APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Ao iniciar a segunda edição da semana do
meio Ambiente das Faculdades IESM/FARP,
cujo tema é: Pandemia e meio ambiente:
impactos
momentâneos
ou
nova
normalidade, expressamos que este evento
é justificado pela passagem do Dia mundial
do Meio ambiente, comemorado no dia 05
de junho, visto que consideramos que esta
data
enseja
a realização de ações
educativas capazes de favorecer atitudes
centradas na sustentabilidade em temos de
pandemia do CORONAVÌRUS.
Esclarece-se que por ocasião da pandemia
da COVID 19, esta edição será realizada em
formato virtual online aberta à comunidade
acadêmica e geral. À todos os participantes,
excelentes atitudes sustentáveis.

Dia 03 /06/2020

INSCRIÇÕES GRATUITAS:

15h- Desafios e possibilidades na questão
ambiental em Timon- MA e região dos
cocais maranhense.
Prof. Dr Cleuton Miranda
Transmissão: PLATAFORMA ZOOM

secretaria.academica@faculdadeiesm.com.br

OBJETIVOS
 Discutir as questões ambientais e o
entrecruzamento dos aspectos : sociais,
culturais, científicos, econômico, ético
numa instituição de ensino superior.
 Executar
ações
pertinentes
ao
desenvolvimento da consciência crítica
centrada na sustentabilidade em tempos
de pandemi
MISSÃO DA FACULDADE IESM
Contribuir para o desenvolvimento e sustentabilidade da sociedade,
a partir da oferta de um ensino superior de qualidade.

19h- Cerimônia de Abertura
Profª Dra. Mara Ramel de Sousa Silva
Bióloga/UESPI - Mestre e Doutora em
Ciência Animal/UFPI
LOCAL: Plataforma ZOOM
Dia 04/08/2020
14h- Multidimensionalidade da saúde e
meio ambiente.
Prof. Me Államy Danilo Moura
Transmissão: Microsoft teams
Público: comunidade acadêmica IESM
Dia 05/06/2020

Dia 06/06/2020

AV. BOA VISTA, Nº 700. PARQUE SÃO FRANCISCO.
TIMON. MARANHÃO. CEP 65.631-430

14h- Impactos positivos e negativos da
COVID-19 no meio ambiente.
Prof Me. Hernando Henrique Batista Leite
Público: comunidade acadêmica IESM

 99 99902 1061
www.faculdadeiesm.com.br
www.faculdaderioparnaiba.com.br

MISSÃO DA FACULDADE FARP
Promover o desenvolvimento e a excelência na formação e no aperfeiçoamento de profissionais nas
diversas áreas de atuação, os quais sejam capazes de atender às demandas do mercado e às necessidades
socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade.

