
GUIA DE
EXPERIÊNCIA
SEPEX EM CASA 

EJESAM&SEPEX  APRESENTAM



SEMANA DE ENSINO,

PESQUISA, EXTENSÃO E
INOVAÇÃO DA UFSC.

Estamos na 18° edição do evento, que em
2020 estará acontecendo de maneira

remota nos dias 22, 23 e 24 de outubro. 

O QUE É A
SEPEX?

O TEMA DESSE ANO É "BIOECONOMIA:
DIVERSIDADE E RIQUESA PARA O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL".



PROGRAMAÇÕES

Todas as programações estão
explicadas no site

sepexemcasa.ufsc.br. Lá é possível
ver todos os horários, os

palestrantes e as informações
sobre cada conteúdo. 

ONDE ENCONTRAR? MODALIDADE

As programações variam
entre momentos

síncronos e assíncronos,

fique atento no site!

EIXOS

As programações são
separadas em 3 eixos

principais: Bioeconomia,

Ciência e Tecnologia e
Conheça a UFSC. 



NO  SITE  É  POSSÍVEL  SEPARAR  AS
PROGRAMAÇÕES  PELOS  EIXOS  DE  INTERESSE !



Já escolha suas programações de interesse e
inclua na sua agenda, importante se planejar
para não perder nada. 

PLANEJAMENTO

Tenha sempre uma água e algum lanche ao
seu lado durante o evento. Assim você
garante uma melhor experiência.

CUIDE  DE  VOCÊ

Escolha um lugar na sua casa onde você se
sinta confortável, que, na medida do possível,
seja mais reservado.

LOCAL  CONFORTÁVEL

DICAS DE
APROVEITAMENTO
PARA O EVENTO



DICAS ESPECIAIS DA EJESAM

O evento não é presencial, mas nada nos impede de
fazer ações na nossa casa para garantir a realização de

um evento sustentável. Vamos conferir algumas
indicações interessantes para esses dias de evento:

QUE  TAL  PRATICAR  A  SUSTENTABILIDADE  NESSES  DIAS  DE  EVENTO?



ECONOMIZE  ÁGUA
Você sabia que 5 minutos a menos no seu banho resulta numa economia
de 45 litros? Faça esse exercício nessa semana. 

DICAS DE SUSTENTABILIDADE

Precisou ir ao mercado? Que tal levar contigo uma
sacola de pano que seja possível carregar suas
compras? Já pensou em optar por caixas de papelão?

Como é o descarte de resíduos na sua casa? Você já
separa os recicláveis? Comece por isso, lavando
esse tipo de resíduo e enviando para a reciclagem. 

EVITE  SACOLAS  PLÁSTICAS

CUIDE  DO  SEU  RESÍDUO



DIMINUA  O  CONSUMO  DE  CARNE
Um dia sem carne pode poupar 24m² de área desmatada, o gasto de 3800L
de água e 140g de gás carbônico emitidos na atmosfera. Já pensou em se
desafiar e ficar os 3 dias de evento sem consumir carne? O impacto positivo
seria enorme!

ATENÇÃO  AO  GASTO  DE  ENERGIA
Decidiu que seu espaço para curtir a SEPEX em Casa é na sala? Fique de
olho para não deixar as luzes dos outros cômodos acesas.

QUER  ENTENDER  MAIS  SOBRE  O  ASSUNTO?

Confira o nosso Manual da Sustentabilidade, e outros ebooks sobre o
assunto, nesse link: ejesam.ufsc.br/materiais/

DICAS DE SUSTENTABILIDADE



TENHAM UM BOM EVENTO!
EJESAM&SEPEX  AGRADECEM  SUA  PARTICIPAÇÃO !


