
 

 

ATA DA REUNIÃO DE 10/08/2018 

 No décimo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, reuniram-se, na sala verde 

Tymburibá, AEDB, os integrantes da CTEA – CCPNI: Profa. Nilza Macário, Profa. Célia Mattos, 

Elisabete Hulgado, Flávia Pires, Vera Teixeira, Célia Mattos, Sérgio Sarahyba, Gabriel Oliveira e 

Eric Robert. A reunião teve início às quatorze horas com a leitura e a aprovação da ata referente 

ao mês de julho do corrente ano. Após, o assunto sobre o Plano de Comunicação sobre queima 

prescrita, ficou agendado para o dia quinze do corrente, no PNI às dez horas, onde será feita 

uma reunião exclusiva para tratar desse assunto, dada sua especificidade e tempo de 

elaboração. Em seguida, a profa. Nilza discorreu sobre o projeto da Praça, apresentando as 

próximas atividades previstas para o dia vinte e cinco do corrente, onde será inaugurado o 

mastro com o pavilhão nacional, e também oficina com o projeto primatas e a participação dos 

alunos do curso de graduação em educação física, da AEDB, promovendo atividades junto a 

comunidade local. Informou que durante a semana serão recebidos alunos do pólo 2 – Campo 

Belo, Ana Elisa L Gregori, Wagner Guimarães e Léa Jardim, onde serão desenvolvidas 

atividades comemorativas do mês. Quanto ao projeto PNIVE, do ano de dois mil e dezessete, 

ainda falta concluir o mesmo, no que se refere à parte prática. O prof. Sarahyba propôs uma 

reunião na próxima semana para planejamento do fechamento das ações de imersão no parque. 

Após, a profa. Vera Teixeira, anunciou os eventos do Comitê de Bacias que serão 

desenvolvidas durante o mês de setembro do corrente ano. A seguir foi apresentado o assunto 

sobre acessibilidade cultural, o que compete ações desenvolvidas pela CTEA, e que já está 

sendo desenvolvida pela voluntária Kemilly, aluna da UFRJ. O evento está agendado para o dia 

vinte e dois de setembro e receberá instituições que atendem pessoas com baixa visão, baixa 

audição e deficiências físicas, alunos da APAE, da escola Rompendo o Silêncio, do Projeto 

Gente Eficiente, onde serão desenvolvidas atividades, oficinas interpretativas e uso da trilha 

sensorial guiada. O próximo item abordado foi a análise da participação dos grupos de 
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voluntários que estiveram presentes durante o mês de julho no PNI, e as providências 

necessárias para os próximos  grupos de participantes tais como: separação de alojamento em 

masculino e feminino, adequação do número de participantes por grupo, no máximo de seis, em 

virtude do alojamento 1 ter apenas 1 banheiro. Foi abordado também a discussão sobre 

atividades a serem propostas para o PNI com referência a leitura do livro “A Última Criança na 

Natureza”, livro  que retrata déficits emocionais em crianças devido a ausência da natureza. 

A Profa. Célia Mattos encerrou a reunião agradecendo a presença dos presentes, às 

16h30. 

 


