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O GT Universidades & Amazônia

 Foi criado no ano de 2017 e reúne representantes da REPAM, ANEC,
OLMA e CNBB (Comissão especial para a Amazônia e setor
universidades).

 O grupo vem refletindo diferentes perspectivas de trabalho sobre
questões socioambientais e Amazônia no ambiente universitário.

 O lançamento da Laudato Si´e a convocação do sínodo para a
Amazônia, despertaram para novas possibilidades de inclusão destas
temáticas no meio acadêmico.



É um instrumento de 
planejamento participativo para 
mobilizar nossas IES na pauta 
socioambiental proposta pela 

Laudato Si’.

A agenda



 Organizamos a Agenda em 6 dimensões que consideramos
representativas nas IES e que são essenciais para a promoção da
consciência ecológica.

 A separação em dimensões é mais ilustrativa que concreta,
considerando que essas dimensões na sua totalidade integram a vida da
Universidade.

 Cada uma dessas dimensões foi sinalizada com um objetivo geral,
acrescentando recomendações para sua realização.

 Desejamos integrar, incluir, reconhecer, mobilizar, aproximar e divulgar
as pautas socioambientais nas agendas acadêmicas das IES, a fim de
ampliar o compromisso e a responsabilidade socioambiental com a vida
de todos e das futuras gerações.





Como será implementada?



 As instituições proponentes organizam e dinamizam o Fórum Permanente da
Agenda Universidades e Amazônia – 2019 - 2029.

 A IES (pode) orientar o processo de planejamento participativo a partir do Fórum
Permanente da Agenda Universidades e Amazônia – (2019-2029).

 Este Fórum é dinamizador da construção do Plano Local nas IES, definindo as
prioridades locais por meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazo,
bem como os meios de implementação e as responsabilidades das áreas e/ou
setores da IES.

 A Pastoral Universitária é a responsável por animar e acompanhar os projetos e
ações.



 A elaboração e execução do Plano Local é um marco de compromisso da IES, que
justifica o Termo de Cooperação entre REPAM/CNBB-Setor Universidades/ANEC e a
IES.

 Este Termo de Cooperação ajudará no reconhecimento e acompanhamento das
ações. Ele pode ser permanente conforme a caminhada da IES. Será necessário um
responsável para zelar por esta rede das IES, acompanhando às suas ações,
principalmente, como canal de comunicação e registro.



Onde acontecerá?

 Na sede da REPAM-Brasil.

 Nas IES, em suas diversas dimensões e áreas.

 A REPAM e o Setor Universidades da CNBB, juntamente com as instituições
parceiras, organizarão o Fórum Permanente com a colaboração das IES que
já possuem uma caminhada na preocupação com as pautas socioambientais.



Contatos

repamuniversidades@gmail.com


