MNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA

CURSO: CAFÉ SUSTENTÁVEL
TEMA: Compostagem como Estratégia de Conscientização Ambiental
1. DATA: 14/05/2021
2. HORÁRIO: às 10:00 horas
3. ÓRGÃO SOLICITANTE: GAB PGJ/ESMP/MA/CAFÉ SUSTENTÁVEL/FÓRUM ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MARANHÃO/ UEMA.
4. PÚBLICO ALVO: membros, servidores e estagiários do MPMA e público externo.
MODALIDADE: EAD
JUSTIFICATIVA
A compostagem é um processo que permite, não só reduzir a quantidade de resíduos, como também o composto
produzido pode ser aplicado como um fertilizante natural, sendo utilizado como adubo, principalmente em
hortas e jardins. É uma estratégia de conscientização ambiental, contribuindo para a preservação do meio
ambiente, auxiliando também na economia de recursos. De tal modo, a compostagem é um mecanismo de

solução ou minimização dos impactos ambientais para as gerações futuras e de colaboração para a
conscientização da sociedade.
TEMAS ABORDADOS E 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 à 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.
ABERTURA
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.
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MNISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MPMA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ESMP-MA
PALESTRANTES E MEDIADORES
MEDIADORA
Dra. Mariléa Campos dos Santos Costa
PALESTRANTES
Sálvio Dino
● Coordenador do Fórum Estadual de Educação Ambiental (FEA);
● Sócio fundador do escritório Dino, Figueiredo e Lauande;
● Advocacia; Professor universitário e palestrante em diversos congressos e seminários;
● Autor de monografia classificada em concurso nacional do TRF/1ª Região;
● Foi Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Maranhão, entre 2005/2006;
● Representante do Estado do Maranhão na comitiva brasileira em reunião da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da OEA, realizada em Washington DC, no ano de 2005.
Carolina Moraes Estrela
● Advogada, especialista Gestão RSU
● Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos;
● Embaixadora do Instituto Lixo Zero.
Ariadne Enes Rocha
● 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.
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