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EDITAL  

II SIMPÓSIO REGIONAL DE FLORESTA URBANA 

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SILVICULTURA URBANA 

 

 

Árvores para a vida: o importante papel das árvores 

urbanas no combate ao aquecimento, doenças 

respiratórias e no favorecimento do bem-estar social. 

 

 

 

 

 

1. O EVENTO 

 As temáticas Silvicultura Urbana, Arquitetura de Paisagem e o poder curativo das árvores 

na medicina preventiva são uma fusão única, emocionante e inovadora de ciência, lazer, 

entretenimento e educação ambiental. E é discutindo essas temáticas que nos dias 22, 23 e 24 de 

outubro de 2020 a Associação Floresta Urbana trará o vislumbre de uma cidade possível, com a 

natureza viva e verde de regresso ao nosso cotidiano. 

 No contexto, a Silvicultura Urbana como ferramenta para a educação ambiental. Ao ser a 

sociedade urbana a maior demandante de um serviço médio ambiental das florestas, se enfatiza a 

necessidade de que os escolares conheçam realmente a floresta e todas as funções que esta efetua 

em benefício da coletividade. 

 A arquitetura da paisagem como disciplina que combina gestão, planejamento, desenhos e 

construção de espaços exteriores, possui o papel de conservar os espaços respeitando a configuração 

da natureza de forma consciente, visando enriquecer os locais para que sejam funcionais, 

sustentáveis e apropriados para as necessidades ecológicas e humanas. 

 Estar em contato com a natureza melhora a saúde e qualidade de vida. Os bosques urbanos 

além de promoverem o bem-estar, também desempenham importante papel na prevenção de 

doenças físicas e mentais. 
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2. CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 Convida-se engenheiros florestais, agrônomos, profissionais na área de meio ambiente, 

arquitetos e urbanistas, profissionais da saúde, docentes, extensionistas, alunos (graduação e pós-

graduação), a apresentarem propostas de trabalhos individuais, de grupos de projetos de pesquisa 

ou de projetos executados para qualquer dos eixos temáticos do evento. 

 

 

2.1 EIXOS TEMÁTICOS 

 

2.1.1 Arquitetura de Paisagem 

a. Paisagismo e arborização 

b. Jardins comestíveis, arborização e paisagismo 

c. Arborização e a interferência térmica na edificação (conforto ambiental) 

 

2.1.2 Bosques (Florestas) Urbanos e Saúde 

a. As florestas, as árvores no meio urbano e sua influência na saúde e bem-

estar do homem 

 

2.1.3 Silvicultura Urbana 

a. Bosques urbanos e educação ambiental 

b. O papel do Engenheiro Florestal na cidade e com o bosque urbano 

c. Metodologias de seleção de árvores urbanas 

d. Inventários e monitoramento do arvoredo urbano 

e. Gestão e cuidado das árvores e bosques urbanos 

f. Avaliação de riscos das árvores urbanas  

 

2.1.4 Educação Ambiental 

a. Interação educação ambiental, florestas e qualidade de vida 

b. O papel das escolas na formação da consciência ambiental 

c. As práticas de educação ambiental nos espaços verdes 
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2.2 REGRAS GERAIS - TRABALHOS 

 Serão aceitos trabalhos nas modalidades resumo simples e resumo expandido. Um comitê 

científico ficará responsável por avaliar a pertinência dos trabalhos submetidos mediante critérios 

previamente estabelecidos. 

 Mais informações poderão ser encontradas em edital específico de chamada de trabalhos a 

ser publicado posteriormente. 

 

 

3. PROGRAMAÇÃO 

 Em paralelo à apresentação de trabalhos, ocorrerão palestras, exposições, mesas redondas, 

minicursos e atividades externas (dia de campo). 

 

Mesas redondas 

a. O papel do governo na gestão da floresta urbana da cidade de Sinop/MT. 

b. O projeto Floresta Urbana-Sinop no fomento de bosques urbanos e sua implicação 

com a sociedade. 

 

 

4. INSCRIÇÕES 

 O evento será aberto ao público em geral e gratuito aos interessados que desejarem 

acompanhar as atividades (à exceção dos minicursos). A inscrição nesta modalidade (ouvinte) não 

dará direito à emissão de certificado. 

A fim de incentivar a participação de professores da educação básica, em concordância com 

o objetivo da AFU de propagar a educação ambiental nos espaços escolares, estes poderão realizar 

inscrição na categoria “estudante”, tendo assim acesso a valor diferenciado dos demais 

profissionais. Para tal, devem comprovar o exercício da função através de documentos oficiais. 
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Tabela de valores para as inscrições 

Categoria/Data Até 15 de agosto Até 24 de outubro 

Profissional nacional R$ 100,00 R$ 150,00 

Profissional estrangeiro $ 100.00 $ 150.00 

Estudante R$ 40,00 R$ 55,00 

Ouvinte (sem certificado) Gratuito Gratuito 

Minicurso R$ 30,00 R$ 45,00 

 

 

 

Organizadores 

Associação Floresta Urbana - Sinop 

UFMT – Campus Universitário de Sinop 

 

Contatos 

simposioflorestaurbana@gmail.com 
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