia & Sociedade (1996-2003). Atualmente é Professor 
Adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, Coordenador do LAPSI-
UFSM (Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção da UFSM). 
João Frederico Rickli – É doutor em antropologia pela Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda. Desenvolve 
pesquisa em torno dos seguintes eixos temáticos: alteridade; religião; transnacionalismo; missões 
protestantes e cooperação internacional para o desenvolvimento. 
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José Rogério Lopes – Possui graduação em Pedagogia pela Universidade de Taubaté (1983), mestrado (1991) 
e doutorado (1997) em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é 
Professor Titular e Coordenador do PPG em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS. 
Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Urbana, e em Políticas Públicas, 
atuando principalmente nos seguintes temas: identidade, imagética religiosa, devoções populares, pobreza, 
processos de exclusão e cidadania. 
Sérgio Luiz da Silva Pereira – Possui graduação com Bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade 
Federal de Pernambuco (1994), Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1997) e 
Doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Atualmente é professor 
adjunto do Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
- UNIRIO; professor efetivo do Programa de Pós-graduação em Memória Social - PPGMS/UNIRIO. 
 
CERTIFICADO 
Será fornecido a todos os que tiverem, no mínimo, 75% de frequência.  
 
INVESTIMENTO 

Alunos de graduação da Unisinos e diplomados pela Unisinos 

À vista R$ 50,00 

 

Demais interessados 

À vista R$ 55,00 
 
 
INSCRIÇÕES 
Pagamento PESSOA FÍSICA:  
•••• Via Internet - Acesse http://www.unisinos.br/formacao-profissional-e-complementar/...., procure o curso 

desejado e clique em “inscreva-se já”  que há junto às informações sobre inscrição online. Preencha os dados 
solicitados e clique em enviar. Você receberá por e-mail a confirmação de sua matrícula no curso e o boleto 
para pagamento da atividade. 

•••• Pessoalmente - Dirija-se ao Atendimento Unisinos no câmpus da Universidade e solicite sua inscrição. O setor 
atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h.  

•••• Via e-mail - Envie a ficha de inscrição preenchida para o e-mail atendimento@unisinos.br. A vaga somente 
estará garantida após o envio da confirmação da matrícula por e-mail pela Unisinos. O boleto para pagamento 
será encaminhado junto ao e-mail de confirmação. 

Pagamento PESSOA JURÍDICA / EMPRESA: 
� Via e-mail – Envie a ficha de inscrição preenchida e carimbada, com a sua assinatura e a do responsável 

pelo pagamento, para o e-mail atendimento@unisinos.br. A vaga somente estará garantida após o envio 

da confirmação da matrícula por e-mail pela Unisinos. O boleto para pagamento será encaminhado junto 
ao e-mail de confirmação. 

•••• Pessoalmente - Dirija-se ao Atendimento Unisinos no câmpus da Universidade e solicite sua inscrição. Você 
deverá entregar a ficha de inscrição preenchida e carimbada, com a sua assinatura e a do responsável pelo 
pagamento. O setor atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h.  

Observação: 
• O pagamento da inscrição com cartão de crédito somente poderá ser efetuado à vista. 
 
CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 
Em caso de desistência de participação no curso, o cancelamento deverá ser formalizado junto ao Atendimento da Unisinos, respeitando-

se prazos e critérios específicos. Para informações detalhadas, acesse o http://www.unisinos.br/formacao-profissional-e-

complementar/ ou entre em contato pelo telefone (51) 3591-1122. 

 
COORDENAÇÃO 
José Luiz Bica de Melo 
José Rogério Lopes 
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PROMOÇÃO 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
Unidade Acadêmica Educação Continuada 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPGCS 
Curso de Graduação em Ciências Sociais 
Gerência de Cursos de Extensão 
 
INFORMAÇÕES 
Atendimento Unisinos 
Fone/fax: (51) 3591-1122 
http://www.unisinos.br/formacao-profissional-e-complementar/...., 
e-mail: comercial@unisinos.br  
 
Este curso também pode ser realizado in company. 
 
VAGAS LIMITADAS 
Inscrições até 14/11/2011 
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 FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome do curso: Pressupostos para pesquisa em políticas culturais e ambientais 
 

Nome completo:___________________________________________________________________________________________________________________________ 
RG:_________________________________________CPF:_______________________________________Sexo:__________ Data de nascimento: _____ / _____ / ______ 
Endereço residencial:___________________________________________________________________________________________ Nº:__________Apto: ___________  
CEP:___________________ Bairro: __________________________________________ Cidade:_______________________________________________ Estado:_______  
Fone residencial: (_____)__________________________  Fone comercial: (_____)____________________________    Celular: (_____)__________________________ 
E-mail:________________________________________________ 
Data: _____ / _____ / _____ Assinatura: _____________________________________________________________________ 
QUANDO O PAGAMENTO FOR EFETUADO POR PESSOA JURÍDICA/EMPRESA O PREENCHIMENTO DOS DADOS ABAIXO É INDISPENSÁVEL. 

Razão Social: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual: _________________________________________________CNPJ: _________________________________________________________________ 
Endereço:__________________________________________________________________________________________________ Nº:____________Compl.: ___________  
Bairro: __________________________________________Cidade:_______________________________________________ Estado:_______                                            CEP:____________________  
Pessoa para contato: _________________________________________________ Fone/Fax: (_____) ______________________ Ramal: ___________________________ 
E-mail do contato na empresa: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Por meio deste documento, a EMPRESA assume a responsabilidade de pagar, em favor do participante acima identificado, a totalidade dos valores do curso da mesma forma e nos 
mesmos prazos (à vista ou parcelado) estipulados na divulgação do respectivo curso. Havendo atraso superior a 20 dias por parte da empresa, o valor será cobrado do participante. 

Data: _____ / _____ / _____  Assinatura e carimbo do responsável da empresa: ________________________________________________________ 
 

EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO: 

Forma de pagamento:  Alunos de graduação e diplomados Unisinos: (    ) À vista   (    ) Parcelado 
Demais interessados: (    ) À vista   (    ) Parcelado 

Modalidade de pagamento: 

1. (    ) Depósito Bancário (identificado) 

Banco do Brasil (001) - Ag. 4085-1 / Conta 3869-5. Identificação dos campos – 1º campo: CPF do aluno ou CNPJ do pagante,   2° campo: em branco, 3° campo : nome 

do participante ou razão social da empresa pagante.  Dados da Unisinos para transferência bancária (DOC): Razão Social: ASAV – Unisinos -  CNPJ: 92.959.006/0008-85 
 
2. (    ) Boleto Bancário 
 

3. (    ) Cartão de Crédito - somente pagamento à vista ���� (   ) VISA             (   ) MASTERCARD     

Autorizo débito de R$ ______________________________________________________________ 

Nº do cartão:___________________________________________________  Código de segurança*:_______________  Validade do cartão: __________/_________ (mês/ano) 

Titular do cartão:___________________________________________________________________ 

Assinatura do titular: ________________________________________________________________ 

* O código de segurança está localizado atrás do cartão, próximo à tarjeta magnética e possui 3 dígitos. 

•••• Se preferir, venha até a Unisinos fazer a inscrição presencialmente – Atendimento Unisinos (Av. Unisinos, 950  - 1º piso no Centro Administrativo – São Leopoldo/RS). 

Consulte considerações referentes a cancelamento, pagamento de inscrição, não-comparecimento e substituições de participantes no site: http://www.unisinos.br/fale-conosco/perguntas-

frequentes 

Preenchimento interno 

Nº da turma: 7422 

Preenchimento interno: 

Empresa conveniada: (  ) sim   (  ) não 

Precificação especial: __________ 


