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Ações para conscientização do uso racional de energia elétrica junto à comunidade no campus da
USP de Pirassununga: informativos publicados de2014 a 2016.
A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável: a governançados atores públicos
e privados*
A importância dos espaços livres públicos em estratégias de adaptação deáreas urbanas costeiras
sujeitas à inundação no contexto da mudança climática
Ambiente urbano e sustentabilidade: desafios e oportunidadesAnápolis, desafios ambientais
(2016)
A práxis ambiental educativa: diálogos entre diferentes saberes
Armazenamento, proteção de grãos e controle orgânico em pequenas propriedades
Caminhos da Faculdade de Saúde Pública sustentável
Carvão e meio ambiente
Cidades saudáveis? Alguns olhares sobre o tema
Ciências ambientais: pesquisas e interdisciplinaridades, educação ambiental,meio ambiente e
sustentabilidade
Coletânea a Conferência da Terra: línguas, ritos e protagonismos nos territórios indígenas :
educação ambiental, sustentabilidade e território tradicional (Tomo I)
Coletânea a Conferência da Terra: línguas, ritos e protagonismos nos territóriosindígenas :
agroecologia, desenvolvimento sustentável e políticas públicas (Tomo II)
Coletânea a Conferência da Terra: línguas, ritos e protagonismos nos territórios indígenas :
planejamento ambiental, recursos hídricos e patrimônio cultural (Tomo III)
Devastação e preservação ambiental: os parques nacionais do estado do Rio de Janeiro
Educação Ambiental na Universidade de São Paulo: reflexões sobre um processo de pesquisa-

ação-participante de servidores públicos. 2.ed. 2019
Educação Ambiental na Universidade de São Paulo: reflexões sobre um processo de pesquisaação-participante de servidores públicos. 2018
Energia e sustentabilidade: desafios do Brasil na expansão da oferta e nagestão de demanda :
FGV Energia*
Erva-mate: sistema de produção e processamento industrial
Fechamento de mina: aspectos técnicos, jurídicos e socioambientais
GESTÃO AMBIENTAL EM MATO GROSSO DO SUL
Gestão da coleta seletiva e de organizações de catadores: indicadores eíndices de
sustentabilidade
Gestão local de recursos hídricos: uma reflexão para a cidade do Rio de Janeiro
Giramundos: a educação ambiental no mito e o mito na educação ambientalInjustiça ambiental e
saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos
Inovação nas práticas e ações rumo à sustentabilidade
Les aspects interdisciplinaires de la gestion de l'eau dans le contexte du changement climatique
Manual de boas práticas: técnicas de análise de sementes florestais
Marcas do homem na floresta: história ambiental de um trecho urbano de mataatlântica
Mídia, informação e meio ambiente
Multidisciplinaridade nas Ciências Ambientais: biotecnologia de alimentos eplantas e impactos
ambientais das atividades agropecuárias
Paisagem, espaço e sustentabilidades: uma perspectiva multidimensional da geografia
Panorama das ações ambientais na USP Leste até 2017
Política ambiental
Práticas ambientais no Brasil: definições e trajetórias
Refugiados Ambientais
Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós
Sustentabilidade e sociobiodiversidade na Amazônia:integrando ensino, pesquisa e extensão na
região insular de Belém
Sustentabilidade na USP
Temas atuais em mudanças climáticas: para os ensinos fundamental e médio
Tópicos especiais em Ciência e Biotecnologia
Valoração ambiental pela metodologia emergética: subsídios às políticaspúblicas no Brasil
* Necessário realizar cadastro para acessar

