Virada Sustentável ECA-USP 2014
A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo vai promover, nos dias
29 e 30 de agosto, a Virada Sustentável ECA-USP 2014. O objetivo é reunir alunos,
professores e funcionários para apresentar à sociedade o que a escola tem produzido em
termos de sustentabilidade. O evento contará com apresentações, debates e atividades
interativas integradas à programação da Virada Sustentável que ocorrerá no mesmo período
na cidade de São Paulo. Todas as atividades serão gratuitas.

1. Promoção e realização
Escola de Comunicações e Artes
Universidade de São Paulo

2. Local e data
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP)
Cidade Universitária
São Paulo - SP
29 e 30 de agosto de 2014

3. Objetivos
Integrar professores, alunos e funcionários da Escola com a população da cidade de São
Paulo e demonstrar a contribuição da escola para o debate nacional sobre a sustentabilidade
em diferentes âmbitos, seja no público, no privado e no terceiro setor.

4. Participantes
Estudantes, professores e funcionários da USP
Aberto ao público e à comunidade em geral

5. Coordenação executiva
Diretoria ECA-USP
Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (CECORP)
Centro de Pesquisa Atopos

6. Programação

29/08/2014 (9h às 18h - sessões de hora em hora)
“A USP quer saber: na sua opinião, o que é sustentabilidade?” Pesquisa com foco na
opinião da comunidade USP sobre a sustentabilidade. Com uma metodologia divertida e
inovadora de votação, os participantes responderão rapidamente a um questionário sobre o
tema. Todos ganharão brindes pela participação na pesquisa. Realização: Observatório de
Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade (SustenCOM).
Local: Salas 3 e 18 do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP ECA)

29/8/2014 (13h às 14h)
Cerimônia de abertura com Profa. Dra. Margarida Kunsch (ECA-USP), Profa. Dra.
Lucilene Cury (ECA-USP), Prof. Dr. Massimo di Felice (ECA-USP) e Prof. Dr. Ricardo
Alexino (aguardando confirmação) (ECA-USP).
Local: Sala 3 do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP)

29/8/2014 (14h às 15h)
Lançamento do SustenCOM.
Local: Sala 3 do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP)
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(SustenCOM) tem como objetivo criar mecanismos que possam propor ações
comunicativas capazes de contribuir para novas intervenções sociais. O propósito é atender
uma demanda crescente da sociedade sobre as questões ligadas à preservação do planeta, à
responsabilidade social das organizações e das instituições públicas e verificar qual está

sendo o papel da Comunicação em todo este contexto ao auxiliar na promoção da
sustentabilidade. O observatório funcionará como um centro de monitoramento e gerador
de novos conhecimentos, o que será conseguido por meio de publicações na forma de
artigos, capítulos de livro e uma obra específica sobre o tema central da pesquisa e de
pesquisas parciais resultantes de estudos realizados.
Local: Sala 3 do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP)

29/8/2014 (14h às 18h)
Atividades lúdicas
A Aliança pela Infância, ONG que anualmente é responsável pela realização da Semana
Nacional do Brincar realizará, juntamente com comunidade da ECA, atividade lúdica, ao ar
livre.
Local: Prainha da ECA

29/8/2014 (15h às 18h)
Apresentação dos trabalhos inscritos
Instalações do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP)
Há duas formas de apresentação: (1) Modalidade pôster com em tamanho A3 com custas de
impressão por conta do responsável. Os pôsteres serão afixados em local a definir, no
interior da ECA-USP, compondo uma exposição especial. (2) Modalidade apresentação
oral individual de, no máximo, 15 minutos, na sala 3 do Departamento de Relações
Públicas, Propaganda e Turismo (CRP).

LISTA DOS TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
(Por ordem de apresentação)

1. "O Uso de QRCode pela Educomunicação Socioambiental"
- responsável: Carmen Lúcia Melges Elias Gattás
2. "Green Code – Tecnologia à serviço do consumo sustentável"
- responsáveis: João Paulo Almeida, Luciana Keiko Tamaoki, Rodrigo Marinangelo de
Vasconcellos

3. "Consumismo de celulares"
- responsável: Beatriz Marciel Oliveira

4. “Águas na USP”
- responsáveis: Caio Caciporé, Cynthia Oshima, Gabriela Mazza,Pedro Scrivano, Robinson
Neto
5. "Ações Facilitadoras para a Mobilidade Urbana na Cidade Universitária Armando
de Salles Oliveira"
- responsáveis: Jefferson Onoe Ganev, Beatriz Truffi Alves, Flavia Altenfelder del Collado,
Gloria Marcondes, Rochely Tatsuno, Rodrigo Marinangelo de Vasconcellos, Stephanie
Omori, Maitê Rodrigues.
6. "Do deserto à praça: breve história das ocupações regulares colaborativas no Largo
da Batata"
- responsável: Mariana de Toledo Marchesi
7. "Cultura para a sustentabilidade e sustentabilidade na cultura/Txai Brasil: análise
crítica do ativismo e engajamento no percurso dos espetáculos musicais"
- responsável: Francisco de Aragão Antunes Maciel
8. “Projeto Viveiro: arte, memória, educação e meio ambiente”
- responsáveis: Dália Rosenthal, Rafael Dutra Aguaio, Julia Bortoloto, Isabela Japyassu,
Paulo Delgado, Wagner Couraça, Flávia Kitassato, Camila Vasques, Julia Barcha, André
Shodi, Mariana Utzig
9. "A pesquisa e a extensão em prol da preservação da Estância Turística de Piraju"
- responsáveis: Luciano Victor Barros Maluly & Renado Dardes Barbério
10. "Inteligência Conectiva - Um Modelo Promotor De Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental"
- responsáveis: Beatriz Vera Pozzi Redko, Camila Pinheiro Cardoso, Francisco Bosco de
Souza, Ivete Aparecida Silva, José Ricardo Batista Espindola, Viviane Santos de Araújo,
Rodrigo Padron Franco.
11. "Tietê Digital: conectando o rio à cidade"
- responsáveis: Adriana Rodrigues de Lima, Andrelissa Ruiz, Bruna Mello de Cenço,
Helen Garcia, Renata Cardarelli Gabrielli.
12. "Geração Presente - Por uma conexâo sustentável"
- responsáveis: Alexandre Spatuzza Felmanas, Claudia Moreno Marques, José Onofre de
Araújo Neto, Maria Christina Dias Monteiro, Ricardo Barretto Barboza.

13. "Projeto de Turismo Conectivo - Viagens digitalmente assistidas para o município
de Cananeia"
- responsáveis: Neuseli Martins Costa, Rafael Schwarz Art, Aliucha Del Corno Salvia,
Cadija Tissiani Cerri, Lucas de Abreu Pinto.

29/8/2014 (19h30)
Continuidade na apresentação de trabalhos
Alunos da disciplina “Educomunicação socioambiental” farão apresentações sobre
Mobilidade, Reciclagem e as Águas da USP Butantã.
Local: Sala 3 do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo (CRP)

30/8/2014 (9h às 9h30)
Concentração para o Passeio Ciclístico
Roda de conversa sobre cicloturismo com Caio Caciporé
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (9h30 às 12h)
Circuito de bicicleta dentro do Campus Butantã, com paradas nas águas da USP,
campanhas de informações, discussões e medição da qualidade da água. Placas de QRCode
serão colocadas para que todos possam visualizar a condição daquela água, se está poluída,
da onde ela vem e para onde vai (a empresa que faz essa medição está disponibilizando
esses dados).
Local de saída: Prainha da ECA

Roteiro do Passeio Ciclístico
1. Saída da Prainha da ECA
2. Atravessar a Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues e estaremos na frente do Rio Tejo
3. Adentrar o terreno da Poli, margeando o Rio Tejo e paramos em uma ponte
4. Vamos para a Raia
5. Parada na ponte do Rio Pirajussara
6. Subida da Rua do Lago até o Lago
7. Parada na Nascente do Iquiririm

30/8/2014 (13h às 14h)
Piquenique
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (14h às 17h30)
III Feira de Trocas do Núcleo de Sustentabilidade do IO-USP em parceria com a ECA-USP
As atividades fazem parte do contexto da feira. Novas atividades poderão ser propostas
pelos participantes no decorrer do evento. O objetivo é reunir a comunidade para praticar a
economia solidária, aprendendo a substituir o lucro, a acumulação e a competição pela
solidariedade e pela cooperação. Os objetivos também são valorizar o trabalho, o saber e a
criatividade humana, buscar um intercâmbio respeitoso com a natureza e repensar sobre a
sociedade descartável em que vivemos. Juntamente com a feira será realizada uma
assembleia entre os presentes, para o início de um grupo de reuniões que terá o objetivo de
reunir projetos e iniciativas que visam à sustentabilidade no campus e nas comunidades.
Temas para debates: Carta da Terra, Agenda 21, Plano Diretor USP, Economia Azul.

30/8/2014 (14h às 17h)
Slackline
Oficina de slackline promovida por Ana Moreno (IO-USP)
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (14h às 15h)
Oficina de compostagem
Atividade vai ser realizada a partir do aproveitamento dos resíduos do piquenique e será
promovida por Caio Tancredi (IO-USP)
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (15h às 16h)
Roda dos sonhos
Um momento para compartilhar ideias e sonhos, reconhecer nosso propósitos e ferramentas
para agir mais conscientemente neste planeta por Mayra van Prehn (IO-USP)
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (16h às 17h)
Plantio comunitário de árvores
O plantio das arvores é visto como uma ação educativa, artística e colaborativa. Trata-se da
criação de um jardim permanente com arvores nativas que simbolizam a memória ancestral
da terra. Os círculos de força são espaços comuns para inúmeras culturas tradicionais no
Brasil. Da mesma forma, as arvores podem ser vistas como elementos vivos que integram
cultura e natureza dada as simbologias vinculadas às mesmas. A ação de plantar juntos nos
ensina que a formação de um lugar acontece a partir da intensão de cada integrante. Assim,
o jardim que criaremos ficará como uma semente de força comunitária lançada pela ação da
Virada Sustentável da ECA.
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (17h às 18h)
Oficina e prática de malabares proposta por Narayan Barreira (ECA-USP)
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (17h30 às 18h)
Acompanhamento do pôr-do-sol
Local: Prainha da ECA

30/8/2014 (18h às 20h30)
Encerramento.
Cine Solar, com exibição do filme "Entre Rios" e na sequencia palestra com a Profa. Dra.
Sueli Furlan (FFLCH-USP) sobre a questão das águas na USP e em São Paulo.
Local: Prainha da ECA

7. E-mail de contato
eca.sustentabilidade@gmail.com

