O GEAMAZ
possui expertise em
Educação Ambiental !!!
Se você precisa
de assessoria fale
conosco.



 O que é o GEAMAZ?
O Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental na
Amazônia (GEAMAZ) é um grupo de Pesquisas da
Universidade Federal do Pará (UFPA), vinculado a PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e ao
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ), com atuações teóricas, práticas e
metodológicas, voltadas a inserção da Educação
Ambiental nas políticas de gestão de sistemas de ensino
e de meio ambiente nos mais diversos cenários
amazônicos.



 Como o GEAMAZ é constituído?

O GEAMAZ é um grupo de pesquisa, sem fins lucrativos,
criado e liderado pela Profa. Dra. Maria Ludetana Araújo
e é dinamizado pelo ativismo de cerca de 70
pesquisadores vinculados(as) e mais apoiadores(as), que
desenvolvem pesquisa científica e demais ações. Esses
profissionais com expertise em várias áreas
transversalizam temas fundamentais para a Educação
Ambiental e a sustentabilidade na Amazônia.



 Quais as linhas de Pesquisa do GEAMAZ?
Educação Ambiental na Educação Básica (EAEB)
Coordenação: Profa. Dra. Rosiane Ferreira Gonçalves

Educação Ambiental na Educação Superior (EAS)
Coordenação: Profa. MSc. Marcilene Calandrini Avelar

Educação Ambiental, Tecnologia, Inovação e Produção de
Materiais Didáticos (EATIC)
Coordenação: Profa. MSc. Sandra Cristina Santiago Freitas

Educação Ambiental na Gestão Ambiental (EAG)
Coordenação: Profa. Dra. Aline Maria Meiguins



 Como surgiu o GEAMAZ?
O GEAMAZ foi criado no dia 23 de abril de 2019, pela Profa. Dra.
Maria Ludetana Araújo, com o registro do Grupo no CNPq,
viabilizado pela Dra. Germana Maria Araújo Sales, Pró-Reitora de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), da UFPA.
O lançamento do GEAMAZ foi realizado no dia 27 de setembro
de 2021, no auditório do Instituto de Ciências da Educação
(ICED), no Campus Profissional da UFPA, com um memorável
compartilhamento da História da Educação Ambiental,
propostas de pesquisas e ações.



 O que faz o GEAMAZ?
Desenvolve programas, projetos, eventos, ações,
assessorias técnicas e atua na produção e difusão de
conhecimentos, bem como de tecnologias em Educação
Ambiental para a sustentabilidade amazônica.



 Qual o significado da logo do GEAMAZ?
O GEAMAZ é simbolizado por uma árvore, cujas folhas
coloridas e o seu tronco é formado por braços e mãos de várias
etnias. Representa as união das culturas, a sinergia e o trabalho de
todos os povos para a construção da sustentabilidade, em especial
do bioma Amazônico e dos povos que aqui habitam. As mãos
expressam a proteção ao meio ambiente para a manutenção da
diversidade socioambiental. O círculo marrom que subscreve a logo
significa modernidade e laços permanentes no cuidado como
planeta terra.



 Como acessar os livros do GEAMAZ?

Os livros do GEAMAZ, produzidos pelos
pesquisadores, podem ser acessados gratuitamente
no site http://www.geamaz-ufpa.com.br/



 Sobre o Canal Diálogos Online do GEAMAZ
O Canal Diálogos Online, foi criado pelo GEAMAZ, na
plataforma do Youtube, em 25 de abril de 2020, com o
objetivo de facilitar a conexão online entre
pesquisadores e o público em tempos de pandemia. O
canal vem se mostrando como poderosa ferramenta de
comunicação, que passa a dar visibilidade as pesquisas e
práticas de Educação Ambiental na Amazônia paraense,
configurando-se como onda que se espraia de norte a
sul do Brasil.

Link: www.youtube.com/c/DiálogosonlineGeamaz


 Como acessar as produções do GEAMAZ?
geamaz-ufpa.com.br

facebook.com/geamaz.ufpa

Instagram.com/geamazufpa

www.youtube.com/c/DiálogosonlineGeamaz


 Contatos do GEAMAZ
Endereço
Universidade Federal do Pará (UFPA), Cidade Universitária Prof.
Silveira Netto, Setor Profissional, Instituto de Ciências da
Educação, Altos - Sala 231, Rua Augusto Corrêa, n°01, Guamá,
Belém-Pará-Brasil. CEP: 66075-110
Telefone (91) 3201 8752
E-mail geamazufpa@gmail.com
Funcionamento 2ª a 6ª feira
9h às 12h e das 14h às 17h
(De acordo com os horários dos pesquisadores)



