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Diagnóstico Guaratuba e Feira de Trocas
nesta quarta na UFPR Litoral
Categoria: Cidadania
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Escrito por Redação

A UFPR Litoral realiza nesta quartafeira (31) o
Festival das Interações Culturais e Humanísticas
(FICH), o Encontro de Trocas – Partilha Coletiva e
a Feira de Trocas.
Os eventos são organizados por estudantes e pelas
comunidades envolvidas pelos projetos dos alunos.
As Interações Culturais e Humanísticas (ICH) são
oficinas realizadas pelos acadêmicos, que são livres
para escolher a que quiser, bem como criar novas
oficinas.A comunidade pode participar
gratuitamente das oficinas, que ocorrem todas as quartasfeiras no turno matutino e noturno. Dentre as
mais procuradas estão as de dança do salão, dança do ventre, basquete, filme, feito a mão (crochê e
artesanato), gastronomia caiçara, saúde e qualidade de vida, dentre outras.
A ICH “Diagnóstico Guaratuba”, que tem como articulador o professor Gilson Dahmer e alunos de
diferentes cursos, estará presente no festival. “Diagnóstico é um relatório onde aponta a situação real de
alguma coisa, como está agora e o porquê está assim”, explica a estudante Marianna Amaral. “Esse
grupo vêm com o propósito de analisar projetos de diferentes segmentos da cidade de Guaratuba para
então estar podendo atuar como parceira em tais atividades, com a finalidade de somar vivência com
experiência acadêmica”, completa.
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O Festival ocorrerá das 8h às 20h30. O “Encontro de Trocas – Partilha Coletiva e Feira de Trocas” que
começara às 14h no canteiro central da UFPR Litoral. O tema abordado será “Moeda Social”. O
encontro é organizado pela Motirõ Sociedade Cooperativa com apoio da universidade.
Partilha de Trocas: É um encontro mensal onde são feitas discussões acerca de temas variados como
agroecologia, trocas, consumo consciente. No espaço são distribuídos os produtos agroecológicos
adquiridos pelo grupo de consumidores da UFPR Litoral. A iniciativa faz parte do projeto Redes de
Comercialização organizado pela Motirõ.
Feira de Trocas: É um encontro bimestral que promove um espaço de trocas. Tem por objetivo
promover a troca sem o uso convencional de dinheiro. Além de criar um espaço que permita reflexões
sobre outras formas de consumo.
As trocas podem ser variadas, materiais ou imateriais, desde objetos como livros, mobílias, roupas até
abraços, ideias, serviços, talentos.
Foto: Redes de comercialização – http://redesdecomercializacao.motiro.org
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