RELATÓRIO DE AÇÕES 2019/2020 I

O Projeto Geoparque Quarta Colônia é uma iniciativa da
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de
Santa Maria (UFSM) em parceria com o Consórcio para o
Desenvolvimento Sustentável - CONDESUS. Esta
proposta já possui uma trajetória e algumas condições
para a efetivação, dentre elas, a singularidade geológica
(pré-requisito indispensável para o pleito) e
principalmente, interesse da comunidade acadêmica da
UFSM em contribuir com a população desses lugares na
construção de tal estratégia de desenvolvimento local.

Apresentação

A intenção é implementar e coordenar uma proposta de
geoparque no território da Quarta Colônia visando novas
alternativas para a economia regional, de forma
sustentável, por meio da conservação do patrimônio
natural e cultural, da educação para o meio ambiente,
incentivo à geração de renda através de iniciativas
privadas, bem como ao
turismo local.
Tudo isso, através da apropriação do conhecimento, da
capacitação da comunidade, da formação acadêmica, da
pesquisa, da extensão, da intervenção e da articulação
junto ao poder público local, entidades e
sociedade civil organizada.

Quarta
Colônia

MUNICÍPIOS
Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova
Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine
e Silveira Martins.

CARACTERÍSTICAS
A beleza natural das suas paisagens, da abundância de
água de seus rios e de suas cascatas, da raridade dos fósseis
ali encontrados - que testemunham as mudanças
ambientais do planeta nos últimos 250 milhões de anos - e
a cultura preservada dos seus imigrantes, se bem
articuladas, podem permitir que essas comunidades
possam legar, às próximas gerações deste planeta, um
futuro em que a qualidade de vida esteja em sintonia com
a conservação da sua cultura e com a sua herança
geopatrimonial.

No ano de 2018 algumas iniciativas já ocorreram na
UFSM e nos territórios para a efetivação desse projeto.
Foram realizadas reuniões ampliadas internas e outras
específicas com os gestores municipais da Quarta
Colônia através do Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável da Quarta Colônia (Condesus).

O CONDESUS existe no território desde a década de
1990, e em conjunto com a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM, realizou o inventário do
geossítios do território e estimulou as primeiras
discussões sobre o projeto de Geoparque Quarta
Colônia.

Em 2019 realizamos mais de 180 viagens para
sensibilização e capacitações com o poder público e
setor produtivo dos municípios, além de uma chamada
interna que contempla 14 projetos direcionados ao
território, mais de 90 estudantes envolvidos, 50
professores e 10 Técnicos Administrativos em Educação
da UFSM, além de muitos colaboradores externos.

A intenção dessa proposta é articular os pesquisadores
e extensionistas da UFSM nessa temática e
institucionalizar essa iniciativa junto às comunidades.

Todo empenho e engajamento já demonstrado pela
comunidade acadêmica da UFSM do poder público e da
comunidade desses municípios, é demonstrado em parte
nas ações realizadas e expostas a seguir.

execução

CAPPA
Centro de Apoio a Pesquisa
Paleontológica da UFSM

Instalado no município de São João do Polêsine, Quarta
Colônia, em razão da riqueza do Patrimônio Paleontológico
- aflorando rochas do Triássico, abundantes em fósseis de
vertebrados, invertebrados, plantas e icnofósseis.
A partir de 2010, o CAPPA passou a fazer parte da
Universidade Federal de Santa Maria, e foi inaugurado em
2013, quando começou a funcionar efetivamente como
órgão suplementar do Centro de Ciências Naturais e
Exatas (CCNE).
O CAPPA/UFSM possui a missão de mapear novos sítios
fossilíferos, monitorar os locais já conhecidos, coletar e
salvaguardar fósseis de vertebrados e plantas; além dar
apoio ao desenvolvimento da pesquisa nas áreas de
paleontologia e geologia, bem como áreas relacionadas
interessadas em atuar nos sítios fossilíferos da Quarta
Colônia.
Este centro, destina-se a atividade acadêmico/científica), e
a divulgação da paleontologia em nível regional, estadual,
nacional e internacional, além de importante equipamento
para a estruturação de um geoparque para a região.

Ações realizadas 2018/2019
Atuação em rede: evento organizado pelo Curso de Geografia/UFSM

Pró-Reitoria de Extensão da UFSM aproxima
atores para participar de propostas de
Geoparques e lança, no início de 2019, edital
interno para projetos nos territórios.
Reunião com equipe da UFSM e
prefeitos dos 9 municípios, em
dezembro de 2018.

Ações realizadas 2019
O curso de graduação em Desenho Industrial da UFSM, por meio do
trabalho da Professora Marilaine Pozzatti Amadori e da acadêmica Micheli
da Silva Grigolo, produziu a logomarca do Projeto Geoparque Quarta
Colônia, que utiliza a silhueta da Serra Geral e o principal geopatrimônio
do território, uma réplica dos dinossauros encontrados. A logomarca tem
versões colorida e preto-e-branco, em português e inglês, como exigido
pela UNESCO para a submissão da candidatura à certificação.

Ações realizadas 2019
Educação

ações artísticas:
realizada a Residência Artística
EM/campar Partilhas, que
aconteceu em junho na cidade de
Silveira Martin onde também se
realizou a oficina de escultura com
as turmas da Escola Municipal
Frederico Savegnago e com elas
uma exposição das esculturas, no
prédio da UFSM em Silveira
Martins.

Ações realizadas 2019
Educação

Centro de
Documentação
e Memória: por uma
política de fundos (o
caso da Quarta
Colônia)
Criação da identidade visual e
do material gráfico da IV Feira
do Livro de Silveira Martins;
Criação do folder da exposição
“Fragmento de uma memória”
com coleção de fotos do antigo
Colégio Bom Conselho.

Ações realizadas 2019
Cultura e Arte

Exposição de
aquarelas
"O artista transfere com absoluta
segurança e técnica apurada, suas
experiências e resultados da
pesquisa para a criação do projeto
Geoparque Quarta Colônia. A
coleção de aquarelas revela o
talento de Dilson Cecchin que
poderá ser conferido nesta
mostra"
Marília Chartune Teixeira
curadora

Ações realizadas 2019
Arte

Paisagem de Agudo, RS: procedimentos técnicos
e fundamentos iconográficos
Minicurso de Desenho e Pintura de Paisagem

Ações realizadas 2019
Educação

Difusão do
patrimônio
paleontológico da
Quarta Colônia por
meio de iniciativas
museológicas e
criação de material
didático
Criação de uma cartilha
informativa e
de material museológico

Ações realizadas 2019
Educação

Peças museológicas concluídas. À esquerda, o dinossauro Bagualosaurus e à direita, o dinossauro Buriolestes. Créditos das
imagens: AFP (Agence France-Presse).

Ações realizadas 2019
Educação/Comunicação

Seção Memória
O paleontólogo e pesquisador do
CAPPA/UFSM, Flávio Pretto, escreve
quinzenalmente na Seção Memória do
Diário de Santa MAria, mídim impressa e
online, de circulação estadual.
A iniciativa contribui na popularização do
conhecimento científico e na divulgação
do patrimônio da Quarta Colônia.

Ações realizadas 2019
Educação

III Paleodia
Evento anual organizado pelo
Centro de Apoio a Pesquisa
Paleontológica (CAPPA) da
UFSM, Projeto Geoparque QC e
Condesus que, no na última edição
contou com a presença de mais de
700 pessoas.
Foram realizadas atividades como:
Mostra paleontológica, Feira com
exposição e venda de Produtos
Artesanais com Identidade Local,
Caça-fósseis, Trilhas educativas
adultas e infantis, Oficinas de
desenhos, Oficina de Esculturas,
Observação noturna do céu, etc.

Ações realizadas 2019
Gastronomia

Fórum do Setor de
Alimentos
I - sensibilização dos prefeitos da
Quarta Colônia na Câmara de
Vereadores de Faxinal do Soturno;
II - do SIM ao SISBI sensibilização de
gestores, agroindústrias e técnicos
para a necessidade de produção de
alimentos seguros, na Câmara de
Vereadores de São João do Polêsine;
III - BPF em Panificados e
Açucarados. Debatendo e dirimindo
dúvidas sobre os sistemas de
inspeção, na Câmara de Vereadores
de São João do Polêsine;

IV - BPF em Panificados e
Açucarados. Debatendo e
dirimindo dúvidas sobre os
sistemas de fabricação,
capacitando agroindústrias
na fabricação de geleias, na
Casa do Turista de São João do
Polêsine;
V- Manual de Produção
Artesanal de Conservas
Salgadas, no Salão Paroquial de
Nova Palma.

Ações realizadas 2019
Gastronomia

Oficina de Agnolini
compartilhamento de saber
tradicional, de preparação do
agnoline (massa típica que compõe
as famosas sopas servidas na
culinária local).
A técnica e a receita vem perdendo
espaço para produtos
industrializados, e o pedido de
manter e resgatar a tradição partiu
das escolas locais.

Ações realizadas 2019
Educação

Geoparque vai à Escola:
Cartilha educativa com elementos geológicos, paleontológicos e
geográficos voltados para os municípios da quarta colônia: o objetivo
central foi destacar os elementos geológicos e paleontológicos que
pertencem a região da quarta colônia através de caderno didático.
Este foi o primeiro caderno didático - de uma série de três que serão
desenvolvidos nos próximos anos - que teve seu foco voltado a demonstrar,
através de atividades e imagens, os primeiros dinossauros que surgiram no
período Triássico.

Educação patrimonial
e patrimônio cultural
Reflexões a respeito da questão dos
geoparques como patrimônios em
âmbito de Gestão de Território, e
também de Gestão Integrada de
Paisagem cultural.

Ações realizadas 2019
Educação

Patrimônio Histórico, Gestão
Documental, Memória, Preservação
Atividades arquivísticas junto ao arquivo municipal da prefeitura
de São João do Polêsine e ao acervo do Centro de Pesquisas
Genealógicas da Quarta Colônia.
Minicursos: junto a Prefeitura e Condesus da Quarta Colônia para
evidenciar a importância da criação de arquivos históricos e de
uma boa gestão documental, no que tange ao módulo sobre
produção, organização, tramitação (protocolo) de documento
oficiais.
Centro de Pesquisa Genealógica sobre a Imigração Italiana da
região da Quarta Colônia Imperial do RS (CPG): digitalização dos
registros denominados de Cronologia, produzidos pelo Padre
Luiz Sponchiado, que vão de 1870 a 2010, para a criação de uma
base de dados desta fonte, que se encontra em um estado de
fragilidade, e esta iniciativa visa garantir o acesso a esta
informação sem a necessidade de manuseio físico do documento.

Ações realizadas 2019
Educação

Patrimônio, desenvolvimento em pequenos
territórios e Geoparque”, ministrada pelo Dr.
Luiz Oosterbeek, Unesco
Realizada Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, contou
com a presença de gestores municipais de diversos municípios da
Quarta Colônia e da comunidade em geral.
Promovida em parceria entre Projeto Geoparques UFSM da PróReitoria de Extensão e Cátedra Unesco Fronteiras e Migrações da
UFSM.

Ações realizadas 2019
Educação

Implementação da
Excelência Esportiva e Manutenção
da Saúde na Quarta Colônia
Prática de canoagem esportiva no Rio Soturno. Além da prática
esportiva, possibilita aos estudantes das escolas municipais o
contato com a natureza e conhecer o patrimônio hídrico.

Ações realizadas 2019
Planejamento Ambiental

Planejamento ambiental da Quarta
Colônia: motivando a comunidade
pela implantação de um Geoparque
Levantamento dos projetos existentes dos nove municípios da
Quarta Colônia.
Assessoria técnica no processo de revisão do Plano de
Desenvolvimento Regional dos nove municípios da Quarta
Colônia.

Ações realizadas 2019
Turismo

Turismo Rural, Cultural e Religioso: Uma
convergência possível no
roteiro dos capitéis
Produção de peças gráficas e atividades de pesquisa de artigos de
turismo a partir de softwares digitais, com base em pesquisa
desenvolvida juntamente com o grupo, incluindo áreas de
geografia e turismo.

Ações realizadas 2019
Turismo

Programa Rastro
“Caminhadas na Natureza” - trilhas interpretativas do patrimônio natural e cultural, realizadas nos
finais de semana em diversos municípios da Quarta Colônia para facilitação da participação de
qualquer interessado.

Ações realizadas 2019
Artesanato

Atividades com artesãs
Com apoio do curso de Desenho Industriall, foi iniciado um processo de diálogo com as artesãs do município de Agudo. Na ocasião, foram
expostas imagens do patrimônio paleontologico do território, bem como sua biodiversidade e experiências positivas de outros lugares.
A próxima atividade, a paedida delas, será um dia de campo para conhecer in loco o potencial do território para o geoturismo.

Ações realizadas 2019
Geoprodutos

Geoprodutos
Iniciativas de adaptar produtos já produzidos no território com temáticas de identidade territorial.

Ações realizadas 2019
Institucional

Festival de Inverno
Organizado pela UFSM, tem
objetivo favorecer o
desenvolvimento e o
aperfeiçoamento da atividade
musical num ambiente de
integração com a sociedade.
Oficinas de música, concertos
gratuitos e abertos ao
público, oficina de
musicalização para crianças,
Curso de formação
continuada em música para
professores de educação
infantil e encontro de
orquestras jovens.

Ações realizadas 2019
Institucional

Festival de Inverno
Lançamento da marca do projeto e do vídeo institucional, produzido pelos
estudantes de Comunicação Social da UFSM.
Na oportunidade, o projeto pode ser apresentado a mais de 700 pessoas
que prestigiavam o jantar italiano.

Ações realizadas 2019
Institucional

Audiências Públicas
Apresentação do Projeto Geoparque
Quarta Colônia e sensibilização da
comunidade do território: foram
realizadas audiências públicas nos nove
municípios da Quarta Colônia, somando
cerca de 400 participantes, conforme lista
abaixo:
Agudo: 50 participantes
Dona Francisca: 38 participantes
Faxinal do Soturno: 38 participantes
Ivorá: 40 participantes
Nova Palma: 32 participantes·
Pinhal Grande: 54 participantes
Restinga Seca: 16 participantes
São João do Polêsine: 82 participantes
Silveira Martins: 36 participantes

Ações realizadas 2019
Institucional

Reuniões de
sensibilização
Apresentação do Projeto Geoparque
Quarta Colônia e sensibilização da
comunidade do território,
principalmente com professores da
rede de educação básica dos 9
municípios.

Ações realizadas 2019
Institucional

Oferta de vagas exclusivas em mestrado
O Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural da UFSM ofertou
17 vagas extras à professores da Quarta Colônia a fim de qualificação do
processo educacional e progressão em carreira destes profissionais.
A demanda surgiu do processo de sensibilização sobre o projeto
Geoparque Quarta Colônia e foi articulada pela equipe da UFSM junto
àpró-reitoria de pós-graduação.

Ações realizadas 2019
Institucional

Assinatura de convênio entre UFSM e CONDESUS
Assinatura do convênio entre Condesus Quarta Colônia e UFSM para facilitar ações e diminuir as distâncias entre academia e
sociedade no Projeto Geoparque Quarta Colônia.
Estiveram presentes o vice-reitor da UFSM e os prefeitos dos 9 municípios da Quarta Colônia, além de integrantes do projeto.

Ações realizadas 2019
Institucional

Apresentação do projeto ao MTur
Em dezembro de 2019 uma comitiva levou ao
Ministério do Turismo um comunicado sobre as
ações e projetos em andamento no território da QC
bem como a intenção de se tornar, em breve, um
Geoparque UNESCO.
Estiveram presentes os prefeitos de Nova Palma e
São João do Polêsine, o presidente e a Secretária
Executiva do CONDESUS.

Ações realizadas 2019
Produtos gerados

MINIDOC GEOPARQUES,
produzido pela TV Campus
- UFSM, premiado no

Guia Institucional e Turístico da
Quarta Colônia - produção em

Festival Internacional de

disciplina do curso de

Cinema Estudantil como

Publicidade e Propaganda da

melhor curta documentário

UFSM.

Ações realizadas 2019
Produtos gerados

Cartões Postais
Coleção Remanescências
cartões postais produzidos pela PróReitoria de Extensão da UFSM a
partir das aquarelas da Exposição
Remanescências, de Dilson Cecchin.

Ações realizadas 2019
Produtos gerados

Mapa Geoturístico da
Quarta Colônia
elaborado pelo grupo de pesquisa
Patrimônio Natural, Geoconservação e
Gestão da Água - PANGEA da UFSM.

Ações realizadas 2019
Produtos gerados

Vídeo institucional
produzido por acadêmicos da Comunicação Social da UFSM, no âmbito das disciplinas de Produção Audiovisual.

Ações realizadas 2019
Produtos gerados

Reportagem de abrangência nacional
veiculada no programa Fantástico, da emisso Globo, a reportagem de mais de 10 minutos fala sobre a descoberta do mais
antigo predador da Terra, o Gnathovorax cabreirai, pelos paleontólogos do CAPPA da UFSM.

Ações realizadas 2019
Pesquisa

Dissertações e teses
O território da Quarta Colônia já coleciona dezenas de trabalhos de conclusão
de curso, dissertações e teses.
Ao lado, dois convites de defesas com a temática específica do projeto
Geoparque.

Ações realizadas 2019
Participação em eventos

Participação na 39ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM
Bolsistas acadêmicos e pós-graduandos da UFSM, inseridos em projetos participantes do Projeto Estratégico Geoparques UFSM,
apresentaram os seguintes trabalhos oral e em forma de pôster:
1. "Identidade Territorial: Desenvolvimento das marcas para os Projetos Geoparque Quarta Colônia e Geoparque Caçapava"
apresentado por Micheli Grigolo, sob orientação da Prof.ª Marilaine P. Amadori.
2. "Ação de preservação do patrimônio cultural na Quarta Colônia: Organização do Acervo Documental da Prefeitura de São João
do Polêsine" levado pelo Higor Barbosa, sob orientação da Prof.ª Maria Medianeira Padoin.
3. "Ações Artísticas - Quarta Colônia e Caçapava do Sul Arte#ocupaSM - Residências Artísticas" da Monique Panzenhagen, sob
orientação da Prof.ª Rebeca Stumm.
4. "Os Capitéis de Nova Palma: Estudo para Formalização de uma Rota Turística" apresentado pela Caroline Christofari, sob
orientação da Prof.ª Dalva Dotto, também apresentado no CBTR - Congresso Brasileiro de Turismo Rural em Puracicaba/SP.

Ações realizadas 2019
Participação em eventos

Participação na 39ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM
5. "Planejamento Ambiental na Quarta Colônia: motivando a comunidade pela implantação de um Geoparque" da autora Natália
Borin, sob orientação do Prof. Edson Luiz Bortoluzzi da Silva.
6. "Projeto gráfico do livro ‘História e memória: uma experiência com a linguagem’" de Henrique Pivetta Viero, sob orientação da
Prof.ª Amanda. E. Scherer.
7. "Fórum do setor de alimentos da Quarta Colônia" apresentado pelo Álvaro Carpes, sob orientação da Prof.ª Neila Richards.
8. "A produção de materiais geoeducativos na proposta do Geoparque Quarta Colônia" do Harrison Machado Ventura, sob
orientação do Prof. Adriano Figueiró.
9. "Educação patrimonial em Silveira Martins: jogos tradicionais em contexto do Projeto Geoparque Quarta Colônia" apresentado
por Wilian Carvalho, sob orientação do Prof. André Soares.
10. "Geoparque Quarta Colônia: educação patrimonial por meio de práticas de jogos tradicionais" apresentado pelo Patrick
Ventura, sob orientação do Prof. André Soares.

Ações realizadas 2019
Participação em Eventos

II Semana Acadêmica do Turismo - curso de Gestão em Turismo da
UFSM
O evento foi idealizado por alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo da Universidade
Federal de Santa Maria, e realizado pelo Centro Acadêmico de Turismo com o tema “Turismo: Estratégias
para o Desenvolvimento Regional através da Implementação
dos Geoparques Quarta Colônia e Caçapava do Sul”.
Todas as palestras foram ministradas por participantes do projeto Geoparques UFSM

Ações realizadas 2020
Institucional

Reunião técnica
MTur
Reunião técnica junto ao Ministério do Turismo,
com prefeito municipal de Caçapava do Sul,
para tratar de ações e parcerias para o projeto
Geoparque. Fevereiro de 2020.

Apresentação da proposta para a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, com representantes das Prefeituras e
CONDESUS.

Ações realizadas 2020
Institucional

Plano Progredir Geoparque
Quarta Colônia
O Plano Progredir Quarta Colônia é uma iniciativa parceria entre a
UFSM, Condesus e Ministério da Cidadania, na qual ofertará cursos
de qualificação profissional e atividades empreendedoras de cultura
e turismo associadas ao Projeto do Geoparque Quarta Colônia,
destinados à inclusão socioeconômica e produtiva de pessoas
inscritas no Cadastro Único no âmbito do Plano Progredir, com
oferta de cuidadores para os filhos dos alunos que tenham de 0 a 6
anos e refeição. DESPESA: Os recursos decorrentes do presente
Termo de Execução Descentralizada são provenientes do Ministério
da Cidadania, Orçamento Geral da União no valor total de R$
1.080.000,00.

Reunião com prefeitos para informações sobre o Plano Progredir
Geoparque Quarta Colônia, informação sobre audiências públicas
para formação do Conselho Gestor e distribuição de 1.000 kits de
cartões postais da Coleção Remanescências.

Ações realizadas 2020
Institucional

Conselho Gestor
Do dia 03 a 07 de fevereiro aconteceram as reuniões sobre a
composição do Conselho Gestor do Geoparque Quarta
Colônia. Na ocasião, além de esclarecer sobre as atribuições,
a comunidade pode se inscrever para participar das
comissões temáticas - de onde foram escolhidos
representantes para o conselho geral.

Ações realizadas 2020
Institucional

CONSELHO GESTOR DO GEOPARQUE

CONDESUS

• 2 representantes do CONDESUS (coordenam o Conselho)
• 2 representantes da UFSM
• 6 representantes das Comissões (2 de cada)
Total: 10 representantes

COMISSÃO DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE

Reúne os atores diretamente envolvidos na
oferta de produtos e serviços de turismo e
lazer aos visitantes e moradores do
território: hotéis, restaurantes, agências,
secretarias de turismo, etc. Também reúne
atores que visem a conservação do
patrimônio natural, como sinalização de
trilhas, identificação de flora e fauna, etc.

MEMBROS NATOS

• UFSM (1 representante)
• EMATER (1 repres.)
• PESQC (1 repres.)
• SEC. DE TURISMO (1 de cada
município)
SEC. DE MEIO AMBIENTE (1 de cada
município)

MEMBROS ASSOCIADOS

Empresas, pessoas físicas ou
instituições do território, com interesse
no tema e com interesse em se
manterem associados ao Geoparque

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E COMUNICAÇÃO

COMISSÃO DE NEGÓCIOS E
RENDA

Reúne os atores diretamente envolvidos
nos processos de educação patrimonial
(formal e não formal), culturais e
divulgação do Geoparque: instituições de
ensino, secretarias de educação,
coordenadoria estadual, museus, rádios,
jornais, arquivos, etc.

Reúne os atores diretamente envolvidos
na oferta de produtos e serviços
variados, dentro do território, com
geração de renda, como: agricultura,
agroindústrias, artesanato,
comerciantes, setor imobiliário, etc.

MEMBROS NATOS

MEMBROS NATOS

• UFSM (1 representante)
• FAC. ANT. MENEGUETTI (1 repres.)
• COORD. REG. EDUC. (1 repres.)
• SEC. DE EDUCAÇÃO (1 de cada
município)
EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO (1 repres.)

MEMBROS ASSOCIADOS

Empresas, pessoas físicas ou
instituições do território, com interesse
no tema e com interesse em se
manterem associados ao Geoparque

• UFSM (1 representante)
• EMATER (1 repres.)
• Setor privado (2 repres.)
• PREFEITURAS (1 de cada município)

MEMBROS ASSOCIADOS

Empresas,
pessoas
físicas
ou
instituições do território, com interesse
no tema e com interesse em se
manterem associados ao Geoparque

Inscritos
Turismo e Meio Ambiente: 74
Educação, Cultura e Comunicação: 61
Negócios e Renda: 43

Ações realizadas 2020
Institucional

Conselho Gestor
No dia 12 de março foi realizada a primeira reunião geral com todas as pessoas interessadas em compor as
comissões. Reunidas por eixo, debateram as prioridades da região e em seguida indicaram seus
representantes para comporem o conselho gestor do GQC.

Ações realizadas 2020
Educação Patrimonial

I Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores
em Educação Patrimonial
Demandada pelas secretarias municipais de educação e idealizada pela UFSM, a I JIFPEP-GQC contou com a presença de
cerca de 200 ouvintes majoritariamente de Professores e Servidores da secretaria de Educação dos nove municípios da
Quarta Colônia.

Ações realizadas 2020
Educação Patrimonial

Programa Educativo Geoparque
Quarta Colônia
Ainda não finalizado, o Programa Educativo
Geoparque Quarta Colônia visa a oferta de
cursos, oficinas, palestras e práticas de
educação patrimonial, contando com os
mesmos quatro eixos temáticos da I Jornada em
Educação Patrimonial (I JIFPEP): geoecologia,
paleontologia, história e cultura e
arqueologia.

Ações realizadas 2020
Educação

Programa GeoTrilhas
A Secretaria de Educação de Agudo em parceria com a Agudo Ecoturismo realizará um programa de
educação ambiental através da realização de trilhas interpretativas por geossítios do município,
denominado GeoTrilhas.
O lançamento do programa foi no dia 7 de março de 2020, com a presença de professores e gestores do
município de Agudo e de servidores do Projeto Geoparque da UFSM, onde foi realizada uma trilha
interpretativa com aspectos geológicos, biológicos e antropológicos na Cascata Raddatz.

Perspectivas 2020

Possibilidades, parcerias e novos
projetos
Polifeira;
Projeto Flores para Todos;
Cursos de guia de turismo;
Cervejarias;
EMATER;
Recanto do Maestro;
Governança;
Comitê de implantação;
Envio de carta para Geoparque Aspirante UNESCO.

Obrigada
geoparques.pre@ufsm.br
jaciele.sell@ufsm.br

Links úteis

Minidoc Geoparques - https://www.youtube.com/watch?v=vR5FLQ4IXWw
Minidoc Geoparques com libras - https://www.youtube.com/watch?v=9m2jPJSyHhA
Matéria sobre patrimônio paleontológico no Fantástico - https://globoplay.globo.com/v/8076301/
Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica - CAPPA - https://www.facebook.com/cappaufsm/
Projeto Geoparque Quarta Colônia: https://www.facebook.com/geoparquequartacolonia/

