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TEMA: CAFÉ SUSTENTÁVEL 

CURSO: Apresentação do Programa Café Sustentável 

DATA: 25/03/2021 

1. HORÁRIO: às 10:00 h 

ÓRGÃO SOLICITANTE: GABPGJ; UEMA; FEA; Programa Café Sustentável; ESMP 

PÚBLICO ALVO: Membros, servidores do MPMA, e público externo, mediante inscrição na plataforma 

eventos.mpma.mp.br 

MODALIDADE: EAD 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto Café Sustentável é uma ação importante na construção de uma cultura de sustentabilidade, seja nos 

locais de trabalho ou nas residências. 

Contribuindo para a preservação do meio ambiente, auxiliando também na economia de recursos, sendo objeto 

de pesquisas acadêmicas no Brasil e em outros países, utilizado  na fertilização do solo, compostagem, 

eliminação de resíduos, purificação de líquidos e produção de cosméticos. 

O projeto é uma iniciativa da Uema, em parceria com o  MPMA , consistindo no reaproveitamento da borra de 

café, promovendo o destino adequado, associado a resíduos orgânicos, para a produção de produtos como 

sabonetes, esfoliantes e a fertilização do solo. 

Assim, o projeto visa o desenvolvimento de uma política institucional, por meio da capacitação dos servidores 

e membros do Ministério Público, acerca das práticas sustentáveis voltadas à preservação do meio ambiente e 

à racionalização dos recursos públicos. 

 

 METODOLOGIA 

 

 

O evento será realizado na modalidade de educação à distância, e poderá ser acessado via dispositivos móveis 

ou computador, por meio do canal do Youtube da ESMP/MA.  A carga horária total do evento será de 02 

(duas) horas. Este formato de transmissão permite a interação dos participantes, recriando as condições de um 

encontro presencial, ao dinamizar a troca de conhecimentos e favorecer o debate ao final das exposições 

temáticas, serão realizadas explanações teóricas sobre o tema, com recursos que possibilitem a construção das 

melhores práticas referentes a temática, com base na troca de experiência entre os participantes. O link para 

acesso à sala virtual será encaminhado para os inscritos no dia do evento. 

OBJETIVOS 

  

ABERTURA DO EVENTO: 

  

Dra. Karla Adriana Holanda Farias Vieira; 

 

 Promotora de Justiça Titular da 15ª Promotoria Cível de São Luís/MA, 5ª Promotora de Justiça das 

Famílias de São Luís/MA; 

 Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Doutora em Direitos Humanos pela 

Universidade de Salamanca/Espanha; 

 Membra do Centro de Estudios de la Mujer da Universidad de Salamanca, Investigadora do Programa 

Interdisciplinar de Doutorado "Pasado y presente de los Derechos Humanos"; 

 Diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão; 

 Professora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão; 

 Membra do Instituto Brasileiro de Direito de Família. 
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Dra.  Mariléa Campos dos Santos  Costa    

 

 Procuradora  de Justiça 

 É especializada em Meio Ambiente UFCE;  

 Membro efetivo do Ibdfam;  

 Exerceu o cargo de  Ouvidora Geral do Ministério Público; 

 Exerceu o cargo de  SubProcuradora Geral de Justiça para Assuntos Administrativos;  

 Exerceu o cargo de  SubCorregedora Geral do Ministério Público. 

 

 

 

PALESTRANTE:  Andréa Araújo do Carmo                      

 

 Possui mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo; 

 Doutorado em Ciencias Biologicas (Biologia Vegetal) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho; 

 Atualmente é Superitendente de Gestão Ambiental da UEMA, membro da Comissão Interinstitucional 

de Educação Ambiental do Estado do MA e do Fórum Estadual de Educação Ambiental do MA; 

 Pós doutoranda pelo Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. 

 

 

PALESTRANTE: Profª Ariadne Enes Rocha (UEMA )   

        

 Possui doutorado em Agronomia, com área de concentração em Ecologia e Meio Ambiente pela 

Universidade Federal da Paraíba; 

 Graduação no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docente pela Universidade Estadual do 

Maranhão; 

 Mestrado em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduação em 

Agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão; 

 Atualmente é professora  Adjunto III do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão; 

 Tem experiência na área de Recursos Florestais, Conservação e Manejo de Agroecossistemas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: agricultura familiar, educação ambiental, composição florística, 

fitossociologia, indicadores de qualidade do ambiente, recuperação de áreas degradadas e alteradas, e 

produção de mudas de espécies florestais nativas; 

 Coordenou a Especialização em Educação de Campo (2014-2016) - Uemanet/Uema; 

 Coordenadora de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis da UEMA; 

 Associada da Associação Brasileira de Agroecologia - ABA Agroecologia. Associada da Associação 

Agroecológica Tijupá-Maranhão; 

 Membro do Comitê de Educação do Campo no Maranhão. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação em sala virtual; 

 Engajamento dos participantes nos debates a serem travados sobre as temáticas abordadas.                    

  


