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A informalidade e a desorganização na produção do espaço urbano na
São João del-Rei pressupõem um processo inadequado de
ocupação de áreas de proteção ambiental e/ou
e alagamentos. O objetivo deste projeto
por meio de Cursos de Formação
tornam áreas urbanas suscetíveis aos riscos de enchentes, alagamentos e 
deslizamentos de encostas e colocam a população em situações de vulnerabilidade
socioambiental, bem como apresentar 
Geotecnologias para observação e interpretação do meio urbano visando à
conscientização professores e alunos quanto aos riscos ambientais. O
terá como base o mapeamento participativo, denominado
social” que valoriza a participação de grupos ou
elaboração de documentos cartográficos.
literatura, coleta de dados primários e
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 DEGEO 

A informalidade e a desorganização na produção do espaço urbano na
Rei pressupõem um processo inadequado de crescimento, com a 

ocupação de áreas de proteção ambiental e/ou sucessíveis aos riscos de enchentes 
e alagamentos. O objetivo deste projeto é apresentar e discutir com a comunidade, 

de Formação Continuada, fatores naturais e antrópicos que 
suscetíveis aos riscos de enchentes, alagamentos e 

encostas e colocam a população em situações de vulnerabilidade
socioambiental, bem como apresentar metodologias apoiadas em Cartografia
Geotecnologias para observação e interpretação do meio urbano visando à
conscientização professores e alunos quanto aos riscos ambientais. O
terá como base o mapeamento participativo, denominado também de
social” que valoriza a participação de grupos ou comunidades não especialistas na 
elaboração de documentos cartográficos. As ações contemplarão revisão de 
literatura, coleta de dados primários e secundários, elaboração e realização de 

de Formação Continuada. Os resultados esperados são desenvolvimento de 
atividades sob o parâmetro de integração e trocas de experiências entre os 
moradores e membros da UFSJ, geração de material cartográfico e ações que 

moradores entendam as atitudes que contribuem para os 

Cursos de Formação Continuada para alunos, professores e 

A informalidade e a desorganização na produção do espaço urbano na cidade de 
crescimento, com a 

sucessíveis aos riscos de enchentes 
é apresentar e discutir com a comunidade, 

Continuada, fatores naturais e antrópicos que 
suscetíveis aos riscos de enchentes, alagamentos e 

encostas e colocam a população em situações de vulnerabilidade 
metodologias apoiadas em Cartografia e 

Geotecnologias para observação e interpretação do meio urbano visando à 
conscientização professores e alunos quanto aos riscos ambientais. O procedimento 

também de “cartografia 
comunidades não especialistas na 

As ações contemplarão revisão de 
secundários, elaboração e realização de 

Os resultados esperados são desenvolvimento de 
de integração e trocas de experiências entre os 

UFSJ, geração de material cartográfico e ações que 
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