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Participação FCAV/ UNESP na III Semana Lixo Zero Jaboticabal 

 

A Direção e Vice-Direção da FCAV – UNESP – convida a comunidade para o 

evento "O Lixo Zero Inspira Minha Cidade", parte da Semana Lixo Zero, 

promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Fundado em 2010, o Instituto Lixo Zero 

Brasil representa no Brasil a Zero Waste International Alliance, movimento 

internacional das organizações que desenvolvem ações em prol da resolução da 

problemática socioambiental gerada pelo lixo. É uma ação mobilizada pelo 

Instituto Lixo Zero Brasil centrada na ideia de que todo indivíduo é responsável 

pela solução dos problemas causados pelo lixo. Em Jaboticabal o evento está 

na sua 3ª edição e contará com o apoio de diversas instituições que participarão 

virtualmente entre os dias 23 de outubro a 1 de novembro. 

Confira a programação geral [ https://www.facebook.com/lixozerojabuka ]  

 

A “Semana Lixo Zero”, promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil, acontecerá 

simultaneamente em várias cidades do país e a FCAV/UNESP irá participar! A 

participação da universidade será realizada com a apresentação de palestras 

virtuais e rodas de conversa, com muita troca de experiências e diálogo 

científico. Assim, é esperado, que haja uma reflexão em direção a tomadas de 

atitudes quanto à prática da produção de lixo na esfera individual e coletiva: 

repensar, reutilizar, reduzir e reciclar.  

A participação virtual da UNESP/ FCAV ocorrerá no sábado, 24/10/2020, no 

período da manhã. O evento é gratuito e online, você poderá participar e receber 

um certificado através da inscrição. Enviaremos o link da transmissão online aos 

participantes inscritos. 

Integram a coordenação da comissão organizadora da participação da FCAV na 

Semana do Lixo Zero, a Profa. Dra. Janete Aparecida Desiderio (Vice-Direção da 

FCAV - UNESP), a Profa. Dra. Ana Margarida Theodoro Caminhas (Projeto 

Cultivaeco/Proex), a Profa. Dra. Luciana Saran (LQAA/Laboratório de Química 

Ambiental e Analítica), Profa. Dra.Teresa Cristina Tarlé Pissarra (Laboratório de 

Geomática), a Doutoranda Gislaine Costa de Mendonça (JabUnesp Recicla) e 

as servidoras, Ivana Aparecida Martucci Garcia (Secretaria Vice Direção), Karina 

Gimenes Fernandes e Luciane Meire Ribeiro (Biblioteca da FCAV e Redes de 

Biblioteca da Unesp). 

https://www.facebook.com/lixozerojabuka


 

Faça a sua inscrição no link [ https://forms.gle/EYoTWK71nJ1DmjZQ8 ] 

 

Programação FCAV/UNESP 

Dia: 24/10/2020 

08:15h Abertura oficial da participação da FCAV/ UNESP na III Semana Lixo 

Zero de Jaboticabal, pela fala da Vice-Diretora Profa. Dra. Janete Desidério. 

08:30h – Apresentação dos projetos do grupo de Extensão Universitária 

JabUnesp e roda de conversa “Os 5 R’s da Sustentabilidade: Como reduzir 

nossa geração de resíduos”, ministrada pelos integrantes do grupo. 

(Coordenação Profa. Dra.Teresa Cristina Tarlé Pissarra, FCAV/ UNESP). 

09:15h - Palestra: “Emprego de resíduos da agroindústria e de micro-organismos 

para remoção de metais potencialmente tóxicos da água”, ministrada pelas 

alunas de graduação e de iniciação científica da FCAV/ UNESP, Alince Laura 

Modesto Lima (Engenharia Agronômica) e Bianca Henrique Gabriel (Licenciatura 

em Ciências Biológicas), sob a orientação da Profa. Dra. Luciana Maria Saran, 

FCAV/ UNESP. 

10:00h - Palestra: "Lixo não é Lixo: Experiências no Empreendedorismo" com 

Felipe Gomes (coordenador Coletivo Ahelixo, Engenheiro ambiental e Mestre em 

Sustentabilidade), moderado pelo grupo de Extensão Universitária Cultivaeco 

(Coordenação Profa. Dra. Ana Margarida Theodoro Caminhas, FCAV/ UNESP). 

11:30h Encerramento oficial da participação da FCAV/ UNESP na III Semana 

Lixo Zero de Jaboticabal, Comissão organizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaboticabal - SP, 21 de outubro de 2020 

https://forms.gle/EYoTWK71nJ1DmjZQ8

