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Fotos: 

Produzindo sob a energia do astro maior. Canteiro de alface e salsa.

Participação de acadêmicos da Unisinos no 
Mutirão Ecológico.

Plantio de mudas de árvores nativas em área 
de nascente.

Manutenção e replantio de mudas de árvores 
nativas em área de recuperação.



Q1: Título do projeto ambiental participante: Horta Mãe-da-Terra: educação ambiental e 
cidadania

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Tecnologias Socioambientais

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS

SINOS
Nome fantasia: UNISINOS
Setor de atuação: EDUCAÇÃO
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/07/1969
Número de colaboradores: 2.198

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Unisinos, 950
Bairro: Cristo
Cidade: São Leopoldo
Estado: RS
CEP: 93000-22
Telefone com DDD: 051- 35911122

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Gelson Luiz fiorentin
Cargo: Coordenador
E-mail: gfiorentin@unisinos.br
Telefone com DDD: 051-99762759

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:00:40terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:00:40
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:22:41terça-feira, 4 de novembro de 2014 09:22:41
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:22:0000:22:00
Endereço IP:Endereço IP:  200.188.164.20200.188.164.20

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#68
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Gelson Luiz Fiorentin
Cargo: coordenador
E-mail: gfiorentin@unisinos.br
Telefone com DDD: 051-99762759

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 02/01/2006

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 644
Remuneradas 207

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 2880
Famílias 640
Espécies 1651

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

CNPq (2006-2007); Gerdau – Sapucaia do Sul, RS (2008 e 2010); Sthil (2011-2013), Tramontina (2013 - 
2014) e Serviço Municipal de Águas e Esgotos de São Leopoldo, RS (2011-2014).

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

O Projeto não representa uma exigência dos órgãos regulamentadores, porém, está amparado pelo Decreto 
nº. 6.308, de 04/12/2007, Art. 2º. Inciso I, integrando a rede socioassistencial do município de São 
Leopoldo/RS. Como serviço da Rede de Proteção Social Básica, para crianças e adolescentes na faixa etária 
de 06 a 15 anos, visa à proteção, à socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
incentivando a emancipação, a autonomia e as potencialidades dos participantes, conforme Política Nacional 
de Assistência Social – PNAS/2004. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – PASEC – 
trabalha o cuidado com o ambiente, semanalmente, no contraturno das escolas municipais Tancredo Neves e 
Santa Marta, São Leopoldo, RS; tendo a Santa Marta como matriz.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Grande parte das escolas municipais de São Leopoldo possui pátio com amplo e viável espaço para produção 
de hortigranjeiros. Na escola Santa Marta existia um espaço de 1600 m2 sendo utilizado como depósito de 
entulho, estacionamento de veículos e, eventualmente, como área de lazer, juntamente com restos de 
resíduos sólidos da construção civil. O acúmulo de resíduos, além do desconforto visual era um ambiente 
propício para criação de roedores e insetos, como baratas, moscas e mosquitos. Sendo um espaço murado 
era ocupado por invasores que usavam o local para repousar, ou mesmo, para utilização de substâncias 
ilícitas.  Para além do espaço da escola, identificava-se e ainda é possível observar, situação semelhante em 
muitas habitações: O território se caracteriza pela presença de um número elevado de trabalhadores da 
reciclagem de resíduos. Assim, o entorno de muitas casas é ocupado pelo acúmulo desordenado destes 
resíduos, principalmente, papelão e garrafas pet.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A solução encontrada para resolver o problema foi a de transformar o local em uma área de produção de 
alimentos saudáveis, pois, grande parte da população vivia e, ainda vive, em situação de vulnerabilidade 
social.  Como o Projeto atende crianças e adolescente de 06 a 15 anos de idade no contraturno escolar, foi 
necessário buscar ajuda de parceiros para iniciar o preparo do solo. Assim, inicialmente, tivemos a 
colaboração dos técnicos da Unidade de Ensino Estadual Visconde de São Leopoldo, conhecida como Escola 
“Agrícola”. A escola forneceu recursos humanos e equipamento para elaboração dos primeiros canteiros.   
Assim, o que era um espaço de depósito de resíduos tornou-se um ambiente de intensa produção de 
hortigranjeiros.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O Projeto Horta Mãe-da-Terra: educação ambiental e cidadania faz parte do Programa de Ação 
Socioeducativa na Comunidade (PASEC), vinculado ao Centro de cidadania e Ação Social da UNISINOS 
(CCIAS). Foi concebido com o propósito de aproximar e potencializar as iniciativas do Centro de Cidadania e 
Ação Social – CCIAS/Unisinos, às experiências comunitárias desenvolvidas no município de São 
Leopoldo/RS. O Serviço inclui-se no âmbito das ações de proteção social básica, de acordo com a Política 
Nacional de Assistência Social. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 
decorrente da pobreza, e/ou, fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, tendo 
como referência e âmbito de ação o espaço escolar. Atua, especialmente, com ações voltadas para as 
demandas com crianças e adolescentes no contraturno escolar. O Programa se desenvolve por meio de 
ações socioeducativas no contraturno escolar em escolas municipais de ensino fundamental. Utiliza como 
dispositivo metodológico as hortas escolares.  O projeto: Horta Mãe-da-Terra: educação ambiental e 
cidadania utiliza o espaço da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Santa Marta como matriz.  A 
equipe é constituída por professor,  profissionais e estagiários das áreas de: biologia, nutrição, psicologia e 
serviço social. Sob a modalidade de parceiros, participam diversos atores sociais, como instâncias 
governamentais, sociedade civil e empresas. São desenvolvidas atividades estimuladoras do “cuidado” com o 
preparo do solo, plantio, manutenção de canteiros, colheita e produção de mudas de hortaliças. Para além da 
biologia, as demais áreas profissionais se integram às atividades da horta, abordando os direitos das crianças 
e dos adolescentes na intersecção com as temáticas: ambiente, saúde, cidadania e segurança alimentar, por 
meio de oficinas temáticas. A perspectiva adotada é de articulação de informações, ações e poderes que 
impactem positivamente na afirmação dos direitos humanos como elemento central ao desenvolvimento local 
sustentável, como também na formação diferenciada de profissionais sintonizados com as necessidades 
sociais de sua comunidade de abrangência.  O Projeto tem a capacidade de atender 100 crianças e 
adolescentes no contraturno escolar, com idades entre 06 e 15 anos.  Cada grupo é atendido três vezes por 
semana, sendo os encontros nas segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã e tarde.  Cada encontro tem 
duas horas de duração.  As oficinas envolvem atividades teóricas e práticas, especialmente, no espaço da 
horta. As ações são desenvolvidas de forma interdisciplinar. Nas quintas-feiras à tarde a equipe técnica se 
reúne para planejamento das atividades.  Mensalmente a equipe se reúne com a Direção administrativa e 
pedagógica da escola. São cultivadas as seguintes espécies: beterraba, cenoura, couve, repolho, berinjela, 
pimentão, espinafre, tomate, cebolinha, salsa, batata doce, chuchu, banana, pepino e moranga. A produção 
de hortigranjeiros gerada na horta é distribuída entre os participantes, que auxiliam na colheita dos alimentos, 
ao final de cada atividade. É importante salientar que, atualmente, o Projeto desenvolve atividades na EMEF 
Tancredo Neves e faz assessoria às ações executadas na EMEF Maria Emília de Paula e na Horta 
Vulcaniando Sabores da ONG VULCANO. Além disso, realiza três mutirões ecológicos por ano envolvendo 
Prefeitura Municipal com destaque para as Secretarias de Meio Ambiente, Educação e Saúde, através do 
Setor de Vigilância Ambiental, além de acadêmicos da disciplina Ambiente e Saúde da UNISINOS, a qual 
atende diversos cursos da graduação, especialmente, da biologia.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Inicialmente, destaca-se a continuidade do Serviço na área de atuação.  O Projeto mantém a horta da EMEF 
Santa Marta como matriz e nesse espaço são cultivados, aproximadamente, 15 canteiros de 1m x 30 m. O 
número não é exato devido à frequente movimentação dos canteiros, alternando o plantio de diferentes 
espécies.  Ao longo do ano são colhidos: pepino, alface, espinafre, batata doce, milho, pimentão, berinjela, 
couve-flor, couve manteiga, repolho, beterraba, cenoura, salsa, cebolinha, banana, chuchu, caraá, feijão, 
feijão guandu, aipim e moranga. A produção resultante é distribuída entre os participantes. Os hortigranjeiros 
complementam a alimentação familiar, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional, além de 
desonerar o orçamento da família, que pode destinar para outra finalidade o recurso que utilizaria para a 
aquisição desses produtos. Além disso, os produtos da horta são utilizados na alimentação escolar do Ensino 
Fundamental e EJA.  Na Escola Santa Marta, além dos hortigranjeiros, mantém-se uma diversidade de 
plantas medicinais distribuídas no espaço da horta e no pátio da escola, principalmente em uma Mandala e 
Relógio do Corpo Humano. Importante destacar o armazenamento contínuo de 15 mil litros de água da chuva 
para irrigação, ação que tem diminuído os gastos com o consumo de água tratada. Soma-se à Horta Mãe-da-
terra, a implantação de horta nas Escolas Municipais Maria Emília de Paula e Tancredo Neves. São espaços 
menores, mas importantes para a formação cidadã. Também, implantamos e estamos trabalhando em 
parceria com a ONG VULCANO, através da Horta Vulcaniando Sabores com um espaço, aproximado, de 
40m X 70m.  Essa horta é gerenciada por uma família, a qual é responsável pela elaboração dos canteiros, 
plantio, manutenção, colheita e comercialização dos produtos.  Com isso, a família obtém um bom recurso no 
final de cada mês.  Para um futuro próximo, estamos articulando a vinculação de mais uma família, pois, 
existe a possibilidade de ampliar o espaço da horta. Além do trabalho diretamente realizado nas hortas, são 
aplicadas oficinas com temáticas relacionadas com as questões ambientais, de saúde, sociais e de 
fortalecimento de vínculos. Semestralmente, realiza-se avaliação antropométrica com todos os participantes. 
O diagnóstico identificado é devolvido individualmente para os participantes e seus familiares recebem um 
comunicado por escrito. Quando há situação de vulnerabilidade, realiza-se uma visita domiciliar para 
esclarecimentos e orientações. Durante o ano realizamos três Mutirões Ecológicos envolvendo a participação 
de vários setores do Poder Público e sociedade civil.  Entre as atividades propostas, destaca-se a 
participação de acadêmicos da Disciplina de Ambiente e Saúde da UNISINOS na elaboração de canteiros e 
plantio de hortigranjeiros.  Além disso, participam do plantio de árvores nativas e na manutenção dos 
espécimes já existem em áreas de nascentes e de preservação permanente. Precisamos destacar a 
formação acadêmica, possibilitando uma vivência prática em áreas de acentuada vulnerabilidade 
socioambiental. Com certeza esses futuros profissionais terão uma nova visão nos seus campos de atuação. 
É importante referir à inclusão de crianças e adolescentes em um ambiente saudável de diálogo e vínculo 
afetivo. Para finalizar, devemos mencionar a disponibilidade de um espaço para realização de estágios 
básicos, curriculares e desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso.  Os resultados obtidos também 
são submetidos em forma de resumos ou artigos em eventos científicos.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 141 crianças e adolescentes atendidos no

contraturno escolar
Resultado 2 4 hortas produzindo
Resultado 3 32790 mudas de hortigranjeiros plantadas
Resultado 4 3 áreas de nascentes mantidas
Resultado 5 1370 mudas de árvores nativas em

observação constante
Resultado 6 141 visitas domiciliares
Resultado 7 327 oficinas realizadas
Resultado 8 64 avaliações antropométricas
Resultado 9 21 trabalhos apresentados em congressos
Resultado 10 01 cartilha de plantas medicinais publicada

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS é uma instituição de ensino superior privada Jesuíta, 
localizada em São Leopoldo/RS; mantida pela Associação Antônio Vieira e vinculada à Companhia de Jesus. 
Ao longo de seus 40 anos, ao mesmo tempo em que vem se empenhando por encontrar as melhores formas 
de realizar a sua vocação de Universidade que busca a excelência acadêmica caracteriza-se, também, pela 
manutenção de uma Missão de histórico compromisso com a sociedade, inerente à tradição da Educação 
Jesuítica por meio de ações e serviços de educação e promoção cultural e social. Uma destas formas de 
alcance e inserção se concretiza através do desenvolvimento de diversos projetos de ação social vinculados 
ao Centro de Cidadania e Ação Social da UNISINOS; juntamente com comunidades e grupos em condições 
socioeconômicas desfavoráveis. O trabalho realizado envolve também escolas da região do Vale do Rio dos 
Sinos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e governos municipal, estadual e federal. Entre 
as ações de extensão está o Programa de Ação Socioeducativa na Comunidade – PASEC, constituído com o 
propósito de contribuir para a redução da desigualdade social em sua área de atuação, desencadeando ações 
socioeducativas que contribuam, efetivamente, à melhoria das condições socioambientais e qualidade de 
vida da comunidade, especialmente, envolvendo crianças e adolescentes. Um dos projetos do PASEC é: 
Horta Mãe-da-Terra: educação ambiental e cidadania.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: GONÇALVES, Samantha. Boas Práticas:

Eu-cidadão e PASEC receberam o título no
Observatório Nacional dos Direitos das
Crianças e Adolescentes. JUonline – 28 de
abril de 2011.

Link 2: http://www.youtube.com/watch?
v=tkQ7JUVJ8-
I&list=UUE7USICb6dF0Y968OlJ61LA&inde
x=1&feature=plcp

Link 3: https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/home/sh
ow_page.asp?
id_SHOW_noticia=12236&user=&id_CONT
EUDO=&codID_CAT=2&imgCAT=tema_pr
efeitura.jpg&categoria=Not%EDcias

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 14001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

339.497.000,00

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

7 / 8

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

3.969.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

186.796,20 (2013)

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

638.073,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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