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EDITAL DE APRESENTAÇÃO - MÓDULO I 

A Roda Socioambiental (“ROSA”), grupo vinculado à Clínica de Direito Ambiental Paulo Nogueira 
Neto (“CPaNN-USP”), atividade de Cultura e Extensão fundado por alunas e alunos da graduação 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (“FDUSP”), abre inscrições e estabelece 
normas relativas ao seu primeiro módulo de estudos, que ocorrerá durante o segundo semestre de 
2016. 

Sobre a ROSA 

1. A ROSA floresceu do anseio das alunas e dos alunos da CPaNN-USP em estudar as questões 
que envolvem a relação humana com a natureza, os movimentos sociais com o ecologismo, a 
diversidade sociocultural com a proteção do meio ambiente: os direitos socioambientais.  

2. Com pretensões acadêmicas, a ROSA é um grupo de estudos aberto para qualquer cidadã e 
qualquer cidadão que queira participar das discussões do projeto. Assim sendo, participantes 
que não tenham vínculo com a FDUSP serão aceitos. 

3. As discussões na ROSA funcionarão em formato de círculo, a fim de garantir a participação de 
todas e de todos e garantir igualdade, horizontalidade e respeito entre as falas. Sempre que 
possível, a roda contará com convidados especiais, tanto acadêmicos, quanto representantes 
de setores da sociedade civil. 

4. A CPaNN-USP é orientada pela Professora Associada Patrícia Faga Iglecias Lemos 
(Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo), a qual 
assinará certificados de participação para os participantes que atingirem três quartos (75%) de 
participação nos encontros da ROSA. 
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Calendário 

5. O Módulo I: Introdução aos Direitos Socioambientais ocorrerá em quatro encontros, 
sempre às segundas-feiras, das 18h30 às 20h30, nas seguintes datas: 

6. Para cada encontro, será disponibilizada bibliografia, dividida em leitura obrigatória e 
complementar. 
1. As leituras obrigatórias corresponderão a, aproximadamente, 100 páginas e as leituras 

complementares corresponderão a, aproximadamente, 200 páginas; 
2. A bibliografia será disponibilizada por meio de link na página da ROSA no Facebook (https://

www.facebook.com/rodasocioambiental). 
7. O local dos encontros será confirmado por e-mail aos participantes inscritos e por meio da 

página da ROSA no Facebook (https://www.facebook.com/rodasocioambiental). 

Inscrição 

8. As inscrições serão realizadas por meio de formulário online, disponível no seguinte link: https://
goo.gl/forms/Tl4UYp6RlbrAlkO43 
1. As inscrições não terão caráter de seleção e servirão apenas para organização dos 

encontros. 
9. As inscrições se encerrarão no dia 16/08/2016. 
10. Pessoas que não se inscreverem, mas tiverem interesse na ROSA, poderão comparecer aos 

encontros, porém não receberão certificado ao fim do módulo. 
 
Dúvidas 
11. Eventuais dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail clinica.direitoambiental@gmail.com ou por 

meio da página da ROSA no Facebook (https://www.facebook.com/rodasocioambiental).

Encontro Tema Data

Círculo I A  Emergência do Socioambientalismo 29/08/2016

Círculo II A Produção Econômica e seus Reflexos 12/09/2016

Círculo III Dinâmicas Socioespaciais Urbanas 26/09/2016

Círculo IV Agroecologia e Conflitos no Campo 10/10/2016
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