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O Programa visa continuar as atividades de conscientização e educação ambiental 
com a comunidade acadêmica 
sequência às atividades de apoio às ações das Associações de Catadores da 
cidade de Ouro Branco visto que a renda dos associados depende da quantidade de 
material reciclado que eles coletam; promover a div
coleta seletiva nas escolas de Ouro Branco; atuar nas repúblicas estudantis para a 
destinação de maior quantidade de material reciclado à ASCOB. Com estas ações o 
Programa pode contribuir para disseminação do conhecimento sobr
fortalecimento das organizações comunitárias de Ouro Branco, com a geração de 
empregos na cidade e com a preservação do meio ambiente. A atuação do 
Programa Coleta Seletiva preenche
população de Ouro Branco, que ainda se
hábitos que favoreçam o recolhimento efetivo
dedicam à pesquisas de ações que tenham
sociedade se beneficie com a Col
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 DEQUI 

O Programa visa continuar as atividades de conscientização e educação ambiental 
a comunidade acadêmica para a realização do descarte correto do lixo; dar 

às atividades de apoio às ações das Associações de Catadores da 
Branco visto que a renda dos associados depende da quantidade de 

que eles coletam; promover a divulgação e abordagem lúdica da 
escolas de Ouro Branco; atuar nas repúblicas estudantis para a 

quantidade de material reciclado à ASCOB. Com estas ações o 
contribuir para disseminação do conhecimento sobr

organizações comunitárias de Ouro Branco, com a geração de 
com a preservação do meio ambiente. A atuação do 

Programa Coleta Seletiva preenche uma lacuna social e educacional, necessária à 
Ouro Branco, que ainda se encontra em processo de adequação de 

hábitos que favoreçam o recolhimento efetivo de materiais reciclados. Os alunos se 
dedicam à pesquisas de ações que tenham resultados concretos para que toda a 
sociedade se beneficie com a Coleta Seletiva no Campus e na cidade que vivem.
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O Programa visa continuar as atividades de conscientização e educação ambiental 
para a realização do descarte correto do lixo; dar 

às atividades de apoio às ações das Associações de Catadores da 
Branco visto que a renda dos associados depende da quantidade de 

ulgação e abordagem lúdica da 
escolas de Ouro Branco; atuar nas repúblicas estudantis para a 

quantidade de material reciclado à ASCOB. Com estas ações o 
contribuir para disseminação do conhecimento sobre o tema, com o 

organizações comunitárias de Ouro Branco, com a geração de 
com a preservação do meio ambiente. A atuação do 

uma lacuna social e educacional, necessária à 
encontra em processo de adequação de 

de materiais reciclados. Os alunos se 
resultados concretos para que toda a 

Campus e na cidade que vivem.  


