
 

 

 

 

 

 

XXIV JORNADA DE BIOLOGIA DA PUC MINAS 

Biodiversidade: visões e futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA - REDONDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Sinopses divulgadas são de autoria do palestrante; 

 

 

 



 

 

TÍTULO: “Gestão de Território para Conservação da Biodiversidade, Paisagens e Culturas 

Tradicionais” 

DATA DAS APRESENTAÇÕES: 28/09/2010 

HORÁRIO: 13:30 às 15:30hs 

 

PALESTRANTE 1: Miguel Ângelo Andrade 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (1994) e Especialização em Planejamento e Gestão Ambiental. Tem mestrado em 

Tratamento da Informação Espacial - Geografia, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (2007), na área de Análise Ambiental. Atualmente é professor e coordenador do Curso de 

Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atua na área de Educação 

Ambiental e com Áreas Protegidas, com ênfase em Planejamento e Gestão Ambiental. É fotógrafo, 

atuando com documentação científica e publicações nesta área. 

 

SINOPSE 

 Os dados serão colocados em breve. 

 

PALESTRANTE 2: Úrsula Ruchkys de Azevedo 

Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1997), mestrado 

em Tratamento da Informação Espacial pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(2001) e doutorado em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2007). Atualmente é 

professora adjunta do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências da Universidade 

Federal de Minas Gerais, atuando principalmente nos seguintes temas nas áreas de ensino, pesquisa 

e extensão: cartografia digital, educação ambiental, interpretação ambiental, difusão da geologia, 

conservação do patrimônio natural e geoturismo. Participou da elaboração do dossiê de candidatura 

do Geopark Quadrilátero Ferrífero junto à UNESCO. É colaboradora da FAPEMIG na coordenação 

de projetos de pesquisa e extensão envolvendo patrimônio geológico, geoconservação, 

geodiversidade e popularização da geologia. 

 

SINOPSE 

  Os dados serão colocados em breve. 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4742564P5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4792606D7


 

 

PALESTRANTE 3: Aílton Krenak  

Ailton Krenak é um dos mais importantes e conhecidos líderes indígenas brasileiros. Krenak 

(o nome de sua tribo) nasceu em 1954, e desde a década de 1980 tem sido um ativo nome na 

questão  os índios no país. Na primeira edição do programa Cultura e Pensamento, ele participou 

como  curador de um dos projetos apoiados, os “Diálogos Interculturais”. Em debates ocorridos em 

Minas Gerais e Acre, os “Diálogos Interculturais” (realizados pelo Instituto Doctum de Educação 

e Tecnologia Ltda.) promoveram encontros a fim de discutir as relações entre o pensamento 

científico e os saberes das culturas orais em suas mais variadas formas – oferecendo assim um 

ambiente para que as definições de “universal” e “particular” pudessem ser pensadas a partir de um 

novo momento histórico: a globalização. 

 

SINOPSE 

 Os dados serão colocados em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÍTULO: Papel da Educação como Facilitadora da Participação Popular nas Políticas Públicas. 

DATA DAS APRESENTAÇÕES: 28/09/2010 

HORÁRIO: 13:30 às 15:30hs 

 

PALESTRANTE 1: Carlos Roberto Jamil Cury   

Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras Nossa Senhora 

Medianeira (1971), mestrado em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em Educação: História, Política, Sociedade 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1979). Fez seu pós-doutorado, em 1994, junto à 

Faculdade de Direito do Largo S.Francisco- USP. A seguir, agora junto à Université de Paris (René 

Descartes, em 1995, continuou seus estudos pós-doutorais. Entre 1998-1999 fez outros estudos de 

pós-doutorado na École des Hauts Études en Sciences Sociales, EHESS, França. É professor titular 

(aposentado) da Faculdade de Educação da UFMG da qual é professor emérito. É professor adjunto 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Atualmente é membro do CTC da Educação 

Básica da CAPES da qual foi presidente em 2003. É também membro da Câmara de Ciências 

Humanas da FAPEMIG. Entre 1996 e 2004 foi membro da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação da qual foi seu presidente por duas vezes. Tem experiência na área 

de Direito, com ênfase em Direitos Especiais, atuando principalmente nos seguintes temas: lei de 

diretrizes e bases, política educacional, ensino superior, educação básica e educação de jovens e 

adultos. 

 

SINOPSE DA PALESTRA 

A participação popular em políticas públicas tem na educação um pilar indispensável. Além 

de a educação ser um pólo inerente à cidadania, ela oferece ferramentas para um entendimento das 

políticas. Tais ferramentas são indispensáveis para que o cidadão se aproprie de dimensões 

fundamentais da relação sociedade – Estado como o empoderamento e a accountability, ao lado de 

outras variáveis constantes da participação. Pelo lado da Universidade, trata-se de significar a 

importância da extensão.     

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4788980D6


 

 

PALESTRANTE 2: Wolney Lobato 

Possui graduação em História Natural pela Universidade Federal de Minas Gerais (1962), 

graduação em História Natural pela Universidade Federal de Minas Gerais (1961) e doutorado em 

Ciências e História Natural pela Universidade Federal de Minas Gerais (1967). Atualmente é 

professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde também é Coordenador de 

Pesquisa. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geologia, atuando 

principalmente nos seguintes temas: meio-ambiente, educação, mapeamento, gemologia e educação 

ambiental. 

  

SINOPSE DA PALESTRA 

Os dados serão colocados em breve. 

 

PALESTRANTE 3: Afonso Celso Renan Barbosa 

 

RESUMO SOBRE O PALESTRANTE 

 Secretário Municipal Adjunto de Educação de Belo Horizonte. 

 

SINOPSE DA PALESTRA 

Os dados serão colocados em breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4780018T8


 

 

TÍTULO: “Pré – sal” 

DATA DAS APRESENTAÇÕES: 01/09/2010 

HORÁRIO: 13:30 às 15:20hs 

 

PALESTRANTE 1 : Ricardo Ghizi Corniglion 

 Possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá (1992) , 

especialização em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(2001) e mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1998) . Atualmente é Professor Assistente III da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais. Tem experiência na área de Administração , com ênfase em RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS. Atuando principalmente nos seguintes temas: política externa, Estados 

Unidos, China. 

 

SINOPSE DA PALESTRA 

 Os dados serão colocados em breve. 

 

PALESTRANTE 2: Fernando Verassani Laureano 

 Geólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais (1995), possui mestrado em 

Geociências (Geoquímica e Geotectônica) pela Universidade de São Paulo (1998). Atualmente é 

Professor Assistente III da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais onde desenvolve 

atividades didáticas, de pesquisa e de extensão na área da Gestão Ambiental. Inclui em suas 

habilidades a avaliação de riscos e impactos ambientais, o diagnóstico de áreas contaminadas por 

técnicas geofísicas, geoquímicas e de hidrogeologia, a avaliação de risco ambiental assim como um 

vasto conhecimento da legislação ambiental vigente. É espeleólogo e conduz seus esforços de 

pesquisa nas áreas de evolução de paisagens e mudanças climáticas, impactos ambientais e 

conservação da natureza. 

 

SINOPSE DA PALESTRA 

 Os dados serão colocados em breve. 

 

PALESTRANTE 3:  

Os dados serão colocados em breve. 

http://lattes.cnpq.br/7601696206327786
http://lattes.cnpq.br/6829294066668536

