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Objetivos do Ecoprojeto: 
 

Permitir o livre acesso a informações 
relacionadas ao desenvolvimento 
sustentável da região do Litoral Norte, já 
publicadas em estudos, teses, artigos 
científicos, levantamentos, monografias, 
documentos, etc., em diversas áreas do 
conhecimento. 



Objetivos específicos do Ecoprojeto: 
 
Compor o Comitê Gestor do CD/LN que 
auxilie nos contatos junto as instituições de 
ensino e pesquisa a serem visitadas e na 
aquisição legal de algumas obras para 
disponibilização no site do Instituto 
Argonauta. 

 



Objetivos específicos do Ecoprojeto: 

 

Pesquisar  e coletar nas instituições de Ensino e 
Pesquisa (principalmente USP e UNICAMP) e 
instituições de ensino da região, trabalhos e 
documentos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável da região LN 
(monografias, teses, dissertações, documentos, 
artigos científicos, etc...) 

 



 
Metodologia: 
 
- Formação de equipe (a coordenadora do projeto em 
São Sebastião, uma profissional em São Paulo, capital e 
uma em Campinas); 
- Visitas das profissionais envolvidas a Bibliotecas de 
algumas unidades da USP, UNICAMP e das instituições 
da região do LN paulista; 
- Busca pela internet em sites de Instituições de ensino e 
pesquisa; 
 - As fichas com os dados dos trabalhos salvas em Word; 



 
Metodologia: 
 
- Os trabalhos disponíveis em PDF foram baixados e 
salvos; 
- Inserção dos trabalhos em uma lista do Excel; 
- Contatos via fone e e-mail com potenciais membros do 
Comitê Gestor para sua criação; 
- Reunião com os membros do Comitê Gestor no Aquário 
de Ubatuba; 
- Criação de uma página de busca para acesso dos 
internautas aos trabalhos da lista criada. 



Resultados esperados: 
 • Comitê Gestor atuante; 

• Lista de referências dos trabalhos 

identificados na pesquisa realizada no 

mínimo em três instituições de ensino 

e pesquisa; 

• Disponibilização de no mínimo 10 

trabalhos na íntegra ou resumo. 

 

 



Resultados efetivamente alcançados: 
 • Uma lista com 694 referências de 

trabalhos com objetos de estudo no Litoral 
Norte Paulista; 

• Confecção de 400 adesivos do projeto; 
• Uma página  em um provedor gratuito de 

acesso as referências coletadas, com link a 
instituição de origem para o internauta 
baixar os trabalhos disponíveis em PDF. 

  



O que deu certo?  
 • A Coleta de Dados - Superaram as expectativas o 

número de trabalhos com objetos de estudo no litoral 
norte paulista, já disponíveis em PDF através do acesso 
a bibliotecas virtuais das instituições de ensino e 
pesquisa; 

• A disponibilização da lista de referências em uma 
página de busca, e não apenas  a lista conforme foi 
previsto; 

• A aceitação de pessoas atuantes com a questão 
ambiental no LN de SP em participarem do Comitê 
Gestor; 
 



Lista dos Membros do Comitê Gestor do CDLN/SP 

• Virgínia Castilho – Bibliotecária do CEBIMar; 
• Antonio Eduardo Poleti – Diretor da Agência Costeira  
• Carolina Joly  - Doutoranda da UNICAMP com tese referente a criação de um Centro de 

Documentação do Litoral Norte paulista. 
• Bruno Barros Giffoni – TAMAR  
• Edson Lobato (Fredê) – Gestor do Núcleo São Sebastião do PESM  
• Eduardo Hipólito Rego – ambientalista, advogado e professor da FASS. 
• Eliane Simões (Lica) - Gerência de Conservação Ambiental da Fundação Florestal/SMA-SP.   
• Fernanda Jacó – resp. por uso público e pesquisa no PESM Núcleo Picinguaba 
• Hugo Gallo – Diretor do Aquário de Ubatuba 
• Juliana Bussolloti – professora da UNITAU  
• Maria de Jesus Robim – Pesquisador Científico IV – Divisão de Reservas e Parques Estaduais – 

PESM Núcleo Santa Virgínia 
• Mariane Checon – Bacharel em Gestão Ambiental, Especialista em Turismo e membro do GTEA 

CBH/LN, da Agenda 21 do Litoral Norte, Secretária Executiva do Conselho Gestor da APA 
Marinha do LN.  

• Paul Dale – Agrônomo, Mestre em Ciência Ambiental PROCAM/USP 
• Venâncio Guedes de Azevedo – Instituto de Pesca  
• João Millanelli – Gerente da Agência CETESB no Litoral Norte  



O que não deu certo? O que 
faria diferente? 

• As pessoas indicadas para a formação do Comitê Gestor 
são muito ocupadas e há uma dificuldade de agenda 
imensa para junção deste grupo em reuniões. Tentamos 
criar uma rede para comunicação virtual, mas apenas 
um membro (Bruno) aceitou o convite enviado. 
Precisaríamos de mais tempo e recursos para um 
articulação mais forte.  

• A empresa contratada não conseguiu instalar a página 
de busca criada no site do Instituto Argonauta. Foi 
alocada provisoriamente em um provedor gratuito e 
inserido um link no site do Instituto Argonauta. 

 



Conclusões Finais  

• Apesar de algumas dificuldades, o projeto  

superou as nossas expectativas em 

relação ao número de trabalhos coletados 

e a possibilidade de criação de uma 

página de busca. 

• As pessoas demonstraram interesse em 

colaborar com o projeto. 

 



Sobre a continuidade 

• A captação de novos recursos para 

manter uma profissional que possa 

atualizar constantemente a base de 

dados. 



OBRIGADA!!! 


