Ingressos à venda para a 1ª
Semana da Ecologia Urbana
1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia discutirá a interação entre cidade e
meio ambiente; evento reunirá palestrantes nacionais e internacionais para
tratar de ecossistemas urbanos, parques, telhados verdes, jardins verticais,
hortas, ciclovias e temas afins
Estão à venda os ingressos para a 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia,
que será realizada entre os dias 25 e 30 de novembro de 2014, no auditório da
Área II da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), situado na Praça
Universitária.
O evento contribuirá para que os profissionais e cidadãos goianos aprofundem
seus conhecimentos sobre como o meio ambiente e a cidade se relacionam, de
forma a encontrar soluções ou prevenir situações ligadas às secas, ilhas de
calor, enchentes, poluição do ar e da água e perda de biodiversidade. Para
tanto, reunirá profissionais, pesquisadores e apaixonados para compartilhar
seus conhecimentos através de palestras, seminários, oficinas, workshops e
outras atividades que estimulem o networking e a troca de conhecimentos.
Assim, o objetivo da Semana é contribuir, cultural e tecnicamente, para:
 Compreendermos sobre o ecossistema do ambiente construído;
 Aprendermos a trabalhar com a natureza para adaptação às mudanças
climáticas e à escassez de recursos naturais a que o planeta está sujeito;
 Com isso, melhorarmos a resiliência urbana de Goiânia e outras cidades,
aprimorando sua capacidade de contornar e se adaptar às consequências
das mudanças climáticas.
Haverá na programação palestras com especialistas de Goiás e outros estados,
assim como profissionais do exterior. Os maiores destaques serão o seminário
sobre infraestrutura urbana verde e o workshop sobre construção de telhados
verdes com os britânicos Dusty Gedge e Gary Grant. Ambos possuem vasta
experiência no tema e, desde 2004, realizam formações, workshops e
seminários no Reino Unido e em outros países da Europa. Esta será sua
primeira vinda à América do Sul.
Dusty Gedge, além disso, fundou a consultoria de referência no Reino Unido
para telhados verdes (Living Roofs), e é presidente da Associação Europeia de
Telhados Verdes (European Federation of Green Roofs Association, EFB). Gary
Grant é planejador ambiental, consultor em ecologia, especialista em telhados
verdes e autor dos livros Ecosystem services come to town: greening cities by
working with nature (Wiley 2012) e Green roofs and facades (BRE Press 2006).

A Semana está sendo organizado pela Sobreurbana, estúdio que trabalha pelo
desenvolvimento colaborativo de intervenções urbanas e gestão cultural. O
público total estimado é de 600 participantes.
O evento conta com o suporte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de
Goiás (CAU-GO), da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae-GO), do programa O
Futuro da Minha Cidade (Sinduscon-GO, Cbic, Ademi), do Sindicato dos
Arquitetos de Goiás e da Prefeitura Municipal de Goiânia.
Ingressos
Os ingressos estão à venda no site www.sobreurbana.com/ecologiaurbana:
 PASSAPORTE, R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)
Dá acesso ao seminário e todas as palestras
 Dia 26/11, R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)
Dá acesso ao seminário do dia
 Dia 27/11, R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)
Dá acesso às palestras do dia
 Dia 28/11, R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia)
Dá acesso ao workshop de Construção de Telhados Verdes
 Dia 29/11, R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia)
Dá acesso às palestras do dia
As oficinas de Horta Urbana e de Mapeamento de Rotas Cicláveis são gratuitas
mas requerem inscrição prévia, devido ao número limitado de lugares.
Programação
25/11
19:00-21:00 – Cerimônia de abertura
Palestra: Cultura da Sustentabilidade e Resiliência Urbana – Sandra de
Fátima Oliveira (IESA/UFG)
26/11
09:00-17:30 – Seminário Infraestrutura Urbana Verde e Serviços
Ecossistêmicos – Dusty Gedge e Gary Grant (Reino Unido)
27/11
09:00-10:00 – Palestra: Experiência do Movimento de Transição em
Lisboa – Tiago Botelho Alberto, arquiteto (Portugal)
10:00-12:00 – Palestra: Apartamento Verde (Laila Soares, IPEC)
12:00-12:30 – Mesa Redonda

14:00-15:00 – Palestra: Ecossistemas urbanos, fluxos de água e
padrões espaciais – Liza Andrade, arquiteta e urbanista (UnB, Brasília)
15:00-16:00 – Palestra: Infraestrutura verde: uma conexão entre
pessoas e lugares – Lana Jubé, arquiteta e urbanista (PUC-GO)
16:00-16:30 – Mesa Redonda
28/11
09:00-17:30 – Workshop de telhados verdes de pequena escala – Dusty
Gedge e Gary Grant (Reino Unido)
09:00-13:00 – Oficina de Horta Urbana Sustentável – Adib Pereira,
engenheiro agrônomo (Semic/Prefeitura de Goiânia)
14:00-18:00 – Oficina Colaborativa para Mapeamento de Rotas
Cicláveis – Ary Soares, cicloativista; Gabriela Silveira e Laís Rincon, arquitetas
e urbanistas (Goiânia)
29/11
09:00-13:00 – Palestra: Jardins Verticais – Guil Blanche, paisagista
(Movimento 90º, São Paulo)
14:30-15:00 – Palestra: Sebrae e Sustentabilidade – Emiliano Godoi
(Sebrae)
15:00-16:00 – Palestra: O desenho de cidades resilientes e saudáveis
com o conceito Cradle to Cradle – Taicia Marques, arquiteta e urbanista,
Flock (SP)
16:00-17:30 – Debate promovido pelo murAU de ideias – Maria Ester de
Souza, arquiteta e urbanista (PUC-GO)
30/11
Jane’s Walk – a hora e o local do passeio serão anunciados em breve
--O quê: 1ª Semana da Ecologia Urbana de Goiânia
Quando: 25 a 30/11/2014
Onde: Auditório da Área II da PUC-GO, Praça Universitária, Goiânia
Quem: Sobreurbana – Carol Farias, arquiteta, e André Gonçalves,
comunicólogo e produtor cultural
Contato: info@sobreurbana
Imprensa: Elisa A. França, eafranca@gmail.com, (62) 8142-6896
Mais informação:
www.sobreurbana.com/ecologiaurbana
www.facebook.com/semanadaecologiaurbana

