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Uma das principais parceiras da Mupan, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, capacitará 

mais de 900 educadores ambientais. 

Cursos de formação em Educação Ambiental atenderão mais de 900 pessoas 

No dia 09 de novembro a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) deu início a dois 

importantes cursos de extensão a distância em Educação Ambiental. Estes cursos têm o apoio da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC) e da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), atendendo as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, e 

serão oferecidos simultaneamente por várias universidades do Brasil. 

Foram selecionados 240 cursistas para a Capacitação em Educação Ambiental, é um curso de 

formação continuada para professores do ensino fundamental e médio que atuam em escolas 

públicas, além de professores da rede privada, acadêmicos de licenciatura e comunidade em geral. 

O outro curso, Educação Ambiental - Escolas Sustentáveis e Com-Vida, é direcionado para as 

escolas de tempo integral com ensino médio, atenderá educadores de Mato Grosso do Sul, mais 17 

unidades da federação. Está sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (UFMS), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). 

Nessa parceria, além das escolas de MS, a UFMS atenderá as de Alagoas, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Santa Catarina e do Distrito Federal. São 39 escolas inscritas, cada uma com um 

coletivo de 10 cursistas (gestores, coordenação, professores, alunos e comunidade), os quais serão 

responsáveis pela realização de intervenções em suas escolas. 

O curso Educação Ambiental – Escolas Sustentáveis e Com-Vida também atenderá outros 245 

cursistas vinculados a escolas públicas, além de vagas destinadas a acadêmicos de licenciatura a 

distância e presencial da UFMS, docentes e acadêmicos de outras instituições de ensino e demais 

interessados, além de demais interessados. 

  

A Educação Ambiental na UFMS 

A UFMS vem trabalhando a Educação Ambiental em conformidade com as propostas 

contemporâneas que contemplam os vários matizes para a formação de sujeitos e coletivos 

ambientalmente sustentáveis, visando alcançar as transformações e criticidade necessárias para o 

enfrentamento das questões sociais, culturais, econômicas políticas e ambientais. 



Essas e outras iniciativas têm possibilitado a inserção da Educação Ambiental em espaços formais e 

não-formais em Mato Grosso do Sul, por meio do desenvolvimento de cursos de extensão, 

graduação e pós-graduação com o enfoque socioambiental, além de sua participação na Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul (CIEA/MS). 

Em 2002 e 2003 a UFMS realizou a formação de educadores da Bacia do Alto Paraguai (BAP) e 

participou do projeto de criação e fortalecimento da Rede Aguapé de Educação Ambiental para o 

Pantanal. Em outra parceira, na proposta de formação de coletivos educadores em Mato Grosso do 

Sul, envolveu mais de 600 pessoas por meio do processo de formação presencial e a distância do 

Coletivo Educador Cidema[i]. O qual atendeu catadores de recicláveis, lideranças locais e 

educadores de 26 municípios. 

No âmbito da pós-graduação, desde 2007 a UFMS oferece a área de concentração e linha de 

pesquisa em Educação Ambiental no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências. Este 

programa vem proporcionando a formação de vários mestres, que atuam diretamente na educação 

ambiental formal e não-formal, e também viabiliza o desenvolvimento de novos materiais didático-

pedagógicos para o Ensino de Ciências e a Educação Ambiental. 

A oferta desses cursos em Educação Ambiental, bem como em outros de programas de graduação 

e pós-graduação, habilita e fortalece a UFMS para o oferecimento de outros cursos, dentre eles, 

para 2011 um curso de pós-graduação lato-sensu em Educação Ambiental. 

 
 

 

[i]  Projeto de Formação de Educadores(as) Ambientais para a Sustentabilidade das Bacias 

dos Rios Miranda e Apa, teve  apoio do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e do 

Departamento de Educação Ambiental (DEA), ambos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

executado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos 

Rios Miranda e Apa de 2005 a 2009. 

 

 

https://mupan.webnode.com.br/#_edn1
https://mupan.webnode.com.br/#_ednref1

	Cursos de Educação Ambiental é oferecido pela UFMS

