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O projeto de extensão intitulado: “APRIMORAR – ENCONTROS TEMÁTICOS” visa fornecer um canal 
de diálogo com propósito de instruir, capacitar e instigar profissionais multiplicadores na região do litoral norte do 
Rio Grande do Sul em temáticas ambientais e sociais. A proposta surgiu da demanda acusada por técnicos de órgãos 
federais, estaduais e municipais e professores da rede pública de ensino. A partir disto, projetamos três encontros 
sobre temáticas de assuntos pertinentes aos grupos, bem como de relevante importância para sociedade. Assim, os 
temas pensados pautam sobre gestão de resíduos, intitulado: “Classificação e destinação de resíduos”; sobre recursos 
hídricos: “Dinâmica das águas” e por fim, neurociências: “Neurociência aplicada à educação”. A fim de nortear a 
melhor definição do formato e horário de oferecimento dos encontros temáticos, foram realizadas entrevistas com 
representantes do público-alvo. Embora as respostas tenham sido bastante heterogêneas, o primeiro Encontro 
Temático, “Classificação e destinação de resíduos”, ficou definido para o dia 27 de junho de 2016, no Auditório do 
CECLIMAR. Neste encontro foram abordados aspectos da legislação e problemáticas associadas à segregação de 
resíduo, bem como a questão da destinação dos diversos tipos de material, sejam eles químicos, biológicos, 
recicláveis, orgânicos ou rejeitos. Como forma de avaliar o conhecimento adquirido pelos participantes, foram 
realizados dois questionários iguais e anônimos, sendo um no início do encontro e outro ao final. Disponibilizamos, 
também, um questionário avaliativo do evento para captar sugestões e observações com vistas à melhoria do projeto, 
onde levamos em consideração os seguintes tópicos: definição do público-alvo atingido, pontos positivos e 
negativos do evento e a percepção dos participantes quanto à contribuição do evento na construção do conhecimento 
acerca do tema proposto. A partir destes, verificou-se um público predominante de estudantes e técnicos, que 
indicaram a duração do evento como ponto de menos nota, porém não indicaram se o evento deveria ser mais curto 
ou prolongado. Quanto aos demais aspectos, como infraestrutura, organização e linguagem utilizada foram muito 
bem avaliados. Ainda, o item que mais se destacou foi o tema proposto, sendo considerada a categoria com melhor 
avaliação pelos participantes. Quanto à contribuição do evento, 19 participantes percebem que o mesmo permitiu 
sua capacitação a respeito do tema, pela conscientização proposta, troca de saberes e experiências adquiridas, assim 
como pelo desenvolvimento de uma visão mais ampla acerca do assunto. Além disso, o evento contou com o apoio e 
participação da ASCAMARI (Associação dos Catadores de Material Reciclável de Imbé), proporcionando a 
divulgação e conscientização a cerca do trabalho dos catadores no município entre alguns dos grupos sociais da 
cidade. O projeto tem se firmado como uma importante ferramenta na instrução e capacitação dos interessados, 
sendo estes assuntos propostos, corriqueiros nas demandas regionais. Tais discussões proporcionam um melhor 
entendimento da situação de todos os entes envolvidos e, mais, fornece uma oportunidade para um livre debate, 
permitindo um aprofundamento do conhecimento da comunidade a cerca do seu papel como agentes ativos e 
conscientes na preservação dos ambientes e da vida em si.  
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