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COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MEMÓRIA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 23 de março de 2017
Hora: 14h
Local: Jardim Botânico de Porto Alegre - Auditório

Titulares presentes:
ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA

- SEMA: Lilian Zenker
COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA

- ARI: Marta Busnello
- COMITÊS DE BACIAS: Alessandra Quadros
- CONSEMA: Pedro Antonio Dall Acqua
- CORSAN: Carla Giovana Nogueira Cardoso
- EMATER: Maidi Schneider
- CREA – Nanci Cristiane Walter
- FECOMÉRCIO: Cristiane Tolfo
- FURG: Dione Iara S. Kitzmann
- SEDAC: João Tonus
- SDECT: Gladis Flavigna
- SEDUC: Silvana Favreto
- SEMA: Elaine Regina Oliveira dos Santos
- UERGS: Marcelo Maisontte Duarte
- UFSM: Venice Teresinha Grings
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Suplentes presentes:
- CABM: Eliandra Fatima dos Santos
- CEVS: Jader Cardoso
- CORSAN: Clara Delamarina Michelon
- EMATER: Clarice Vaz Emmel Böck;
- FAMURS: Ana Amélia Schreinert
- FURG: Claudia da Silva Cousin
- IBAMA: Emerson Strack Skrabe
- SEAPA: Fábio Ribeiro Tendardini

Participantes:
- REDEEALN: Igor Velho de Souza
- SEMA: Juliano Zanchin
Makelen Barbieri
Sérgio Bavaresco

Assuntos tratados:


Apresentação e validação do Instrumento para Avaliação de Projetos de

Educação Ambiental;


Publicação de Portaria com a composição da CIEA-RS;



IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental;



Prêmio Expressão Ecológica;

 Assuntos Gerais.
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A Sra. Lilian Zenker, Chefe de Gabinete da SEMA, iniciou a reunião agradecendo a
participação de todos e salientado a importância das Instituições terem indicado seus
representantes; informou que havendo a totalidade das indicações, será publicada a
Portaria de composição da CIEA-RS.
Citou a presença do Sr. Igor, representante da Rede de Educação do Litoral Norte,
como convidado e registrou o trabalho que esta organização vem realizando há
bastante tempo acerca da Educação Ambiental; comentou sobre a reestruturação da
Assessoria de Educação Ambiental na SEMA e apresentou a equipe de trabalho.
A representante da SEDUC, Sra. Silvana Favreto, informou que foi indicada como
tutora da CIEA-RS para o curso EAD “Comissões Interinstitucionais Estaduais de
Educação Ambiental – Conhecer, Fortalecer e Articular”, promovido pelo Ministério do
Meio Ambiente; passou alguns detalhes sobre inscrição, primeiro acesso e solicitou
que os alunos que ainda não acessaram a ferramenta o façam com a maior brevidade
possível, tendo em vista a necessidade de cumprimento de horas/aula.
Posteriormente, os participantes da reunião se apresentaram individualmente e, em
seguida, as representantes do Sistema Fecomércio e ARI iniciaram a descrição do
Instrumento criado pelo GT, desenvolvido para avaliação de Projetos de Educação
Ambiental; comentaram sobre o material usado e exemplificaram seu funcionamento.
Na primeira reunião do GT, em 2017, o instrumento foi ajustado a partir de pareceres
encaminhados por instituições;
A Chefe de Gabinete da SEMA relatou que na apresentação do instrumento, na última
reunião da CIEA-RS 2016, ficou acordado que os representantes o aplicariam em
projetos de suas instituições, realizando-se um pré-teste. Na presente data,
apresentação foi feita especialmente aos novos integrantes da CIEA-RS.
A Sra. Lilian ressaltou que o instrumento servirá como orientação para a avaliação de
projetos de EA, considerando que estes, muitas vezes, são encaminhados sem base
na Política de Educação Ambiental. O instrumento será extremamente importante para
avaliação de projetos que solicitam recursos financeiros para sua execução.
O representante da Secretaria de Obras, membro da Câmara Técnica do Consema,
registrou e parabenizou o trabalho do Sistema Fecomércio, através do lançamento da
cartilha sobre Logística Reversa de Lâmpadas.
Quanto ao Instrumento de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental, o sr. Igor,
Rede de EA do Litoral Norte, salientou a importância de que o mesmo receba alguns
ajustes, tendo em vista que é uma ferramenta para avaliação de projetos e que contém
determinadas questões que referem-se a projetos já em execução.

Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Medeiros, 261 – 14º andar – Porto Alegre/RS-CEP: 90020-021
Fone (51) 32888164, E-mail: comissao.ciea.rs@gmail.com
Av. Borges de Medeiros, 1501 – Porto Alegre/RS-CEP: 90119-900
Fone (51) 32884813, Fax (51) 32884873

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Seria, então, necessário um outro instrumento que se aplicasse a novos projetos,
alinhado às diretrizes da Política de Educação Ambiental.
A Sra. Dione, representante da FURG, comentou sobre o acompanhamento de projetos
e a relevância de se considerar a interdisciplinaridade;
A representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas do RS, Sra Alessandra, ressaltou
que, embora seja a sua primeira participação na Comissão, entende ser importante a
criação deste instrumento;
O representante da UERGS abordou aspectos operacionais do Instrumento na
Comissão, questionando quem avaliaria os projetos; se haverá obrigatoriedade de que
os estes passem pela chancela da comissão; prazos para solicitação e recursos.
Sra. Lilian informou que a ideia é que o instrumento seja recomendado pela CIEA como
ferramenta orientadora para avaliação de projetos, com foco em EA e que caberá ao
CONSEMA publicar resolução regrando esta questão; a partir daí, passaria a ser
normativa no Estado. Neste sentido, as Instituições que compõem a CIEA-RS e outras
teriam um instrumento reconhecido para avaliação de projetos. Salientou, todavia que
não será uma exigência e sim, um consenso. O instrumento ele deve ser uma base,
para que as Instituições apliquem a ferramenta de acordo com sua realidade.
A Sra. Maidi, representante da EMATER, sugeriu que conste no instrumento a questão
se o projeto a ser avaliado é formal ou não-formal; Se apresentar as duas
características, que seja possível marcar as duas no questionário.
A representante da SEMA, Sra. Elaine, salientou a importância de que o instrumento
em pauta possa nortear os técnicos que avaliarão trabalhos projetos; sugeriu que os
mesmos só sejam encaminhados para avaliação após atenderem requisitos de um
edital, o qual deve atender o previsto na Legislação pertinente à EA;
A Sra. Nanci, representante do CREA-RS, lembrou que a CIEA não tem o caráter de
ser deliberativa e sim consultiva, portanto, os projetos a serem avaliados devem
atender a um Edital, com regras claras para a sua elaboração.
A Sra. Venice, da UFSM, destacou que a finalidade do instrumento é pontuar,
classificar a situação de um projeto; mas é necessário obter orientações básicas antes
de tudo; também é preciso ter uma questão que avalie as dificuldades na execução do
Projeto, esclarecer a sua pertinência para a Educação Ambiental.
Sr. Emerson, representante do IBAMA, ressaltou a importância de que o projeto, em
primeiro lugar, atenda ao Edital e os critérios do instrumento, especialmente quando
envolve recurso financeiro.
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Sr. Marcelo, representante da UERGS sugeriu o encaminhamento do instrumento ao
Consema, para que os Editais sejam elaborados, com base no instrumento de
avaliação.
Marta, representante da ARI, esclareceu que o instrumento é orientador para avaliação
de projetos de educação ambiental não-formal;
A Chefe de Gabinete frisou que estamos em um processo de construção do referido
instrumento, que para esse primeiro encontro da CIEA a finalidade era de apresentar a
ferramenta, trocar experiências e oportunizar a todos a chance de enviar suas
contribuições por e-mail, para viabilizar as melhorias necessárias. Informou que o
PlanEA – Plano Estadual de Educação Ambiental está em construção pela CIEA e que
a interrupção de sua tramitação ocorreu por questões financeiras, mas será retomado
assim que o recurso seja liberado. Está sendo realizado um levantamento pela
Assessoria de Educação Ambiental da SEMA – ASSEA, sobre as instituições
municipais que trabalham com educação ambiental, no Rio Grande do sul.
A convite da Sra. Lilian, o Sr. Igor apresentou o informativo sobre o IX Fórum Brasileiro
de Educação Ambiental e o IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental, que vai
ocorrer de 17 a 20/09/2017, na UNIVALI, em Itajaí /SC; Comentou que a instituição a
que pertence está preparando um diagnóstico sobre a educação ambiental no Litoral
Norte do RS, para ser apresentado/socializado no referido Fórum.
Após a fala do Sr. Igor, a Chefe de Gabinete da SEMA relatou que se este diagnóstico
estiver finalizado até junho, a CIEA poderia apresentar o resultado no evento.
Lilian Zenker também informou que representou a SEMA como jurada na 24ª Edição do
Prêmio Expressão de Ecologia, que premia importantes projetos ambientais do sul do
país.
Após, a Sra. Lilian agradeceu a presença de todos e reforçou que as contribuições
sobre o instrumento de avaliação apresentado na reunião sejam enviadas por e-mail.
Foi acertado que será enviado aos membros da Comissão o link com informações
sobre o IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e IV Encontro Catarinense de
Educação Ambiental;
A segunda reunião ordinária da CIEA-RS 2017 ocorrerá no dia 27/04, conforme
calendário anual.
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