
 
 
 

 

 

Dia 13 de novembro (segunda-feira) | Auditório Sede Acadêmica 
 

11h50min  

 

Home – Nosso planeta, nossa casa 

Direção: Yann Arthus-Bertrand 

País: FRA 

Duração: 120 minutos 

Sinopse: Apesar da enormidade das intervenções prejudiciais da humanidade ao Planeta Terra, 

é possível observar dos céus que é cedo para ser pessimista: é possível reconstruir as riquezas 

da Terra e frear a destruição. 

 

13h45min 

 

Quem controla a água? 

Direção: Leslie Franke e Herdolor Lorenz 

País: FRA, DEU 

Duração: 82 minutos 

Sinopse: Na América Latina, EUA, África e Europa, surgem movimentos para trazer o 

fornecimento de água de volta às mãos dos cidadãos. O filme Quem Controla a Água? ajuda a 

tomar uma decisão consciente. 

 

15h30min 

 

A lei da água – Novo Código Florestal 

Direção: André D’Elia 

País: BRA 

Duração: 78 minutos 

Sinopse: O documentário discorre sobre as florestas e como elas são importantes para os 

recursos hídricos do Brasil. Através de entrevistas com ruralistas, ambientalistas, cientistas e 

agricultores, o documentário relembra a votação no Congresso do Novo Código Florestal e 

questiona seu impacto com opiniões divergentes. Além de problematizar as mudanças na 

legislação responsáveis por decidir o que deve ser preservado e o que pode ser desmatado nas 

propriedades rurais do Brasil. 

 

 

 



 
 
 

 

17h30min 

 

Damocracy 

Direção: Todd Southgate 

País: BRA 

Duração: 35 minutos 

Sinopse: Todd Southgate viaja dos cantos mais profundos da floresta amazônica no Brasil, para 

as montanhas e planícies férteis da Mesopotâmia, na Turquia e desconstrói o mito das 

barragens como a energia “verde”. Em foco, a discussão de dois projetos gigantescos: Belo 

Monte no Brasil e ilisu na Turquia. 

 

18h15min 

 

Belo Monte – Depois da inundação 

Direção: Todd Southgate 

Países: BRA 

Duração: 54min 

Sinopse: Narrado pelo ator Marcos Palmeira, o documentário conta a história e as 

consequências de uma das hidrelétricas mais polêmicas do mundo. Através de entrevistas com 

líderes indígenas, ativistas e moradores locais, Belo Monte: Depois da Inundação demonstra 

como esse megaprojeto, que custou mais de $30 bilhões - na sua maior parte, financiado com 

dinheiro público - deixou um legado de violações de direitos humanos e danos socioambientais 

que desestruturam meios de vida das comunidades locais do rio Xingu. Ao mesmo tempo, o 

filme conta a história de lutas dos povos indígenas, movimentos sociais e seus aliados para 

cobrar justiça e a responsabilização pelos crimes cometidos em Belo Monte, e para evitar a 

repetição dos mesmos erros na bacia do Tapajós, onde o povo Munduruku e comunidades 

ribeirinhas têm defendido seus territórios e direitos, resistindo a grandes projetos destrutivos 

como a UHE São Luiz do Tapajós. 

 

 

Dia 14 de novembro (terça-feira) | Auditório Sede Acadêmica 
 

09h30min 

 

Praça de bolso do ciclista 

Direção: Rafael Bertelli 

País: BRA 

Duração: 22 minutos 

Sinopse: Como uma planta que floresce em um ambiente inóspito, uma praça toma o lugar de 

um terreno abandonado no centro de Curitiba (Brasil). Em pouco tempo, ela torna-se palco da 

efervescência cultural local e símbolo de um movimento pela ocupação criativa da cidade. 



 
 
 

 

 

10h 

 

A praça pede passagem 

Direção: Fernando Ramos 

País: BRA 

Duração: 100 minutos 

Sinopse: O documentário debate a urgência da retomada dos espaços públicos nas cidades 

contemporâneas. Aborda também as origens de nosso caos urbano e os conflitos entre 

pessoas e carros. 

 

13h 

 

Naquela época e hoje 

Direção: Luiz Adelmo 

País: BRA 

Duração: 80 minutos 

Sinopse: Quanto o aspecto qualidade de vida tem sido levado em conta nas metrópoles 

brasileiras nas últimas décadas? 

 

14h35min 

 

Tarja Branca 

Direção: Cacau Rhoden 

País: BRA 

Duração: 79 minutos 

Sinopse: Um manifesto sobre a importância de continuar sustentando o espírito lúdico de 

nossa infância que gradualmente vamos abandonando na vida adulta. 

 

16h 

 

A Will For the Woods 

Direção: Amy browne, Jeremy Kaplan, Tony Hale e Brian Wilson 

País: EUA 

Duração: 93 minutos 

Sinopse: E se o nosso “último ato” pudesse ser um presente para o planeta – uma força para a 

regeneração ? Músico, bailarino folclórico e psiquiatra, Clark Wang prepara seu próprio funeral 

verde, determinado a que seu derradeiro lugar de descanso ajude o planeta. 

 

 

 

 



 
 
 

 

18h 

 

Que estranha forma de vida 

Direção: Pedro Serra 

País: PRT 

Duração: 109 minutos 

Sinopse: Acompanharemos de perto a eco-aldeia de Cabrum, recente comunidade no norte de 

Portugal; a Cooperativa Integral Catalã, em Barcelona, que pratica a autogestão com moeda 

própria – o Eco; e por fim, a comunidade autossustentável – Tamera – situada em Portugal 

também, com quase 20 anos de existência, centro de pesquisa para a paz, com filosofia de 

amor livre, em busca da autossuficiência. 

 

20h 

 

Buscando sentido 

Direção: Nathanaël Coste e Marc De la Ménardière 

País: FRA 

Duração: 87 minutos 

Sinopse: O documentário conta a história de dois amigos de infância, Marc e Nathanaël, que 

decidiram largar tudo para iniciar uma jornada em busca da solução dos questionamentos 

sobre os caminhos do mundo. A jornada dos jovens pelos continentes serve para que eles 

repensem sua relação com a natureza, com a felicidade e com o sentido da vida. 

 

 

Dia 16 de novembro (quinta-feira) – Mostra Lixo Zero | Auditório Sede 

Acadêmica 
 

9h 

 

The Discarded 

Direção: Annie Costner e Carla Dauden 

País: EUA 

Duração: 18 minutos 

O documentário fala sobre a poluição da Baía de Guanabara e os desafios enfrentados por 

pessoas e instituições que lutam pela melhoria da qualidade da água da baía. 

 

 

9h30min 

 

E-Wasteland 

Direção: David Fedele 



 
 
 

 

País: AUS 

Duração: 20 minutos 

Sinopse: Alguma vez você já se perguntou o que acontece aos seus eletrodomésticos ao final 

de sua vida útil? Quase 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos são gerados em todo 

o mundo a cada ano. Um grande volume de bens eletrônicos de segunda mão ou condenados 

chegam aos países em desenvolvimento vindos do mundo "desenvolvido". Sem diálogo ou 

narração, este filme apresenta um retrato visual de reciclagem de resíduos eletrônicos não 

regulamentados em Gana - África Ocidental, onde os eletrônicos não são vistos pelo que eram, 

mas sim pelo que se tornaram. 

 

10h 

 

REUSE! Porque não se pode reciclar o planeta 

Diretor: Alex Eaves 

País:EUA 

Duração: 60 minutos 

Sinopse: Numa aventura que atravessa 48 estados norte-americanos, o documentário 

apresenta soluções de reutilização de resíduos fáceis e divertidas e revolucionárias. Porque 

não se pode reciclar o planeta. 

 

 

14h 

 

Bag it 

Direção: Suzan Beraza 

País: EUA 

Duração: 74 min 

Sinopse: O que começa como um filme sobre sacolas plásticas se torna uma investigação sobre 

os efeitos que uma simples sacola pode causar em nossos rios, oceanos e até em nossos 

corpos. 

 

16h 

 

Plastificado 

Direção: Michael J. Lutman 

Países: ZAF, AUS, BRA, KHM, SGP, EUA 

Duração: 48 min 

Sinopse: Produzido a bordo de uma expedição transatlântica, esse documentário mostra como 

o problema do lixo se estende até os lugares mais ermos do planeta através das correntes 

marítimas. 

 

 



 
 
 

 

18h 

 

Uma gota 

Direção: Marcio Gerba 

País: BRA 

Duração: 43 min 

Sinopse: Produzido pelo Projeto Route o documentário aborda os impactos do lixo marinho 

global e as possíveis soluções para este grave problema. Gravado em 04 países na América do 

Sul (Brasil, Argentina, Uruguai e Chile), Marcio Gerba entrevistou dezenas de pessoas, engajou 

projetos, realizou palestras, ações de limpeza de praia e retratou a realidade destes locais. 


