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O Encontro Nacional de Estudantes de Ciências 
Ambientais é um evento anual que ocorre 
com o intuito de reunir os futuros cientistas 

ambientais para se alinharem e discutirem todas as 
temáticas relacionadas ao ramo de atuação do profissional 
da área ambiental, bem como promover o diálogo e 
integração entre os estudantes a nível nacional.

O ENECAmb caminha para a sua sétima edição, tendo 
sido sediado primeiramente em Brasília, organizado 
pelos alunos da UnB. O Encontro já foi sediado por grande 
parte das universidades que possuem o curso de Ciências 
Ambientais/Socioambientais, ou com enfoque em Ciências 
Ambientais, sendo elas: UFPE, UFG, UFC, UFMG, UFF! 

A reunião de estudantes de um curso tão novo no 
país foi capaz de criar entidades representativas como a 
AMB (Associação dos Cientistas Ambientais do Brasil) e a 
ENAMB (Executiva Nacional dos Estudantes de Ciências 
Ambientais), aumentando a articulação dos futuros 
cientistas ambientais! 

O QUE É?

HISTÓRICO



F loresça Diadema! 
O lema estampado 
no Brasão e na 

Bandeira da cidade que 
surgiu em 1958 começa 
assim: Em 1920, no local 
onde atualmente é nossa 
maravilhosa cidade, havia 
três vilarejos pertencentes 
a São Paulo, vilarejo do 
Eldorado, e a São Bernardo, 
vilarejos de Vila Conceição 
e Piraporinha. Contudo, 
em 1925 com a criação da 
Represa Billings, uma das 
maiores e mais importantes 
represas do estado de 
São Paulo, o interesse de 
moradores da Capital na 
região aumentou em muito 
o que levou a uma povoação 
densa dos três vilarejos, 
desta forma em 1936, os 
povoados de Vila Conceição 
e Piraporinha se uniram 
para formar a cidade de 
Diadema, sendo seu nome 

uma referência à um tipo de 
coroa usada pela padroeira 
da cidade, a Nossa Senhora 
da Conceição. Localizada 
à sudeste da Grande 
São Paulo, em sua Zona 
Metropolitana, Diadema 
após seu nascimento 
ainda foi distrito de São 
Bernardo do Campo até a 
sua emancipação, no final 
da década de 1950, em 
função disso apresenta sua 
economia principalmente 
voltada para a indústria e o 
comércio. 

Diadema ainda apresenta 
a segunda maior densidade 
populacional do País, e 
além disso abriga dois 
braços da Represa Billings, 
anteriormente citada, 
dentro de área de proteção 
de mananciais, a cidade 
também conta com diversos 
eventos anuais e pontos 
turísticos culturais!

FLOREAT
DIADEMA...
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C idade sede do 
Campus Diadema 
da Universidade 

Federal de São Paulo, a Unifesp, 
um Campus totalmente voltado 
às ciências ambientais, além 
de abrigar o curso de ciências 
ambientais em si. A cidade 
de Diadema já foi referência 
nacional em gestão de resíduos 
sólidos e a primeira cidade do 
Brasil a remunerar catadores 
de recicláveis pelo serviço 
prestado na coleta seletiva. A 
cidade abriga também um dos 
braços da represa Billings, a 
principal represa que alimenta 
a zona sul e sudeste da região 
metropolitana de São Paulo, 
sendo esta uma área de 
proteção e recuperação de 
mananciais. O Jardim botânico 
de Diadema é o principal abriga 
o cerne da educação ambiental 
da cidade nele rolam palestras, 
exposições, cursos além disso 
abriga uma casa ecológica, um 
borboletário, uma estufa de 
mudas para reflorestamento, 
trilhas ecológicas, espaço 
indígena e muito mais.

O local é um ótimo lugar para 
nós, cientistas ambientais, 
estagiarmos na cidade! Além 
do Jardim botânico, a secretária 
de meio ambiente da cidade 
promove diversos eventos 
de educação ambiental  em 
parceria com empresas, como 
a virada sustentável e o mês do 
meio ambiente. 

Para mais do já mencionado,  
a cidade de Diadema e a Unifesp 
realizam diversas parcerias 
através de projetos de extensão 
onde o conhecimento adquirido 
na universidade é levado 
à comunidade de maneira 
didática a fim de contribuir  
para uma construção de saberes 
coletiva! Já rolaram diversos 
projetos de extensão nesses 
13 anos de Unifesp Diadema, 
principalmente voltados à 
educação ambiental, como o 
Programa Escolas Sustentáveis 
e o Químicando. 

E atualmente a maior projeto 
de extensão em andamento é o 
Atlas Ambiental Diadema!

DIADEMA E AS 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
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A Universidade Federal de São Paulo foi criada 
oficialmente em 1994, e tem origem a partir 
da Escola Paulista de Medicina (EPM), entidade 

privada fundada em 1933 que foi federalizada em 1956. 
A partir de 2005, com o apoio das prefeituras locais e 
dos recursos provenientes do programa de expansão da 
educação do governo federal, implantou novas unidades 
em municípios próximos a São Paulo. 

Os novos campos localizados na Baixada Santista, 
Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco 
assumiram a responsabilidade pela organização de áreas 
do conhecimento que incluem, entre outras, as ciências 
exatas, humanas, ambientais e sociais aplicadas. Desde o 
início do século XXI a UNIFESP apresenta rápida expansão 
territorial e diversificação dos cursos oferecidos, deixando 
de ser uma “Universidade da Saúde” para ser uma 
“Universidade do Conhecimento”.

UNIFESP
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O curso de ciências 
ambientais é 
oferecido desde 

2010. São oferecidas 50 vagas 
por ano com ingresso feito 
através do Sisu, o curso 
é de caráter semestral, 
contando com grade fixa 
no primeiro semestre e nos 
semestres posteriores os 
alunos podem organizar 
a própria grade. Nesse 
curso de período integral 
são oferecidas disciplinas 
obrigatórias, disciplinas 
eletivas e optativas. A carga 
horária total é de 4012 horas, 
já contando com 340 horas de 
estágio obrigatório, possui 
classificação de 4 estrelas no 
guia do estudante.

Adotando uma abordagem 
inter e multidisciplinar,  é 
considerado hoje um dos 
cursos de ciências ambientais 
mais completos do país, pois 
busca integrar as ciências 
naturais (física, biologia, 
geologia e química) e as 
ciências sociais (ética, 
antropologia, economia e 
política) com a finalidade 
de proporcionar ao 
discente compreensão do 
funcionamento do planeta e 
assim o capacita para lidar 
com os problemas ambientais, 
visando a remediação 
de áreas contaminadas, 
a conservação e o 
desenvolvimento sustentável.

CIÊNCIAS
AMBIENTAIS
NA UNIFESP
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O CACAU é o Centro 
Acadêmico de 
Ciências Ambientais 

da Unifesp. Essa entidade 
é formada por alunos e é 
responsável por representar os 
todos os graduandos de Ciências 
Ambientais dentro e fora da 
UNIFESP. Além disso, é dever 
da mesma organizar, propor e 
fazer com que se concretizem 
as demandas que surgem, afim 
de contribuir para a melhora 
do curso, da sua visibilidade e 
do bem-estar dos que o tiverem 
cursando.

ENTIDADES
RELACIONADAS
AO CURSO

CACAU SUSTENTARE JR.

A Sustentare Jr. é a 
Empresa Júnior do 
curso de Ciências 

Ambientais da UNIFESP 
Campus Diadema. O projeto 
busca a aplicação prática dos 
membros na área de formação 
profissional. Já realizaram 
projetos de educação ambiental 
em colégios, Gestão de Resíduos 
Sólidos em eventos de médio 
porte, semana acadêmica na 
universidade, aplicação de 
minicursos dos softwares ArcGis, 
QGIS, Surfer, Perícia Ambiental, 
entre outros. Atualmente 
continua trazendo minicursos 
de diversos conteúdos, como 
educação ambiental, gestão de 
resíduos e treinamentos sobre 
normas de qualidade, além da 
procura constante de novas 
parcerias para novos trabalhos 
dentro e fora da universidade.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS

ATLAS
AMBIENTAL
DIADEMA
“O objetivo não é só 
confeccionar um material, 
mas apurar dados com 
uma visão científica, 
estabelecendo indicadores 
ambientais que subsidiem as 
tomadas de decisões pelos 
órgãos competentes”.

O projeto de Atlas 
Ambiental da cidade 
de Diadema foi 

apresentado por docentes do 
Instituto de Ciências Ambientais, 
Químicas e Farmacêuticas (ICAQF) 
da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) – Campus Diadema, 
em reunião no dia 26 de janeiro 
para o prefeito Lauro Michels, 
todos os secretários do município, 
e os técnicos da Secretaria do Meio 
Ambiente.

Com previsão de desenvolvimento 
em três anos, o projeto contará 
com a parceria da Prefeitura 
Municipal de Diadema, que 
disponibilizará dados oficiais da 
cidade sobre vegetação, flora, 
fauna, desenvolvimento urbano 
e socioeconômico. Para tal, será 
elaborado um termo de parceria 

entre a Unifesp e a Prefeitura 
de Diadema.

O município de Diadema 
será o primeiro da região 
ABCD a ter seu próprio Atlas 
Ambiental. O documento trará 
informações sobre recursos 
hídricos, solo, vegetação e ar 
da região, além de mostrar 
como o sistema urbano afeta 
a natureza, e de como a 
sustentabilidade dos sistemas 
urbanos e naturais deve ser 
olhada de forma integrada.

Segundo Tatiana Capel, 
secretária de Meio Ambiente, 
essa parceria trará muitos 
benefícios. “O projeto vem em 
momento oportuno para a 
cidade, em função da revisão 
do Plano Diretor. Além de 
sermos o primeiro município 
do ABC a ter um Atlas 
Ambiental, o projeto também 
reforçará a vocação do 
Campus Diadema na vertente 
ambiental”, explica. 

Para a professora Ana 
Luísa Bitencourt, chefe do 
Departamento de Ciências 
Ambientais da Unifesp, o Atlas 
Ambiental de Diadema é um 
grande projeto. “O objetivo 
não é só confeccionar um 
material, mas apurar dados 
com uma visão científica, 
estabelecendo indicadores 
ambientais que subsidiem as 
tomadas de decisões pelos 
órgãos competentes”.



A pesar de só ter 
se emancipado 
da cidade de 

Itanhaém em 1958, a Estância 
Balneária do Camburi é repleta 
de história e traz diversos 
sítios arqueológicos em seu 
território. “Verde mar e a praia 
empolgante, cercada só de 
flores e jardins.” É o que diz o 
hino da cidade que é tem quase 
50% de si inclusa em planos de 
conservação ambiental.

A estância balneária de 
Peruíbe possui diversos roteiros 
com áreas de preservação do 
nosso querido bioma Mata 
Atlântica, 32km de praias 
exuberantes, e com quase 
metade de seu território 
inserido em Unidades de 
Conservação, englobando uma 

das mais importantes áreas 
de preservação do estado 
de São Paulo. De cultura 
predominantemente caiçara, 
a região possui diversos sítios 
arqueológicos e três aldeias 
indígenas de etnia Tupi-Guarani.

Peruíbe é uma cidade com 
turismo completo, uma vez que 
na região é possível usufruir 
do campo, praia e montanha! 
Dessa forma, torna-se também 
a maior fonte de renda local!

PERUÍBE
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A praia de Barra do 
Una, local onde o 
Rio Una Prelado 

encontra o mar, está inserida na 
Estação Ecológica Juréia-Itatins,  
que desde 2013, passou a ser 
considerada uma Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável 
(RDS), no qual é permitida a 
permanência das comunidades 
tradicionais no local e uso 
sustentável dos recursos ali 
presentes.

A região possui belezas 
incríveis, que vão desde seus 
mangues até suas dunas, em 
um ambiente cercado por um 
vegetação nativa!

A Fundação Florestal é o 
órgão que promove e executa 
ações integradas voltadas para 
a conservação ambiental, a 

proteção da biodiversidade, o 
desenvolvimento sustentável, 
a recuperação de áreas 
degradadas e o reflorestamento 
de locais ambientalmente 
vulneráveis, realizando 
parcerias com órgãos 
governamentais e instituições 
da sociedade civil e que tem 
como finalidade contribuir 
para a conservação, o manejo 
e a ampliação das florestas 
de produção e das Unidades 
de Conservação estaduais, 
atuando conjuntamente com o 
Instituto Florestal.

Atualmente, a Fundação 
Florestal é responsável pela 
gestão de 102 Unidades de 
Conservação de Proteção 
Integral e de Uso Sustentável, 
incluindo a Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, no qual está 
inserida a região de Barra de 
Una, local no qual sediará o 
nosso evento! 

A parceria com a FF tem 
sido de extrema importância 
para o nosso evento, e além 
disso, a ação conjunta com o 
VII ENECAmb garantirá aos 
participantes um certificado 
assinado pela mesma!FUNDAÇÃO

FLORESTAL

BARRA
DO UNA
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Em 2016, no IV ENECAmb, 
sediado pela UFF, se apresentou 
a primeira iniciativa na história 
do evento, resultando em 
um encontro com baixa ou 
praticamente zero emissão de 
resíduos, o qual houve a coleta 
de todo o resíduo orgânico e 
inorgânico produzido. E agora, 
em 2019, o VII ENECAmb tem o 
prazer de anunciar a segunda 
Gestão de Resíduos Sólidos 
gerida e organizada pelo Grupo 
de Trabalho da Comissão 
Organizadora, composta por 
alunos da Unifesp Diadema!

No espaço que será realizado 
o evento, serão espalhadas 
lixeiras devidamente 
identificadas para os 
respectivos resíduos. Além 
disso, contará com conteúdos 
programáticos que subsidiarão 

o entendimento e a importância 
da GRS em eventos de pequena, 
médio e grande porte. A ideia 
surgiu a partir de trabalhos 
feitos pela Empresa Júnior do 
curso, Sustentare, que tem 
fornecido seus serviços para 
as entidades do Campus, 
assim como o conhecimento 
da problemática ambiental do 
município de Peruíbe referente 
a Gestão de Resíduos. Todos 
os recicláveis do evento serão 
encaminhados à cooperativa, 
os orgânicos serão dispostos 
no próprio camping com a 
implementação de composteira, 
e as bitucas serão recolhidas 
para posterior destinação 
adequada.

  
 

GESTÃO
DE RESÍDUOS
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OBSERVAÇÕES GERAIS
SOBRE O EVENTO
• No dia 24 o evento não irá 

disponibilizar alimentação;

• No dia 25 não teremos almoço, 
apenas um lanche pela manhã e 
janta a noite. 

• Todas as refeições serão simples, 
os horários serão rigorosamente 
seguidos.

• No dia 31 teremos café da manhã 
no camping, almoço e janta será 
responsabilidade do participante, 
existem indicações de locais 
para alimentação em Peruíbe na 
revista; 

• No dia 24 é possível solicitar ifood 
para alimentação, após o dia 
25 estaremos em local isolado, 
sem sinal de rede de celular, mas 
os comerciantes locais estarão 
vendendo alimentos. 

• O local do camping aceita cartão 
de débito e crédito, mas levem 
dinheiro para emergência. 

• O camping não possui 
alojamentos, coberturas, 
barracas, colchões e nem lonas, 
portanto cada pessoa precisa se 
responsabilizar por esses itens;

• O credenciamento ocorrerá das 
16h às 19h na Chácara Santa 
Isabel, após esse horário só será 
possível se credenciar com aviso 
prévio. No dia 25 iremos embarcar 

para Peruíbe, portanto só entrar 
no ônibus com credenciamento 
feito e pulseira, o controle será 
realizado pelo Qrcode de cada 
pulseira;

• A lista dos ônibus e horários 
de partida estão anexados na 
revista, foram divulgados nas 
redes sociais e serão avisados no 
credenciamento, está lista precisa 
ser respeita, pois ela indicada a 
entrada das pessoas na reserva;

• Todos os itens e bens 
dos participantes são de 
responsabilidade dos mesmos, a 
comissão organizadora, o camping 
ou o evento não se responsabiliza 
por qualquer itens; 

• O zelo e cuidado com a integridade 
física e estrutural da chácara, 
do camping e dos ônibus é 
responsabilidade de todos os 
participantes e caso tenha 
qualquer avaria a responsabilidade 
são de todos os inscritos.

• Quem não adquiriu pacote 
com transporte precisa se 
responsabilizar pela chegada até 
Barra do Una e não pode ficar 
no evento após os dias pagos, 
o controle da alimentação será 
realizado via Qrcode e caso insista 
em ficar no evento a alimentação 
e entrada aos conteúdos será 
bloqueada.
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CRONOGRAMA

ALIMENTAÇÃO
LOCAL

Horários referentes do dia 25 de outubro ao dia 30.
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A
QUINTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

SEXTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO

*

*

*sujeita a alteração

*

*sujeita a alteração
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DOMINGO, 27 DE OUTUBRO SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO

*sujeita a alteração

*
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TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO
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QUINTA-FEIRA,
31 DE OUTUBRO



COMO
CHEGAR?

AEROPORTO - CHÁCARA SANTA ISABEL

Endereços

• Aeroportos:

Aeroporto Internacional de Guarulhos:
Rod. Hélio Smidt, s/nº - Aeroporto, Guarulhos - SP

Aeroporto de São Paulo/Congonhas:
Av. Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas, São Paulo – SP

Aeroporto Internacional de Viracopos:
Rodovia Santos Dumont, km 66 - Parque Viracopos, Campinas – SP

Chácara Santa Isabel:
Estrada do Alvarenga, 5531 (Pedreira), Diadema – SP 

• Rotas possíveis

Aeroporto Internacional de Guarulhos

Terminal 3 > Ônibus 257 > Metrô Tatuapé Linha Vermelha > Baldeação 
na estação Sé para a Linha Azul > Estação Jabaquara > Terminal 
Metropolitano Jabaquara > Ônibus 290, 289 ou 288 > Parada Terminal 
Diadema > Ônibus 182 Acampamento dos Engenheiros > Parada em 
frente a Chácara Santa Isabel.  

Estimativa de tempo: 2h50      Valor: R$ 19,85

Terminal 3 > Ônibus 472 > Terminal Rodoviário Tietê > Metrô 
Portuguesa - Tietê Linha Azul > Estação Jabaquara > Terminal 
Metropolitano Jabaquara Ônibus 290, 289 ou 288 > Parada Terminal 
Diadema> Ônibus 182 Acampamento dos Engenheiros > Parada  em 
frente a Chácara Santa Isabel.

Estimativa de tempo: 2h46   Valor: R$ 48,10
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COMO
CHEGAR?

AEROPORTO - CHÁCARA SANTA ISABEL

 Aeroporto de São Paulo/Congonhas

Av. Washington Luiz, 6675 > Ônibus 576M-10 > Av. Eng. Armando 
de Arruda Pereira > Parada Cidade Vargas > Ônibus 288, 289 ou 
290 > Parada Terminal Diadema > Ônibus 182 Acampamento dos 
Engenheiros > Parada em frente a Chácara Santa Isabel.

Estimativa de tempo: 1:28 min   Valor: R$ 9,10   

Av. Washington Luiz, 6675 > Ônibus 5630-10 > Parada 1 > Estação de 
Transferência Washington Luiz > Avenida Presidente Kennedy

Estimativa de tempo: 52 min     Valor: R$ 8,85 

Aeroporto Internacional de Viracopos

Av. Bem-Vindo/ Torre de Controle > Ônibus 601 > Terminal 
Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira > Terminal Multimodal 
Ramos de Azevedo > Ônibus Piracicaba x Campinas > Terminal 
Rodoviário Piracicaba > Ônibus São Paulo- Tietê x Piracicaba > 
Terminal Rodoviário Tietê > Metrô Portuguesa - Tietê > Estação 
Jabaquara > Terminal Metropolitano Jabaquara > Ônibus 290, 289 
ou 288 > Parada Terminal Diadema > Ônibus 182 Acampamento dos 
Engenheiros > Parada em frente a Chácara Santa Isabel.

Estimativa de tempo: 10h

Rodoviária Tietê

Terminal Rodoviário Tietê > Metrô Portuguesa - Tietê Linha Azul > 
Estação Jabaquara > Terminal Metropolitano Jabaquara para Terminal 
Metropolitano Diadema Ônibus 290, 289 ou 288 > Parada Terminal 
Diadema > Ônibus 182 Acampamento dos Engenheiros > Parada em 
frente a Chácara Santa Isabel.

Estimativa de tempo: 2:28 min     Valor: R$ 9,10   
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COMO
CHEGAR?

CAMPING TIA LOLA

Aplicativo BlaBlaCar 

Estimativa de tempo: 1h40   Valor: cerca de R$ 26,00

Recomendação:
baixar Uber e/ou 99 

Endereço

Avenida João Takaoka, s/n, Peruíbe - SP 

UPA x BARRA DO UNA

PARTINDO DO UPA PARTINDO DA BARRA

04:10 05:30

07:30 9:00

12:30 14:00

18:30 20:00

23:15* 00:30

* Vila Guaraú

UPA x CACHOEIRA DO PARAÍSO

PARTINDO DO UPA PARTINDO DA BARRA

05:0O 06:00

08:00 9:00

12:30 13:30

18:30 19:30
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COMO
CHEGAR?



ITENS ESSENCIAIS 
PARA LEVAR
AO EVENTO

• Dinheiro
• Cartão de crédito e/ou débito
• Documentos (RG, CPF, cartão de convênio/SUS)
• Prato e talher (obrigátorio)
• Roupa de cama
• Roupa de banho
• Roupas leves
• Canga
• Kit de Higiene Pessoal
• Repelente e protetor solar (obrigatório)
• Colchão (opcional)
• Barraca (obrigatório)
• Caneca (obrigatório)
• Fantasia (para os culturais)
• Remédios (antialérgicos, analgésicos, remédios 

em geral)
• Óculos escuro
• Calça e casaco/moletom 
• Papel higiênico (obrigatório)
• Snacks (períodos entre refeições)
• Luvas de pano ou plástico mais resistente (para o 

mutirão de limpeza na praia)

PRÉ E PÓS
ENECAMB

DIADEMA E 
PROXIMIDADE

Hotel Park’s Diadema.

A partir de R$92 reais.

Endereço: Av. Piraporinha, 522, V. 

Nogueira, Diadema, São Paulo.

OYO 146 Hotel Jabaquara - Imigrantes.

A partir de R$63 reais.

Endereço: Rua dos Jequitibás, 167, 

Jabaquara, São Paulo, SP. 

HOSTEL, HOTÉIS
(bons preços, acessíveis)

Hospedagem pelo Booking.com
a partir do dia 31/10
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PRÉ E PÓS
ENECAMB

SÃO PAULO

• Kera Smart Hostel
A partir de R$46 reais a diária. 
Endereço: Praça Baronesa de 
Bocaina, 131, Vila Madalena, São 
Paulo

• Hostel São Paulo Backpackers.
A partir de R$32 reais a diária.
Endereço: Rua Teçaindá, 63, 
Pinheiros, São Paulo.

• Hostel California Café Bar.
A partir de R$51 reais a diária. 
Endereço: Rua João Moura, 607, 
Pinheiros

• São Paulo Lodge Business Hostel.
A partir de R$61 a diária.
Endereço: Rua Sena Madureira, 42, 
Vila Mariana, São Paulo.

• Viva Hostel Design.
A partir de R$45 a diária. 
Endereço: Rua Girassol, 1262, São 
Paulo. 

• Soul Hostel.
A partir de R$53 a diária. 
Endereço: Rua São Carlos do Pinhal, 
461, Bela Vista, São Paulo. 

HOSTEL, HOTÉIS
(bons preços, acessíveis)

• Hostel SP011
A partir de R$45 reais a diária. 
Endereço: Rua Padre Agostinho 
Mendicute, 85, Perdizes, São 
Paulo. 

• Garoa Hostel
A partir de R$45 a diária. 
Endereço: Rua Guaicui, 72, 
Pinheiros, São Paulo.

• Nomade in Arte e Hostel São 
Paulo
A partir de R$36 a diária. 
Endereço: Rua Eça de Queiroz, 
414, Vila Mariana, São Paulo. 

• Hostel Le Jady’s
A partir de R$55 a diária. 
Endereço: Rua Silvia, 213, Bela 
Vista, São Paulo.

• Roca Hostel Vila Mariana
A partir de R$36 a diária. 
Endereço: Rua Dr. Eduardo 
Martinelli, 30, Vila Mariana, São 
Paulo. 

• The Hostel Vila Mariana
A partir de R$31 reais a diária.
Endereço: Dia Domingos de 
Morais, 775, Vila Mariana, São 
Paulo. 

• Deck Hostel
A partir de R$22 a diária.
Endereço: Av. Cásper Líbero, 554, 
São Paulo.
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PARA COMER

DIADEMA

Bar Ponto de Encontro
Rua Antônio Doll de Moraes, 166 
Centro, Diadema - SP, 09920-540

Studio 1100
Rua Antônio Doll de Moraes, 118 
Centro, Diadema - SP, 09920-540

Fábrica 7
Av. Sete de Setembro, 762
Centro, Diadema - SP, 09912-010

Bichão Burguer
Av. Alda, 501
Centro, Diadema, SP, 09910-170

Old Friends
Av. Nossa Sra. das Vitórias, 359 
Centro, Diadema - SP, 09910-140

Shopping Praça da Moça 
R. Manoel da Nóbrega, 712
Centro, Diadema - SP, 09910-720

House Burguer 
R. Moacyr Goulart Cunha Caldas 
Conceição, Diadema - SP, 09911-450

Locais Veganos
SÃO PAULO

Novos Veganos
• Rua Brejo Novo, 3 - Penha/SP
Telefone : (11) 98764 - 6329
• Rua Fidalga, 73 - Vila Madalena
Telefone: (11) 94570 - 0658

Funcionamento:
Segunda à sexta: 18h às 23h
Sábado e domingo: 12h às 23h

Prime Dog
• Rua Vergueiro, 1960 - Vila 

Mariana, São Paulo - SP
Telefone: (11) 5539-0179 
• Av. Brigadeiro Faria Lima, 1814 

Jardim Paulistano
Telefone: (11) 2892-4796

Funcionamento: 
Segunda – Terça: 11h30 às 03h
Quarta – Quinta: 11h30 às 04h
Sexta – Sábado: 11h30 às 06h
Domingo: 11h30 às 04h

Animal Chef
R. Augusta, 1036 - Consolação, 
São Paulo 
Telefone: (11) 97498-6901

Funcionamento: 
Terça à Sexta 12h às 15h, 18h às 
22h e Sábado e Domingo 12h às 
22h.

Pop Vegan
Rua Fernando de Albuquerque, 
142/144 - Consolação, São Paulo 
Telefone: (11) 2157-4358

Funcionamento: 
Segunda das 11h30 às 15h, 
Terça à Sexta das 11h30 às 23h, 
Sábado das 11h30 às 00h e 
Domingo das 18h às 23h.
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Não Veganos
SÃO PAULO

Arte Rei do Pastel
Rua Dona Veridiana, 34
Santa Cecília, São Paulo
Telefone: (11) 3333-7673

Funcionamento:
Segunda à Sexta das 10h30 às 21h 
e Sábado das 10h às 16h

Itiriki Bakery
R. dos Estudantes, 24
Liberdade, São Paulo - SP, 01506-
030
Telefone: (11) 3277-4939
Cardápio: bakeryitiriki.com

Funcionamento:
Segunda-feira: 08h às 19h
Terça-feira: 08h às 19h
Quarta-feira: 08h às 19h
Quinta-feira: 08h às 19h
Sexta-feira: 08h às 19h
Sábado: 08h às 19h
Domingo: 08h às 18h

Frida & Mina
R. Artur de Azevedo, 1147
Pinheiros, São Paulo - SP, 05404-013
Telefone: (11) 2579-1444

Funcionamento:
Segunda à sábado das 12h às 22h
e Domingo das 12h às 21h.

Urbe Café Bar
R. Antônio Carlos, 404
Consolação, São Paulo-SP, 
01309-010
Telefone: (11) 3262-3943

Funcionamento:
Segunda-feira: 12h às 00h
Terça-feira: 10h às 00h
Quarta-feira: 10h às 00h
Quinta-feira: 10h às 00h
Sexta-feira: 10h às 02h
Sábado: 09h às 02h
Domingo: 09h às 23h30

Casa Don’Anna
Rua Guaianases, 1149
Campos Elíseos, São Paulo - SP, 
01204-003
Telefone: (11) 3798-2363

Funcionamento:
Segunda à sexta das 7h às 19h
e Sábado das 8h às 19h.

Quintal do Centro
R. Barão de Tatuí, 95
Vila Buarque, São Paulo - SP, 
01226-030

Funcionamento:
Segunda à sábado das 9h às 
19h.

Hachi Crepe e Café 
*Adaptam seus crepes para 
veganos e celíacos.
Endereço: Rua Galvão Bueno, 
586 - São Paulo 
Telefone: (11) 3208 - 3113

Funcionamento:
Segunda à quinta: 11h às 19h30
Sexta e sábado: 11h às 21h
Domingo e feriados: 11h às 19h
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PERUÍBE

Câmara de Peruíbe
Panificadora 3 coqueiros
Av. 24 de Dezembro, 225.

Republika do Japa
Av. 24 de Dezembro, 245.

Surf Burguer Peruíbe
Av. São João (sem número)

Baldeação
ELI da Lua Lanches (foodtruck)
Cidinha Lanches: Av. Domingos 
da Costa Grimaldi, 67.

Comida por quilo da estação
Rua Riachuelo, 50.

Churrascaria Nonohay
Rua Professora Teresinha 
Rodrigues Kalil, 1085.

DICAS
DE ROLÊ
SÃO PAULO

CULTURAIS

• Sesc Paulista
• Sesc 24 de Maio
• Itaú Cultural
• Japan House
• Sesc Pinheiros
• CCSP- Centro Cultural de São 

Paulo 
• MASP - Museu de Arte de São 

Paulo Assis Chateaubriand

• MIS - Museu da Imagem e do 
Som

• MAM - Museu de Arte Moderna 
de São Paulo

• MAB - Museu Afro Brasil
• Pinacoteca do Estado de São 

Paulo
• Museu Catavento 
• Beco da Vila Madalena e Beco 

do Batman
• Liberdade
• Farol Santander
• Tomie Otake
• Templo Zu Lai
• Templo Kinkaku Ji
• Museu do Futebol
• Museu da Arte Brasileira
• Centro Cultural do Banco do 

Brasil
• Museu de Arte Sacra
• Oficina Cultural Oswald 

Andrade

NOTURNOS

• Nossacasa Confraria das Ideias
• Bar do Baixo
• Bar dos Cornos
• Botecos na Vila Madalena
• Samba do Sol
• Samba da Treze (toda sexta no 

Bixiga)
• Samba da Santa Cecília
• Rolezinho no Largo da Batata
• Rua Augusta
• Bares da rua Borba
• Casa da Luz
• CCPC
• Canto da Ema
• Remelexo
• Casa das Caldeiras
• CTN
• Forró dos Ratos
• Sucesso’s Bar
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NATURAIS

• Paranapiacaba
• Pico do Jaraguá
• Parque estadual Alberto 

Loefgren (Horto Florestal) - 
Núcleo Pedra Grande

• Parque da Aclimação
• Parque do Ibirapuera
• Parque da Água Branca

• Horta Comunitária da Praça das 
Corujas

• Horta do Ciclista 
• Jardim Botânico de São Paulo
• Fundação Zoológico de São 

Paulo
• Instituto Butantã
• Parque do Carmo
• Praça Pôr do Sol
• Parque da Luz

REGRAS
Disposições gerais:

1. Desistência

a. Em caso de desistência até o dia 23 de setembro de 
2019 o valor a ser ressarcido ao participante corre-
sponderá a 50% do total pago; 

b. Em caso de desistência após o dia 23 de setem-
bro de 2019 o valor a ser ressarcido ao partici-
pante corresponderá a 20% do total pago;

c. Em caso de pagamentos realizados pelo PayPal 
serão descontados do valor total a ser ressarcido as 
taxas e tarifas correspondentes ao tipo de transação 
realizado.

2. Transporte para a vivência

a. Não será permitido o consumo de cigarros, bebidas 
alcoólicas ou substâncias alucinógenas no interior 
do veículo de transporte para a vivência;

b. Será dever do participante manter o veículo lim-
po, orientando os passageiros a não jogar lixo 
dentro do veículo, bem como não jogar lixo fora 
do veículo em qualquer circunstância;

c. Somente conversar com o motorista em caso de 
extrema necessidade;

d. Não será permitido qualquer atitude individual 
dos passageiros durante a viagem, que venha 
em prejuízo a integridade física ou moral dos 
demais passageiros, do motorista e do veículo;

e. Só será permitido o cumprimento do trajeto 
original autorizado pelo contratante;

f. Não será permitido embarque de passageiros 
que não tenha assinado o termo de responsab-
ilidade e conduta, que o nome não se encontre 
na lista e que não esteja portando documento 
com foto. Ficando a cargo da organização con-
ferir a identidade e vínculo das pessoas listadas 
para a viagem, não sendo permitida a condução 
de pessoas estranhas à finalidade; 

g. Em caso de danos ao veículo contratado é de inteira 
responsabilidade do usuário que cometeu o dano 
de ressarcir o conserto do mesmo;

h. Os horários de embarque e de retorno deverão ser 
respeitados, com tolerância de atraso de 10 (dez) 
minutos para ambas as partes.

3. Responsabilidade

a. A Comissão Organizadora não se responsabiliza 
por objetos perdidos no veículo, nos alojamentos e 
durante o evento, portanto, é de total responsabili-
dade do participante zelar pelos seus bens; 

b. O participante se responsabiliza pela sua integri-
dade física e pelos seus atos durante o evento; 

c. A entrada ao evento só é feita após o credenciamen-
to do participante, sendo responsabilidade do inscri-
to fazer o seu credenciamento nos horários indica-
dos pela Comissão Organizadora;

d. O participante deve respeitar os horários indicados 
no cronograma para alimentação; 

e. Não será tolerado qualquer comportamento in-
adequado, como atitudes racistas, machistas, 
LBGTQIA+fobia, brigas ou qualquer outro tipo de 
discriminação. O inscrito que participar de qualquer 
uma das situações citadas anteriormente será EX-
PULSO do evento, sendo a pulseiras cortada e não 
poderá ficar mais nas dependências dos alojamen-
tos ou locais que forem realizadas as atividades do 
evento;

f. Declaro ainda, que ISENTO o Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Unifesp, o 
seu diretor, a coordenação do curso de Bacharelado 
em Ciências Ambientais, a Comissão Organizadora 
e parceiros, de qualquer Responsabilidade Penal e/
ou Responsabilidade Civil decorrente de atos comis-
sivos e omissivos que por minhas atitudes venham 
causar danos, ficando ao meu próprio encargo toda 
e qualquer responsabilidade indenizatória que pos-
sa ser pleiteada decorrente de dano material e/ou 
moral por fatos que venham ocorrer, nos termos do 
Art. 186 do Código Civil. 

g. Declaro que estou CIENTE que em caso de qualquer 
atitude citada, estarei sujeito às disposições legais 
e penalidades institucionais que será avaliada por 
uma comissão composta por docentes, discentes, 
representantes da Executiva Nacional dos Estu-
dantes de Ciências Ambientais (ENAMB) e testemu-
nhas, que pode acarretar na EXPULSÃO permanente 
do atual e de futuros Encontros Nacionais dos Estu-
dantes de Ciências Ambientais.
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