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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Coordenador(a): Centro de Ciências Naturais e Humanas 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 

Apoio à Realização das Etapas no Estado de São Paulo da V Conferência Nacional Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente. 

 

2. OBJETO 

 

Proposta de cooperação da Universidade Federal do ABC como instituição parceira da Comissão 

Organizadora Estadual (COE) em articulação com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

(SEE-SP) na realização das atividades relacionadas às etapas preparatórias da V Conferência 

Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. A UFABC também atua como facilitadora e 

articuladora junto ao Ministério da Educação na captação de recurso para garantir a realização das 

etapas preparatórias, por meio das docentes Natalia Pirani Ghilardi-Lopes e Roberta Assis Maia, 

membros da COE. A COE é responsável pela elaboração das atividades de cada etapa. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

A Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA) é uma iniciativa que 

envolve a articulação com diversas parcerias. O processo de sua realização é uma ação conjunta do 

Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela a Lei nº 

9.795/99, e regulamentada pelo Decreto nº 4.281/2002. Trata-se de um processo formativo que, ao 

mobilizar as escolas de Educação Básica, estimula o desenvolvimento de ações de educação 

ambiental de forma integrada e interdisciplinar, contínua e permanente, em conformidade com as 

orientações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, (Resolução 

CNE/CP nº 02/2012). 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

 

A V CNIJMA terá como tema “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas” e tem o propósito de 

estimular a participação e o diálogo na comunidade escolar pelo desenvolvimento de estudos e 

projetos voltados para sua realidade, partindo de uma visão sistêmica da educação ambiental, pois a 

conferência é um processo pedagógico de incentivo à pesquisa e de valorização de diferentes 

saberes. O contexto da escolha do tema da V CNIJMA considera o momento histórico em que a 

humanidade enfrenta diversos desafios que se relacionam com a gestão das águas, seja por excesso 

ou por escassez. Dessa forma, o tema escolhido para estudo relaciona-se à construção de 

conhecimentos voltados ao cuidado com as águas assumindo-se assim o cuidado com a vida. A 

realização da conferência prevê uma sequência de etapas que antecedem o encontro final. Tais 

etapas demandam atividades de articulação, mobilização, sensibilização, preparação e socialização 

dos projetos elaborados pelas escolas. A Universidade Federal do ABC, por meio das docentes 
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supracitadas, participará da COE-SP junto a outras instituições na elaboração de atividades 

relacionadas às etapas preparatórias e à etapa estadual da Conferência em São Paulo, assim como 

também atuará na administração dos recursos a serem empenhados pelo Ministério da Educação. 

 
 

5. OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral: Garantir a realização das etapas da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente no estado de São Paulo. 

 

Objetivos Específicos: Mobilizar, articular e apoiar a realização de conferências locais, que 

ocorrerão nas escolas, bem como na Conferência Estadual, observando os critérios e princípios, 

estabelecidos no regulamento da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V 

CNIJMA). 
 

 

 

6. METODOLOGIA 
 

As atividades previstas neste projeto são fundamentadas no Regulamento Nacional da V CNIJMA e 

são voltadas para as escolas estaduais, municipais e privadas de Educação Básica no Estado de São 

Paulo. A preparação da conferência envolve os seguintes momentos: etapas escolar, regional e 

estadual, encontro preparatório da delegação paulista.  

 

Tais atividades serão desenvolvidas de acordo com o planejamento elaborado pela Universidade 

Federal do ABC em parceria com a COE e em articulação com a SEE-SP. 

 

 

 

7. METAS, ETAPAS E ATIVIDADES 

• Etapa Escolar: Divulgar a VCNIJMA a 100% da rede de ensino do Estado de SP 

• Etapa Estadual: Realizar uma Conferência Estadual para 160 participantes (entre delegados, 

gremistas e acompanhantes) 

• Encontro Preparatório: promover a formação da delegação paulista composta por 25 

participantes (entre delegados e acompanhantes) 

• Etapa Nacional: Organizar o transporte e respectiva logística para participação da delegação 

paulista na VCNIJMA 
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8. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

O projeto tem duração de 12 meses com início após a publicação do instrumento de parceria no Diário Oficial da União (DOU). 

 

METAS ETAPAS ATIVIDADES 

Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago 

1)Reuniões da 

COE/SP 

1.1 
Definição do regulamento estadual da 

V CNIJMA 
                        

1.2 Organização das etapas estaduais             

1.3 Avaliação das etapas estaduais             

2)Videoconferências 2.1 

Orientação para as Diretorias de 

Ensino e outras instituições sobre as 

etapas estaduais da V CNIJMA, sobre 

etapas, prazos e regulamento 

            

3) Criação de 

comissões regionais, 

com representação 

de jovens 

3.1 

Comissões regionais serão 

responsáveis por mobilizar escolas e 

organizar a etapa regional 
                        

4) Etapa regional 4.1 

Seleção dos 100 projetos que 

participarão da etapa estadual, dentre 

todos os projetos inscritos para 

participar da V CNIJMA 

            

5) Conferência 

Estadual 
5.1 

Realização da Conferência no Estado 

de SP 

 

            

6) Encontro 

preparatório 
6.1 

Preparação dos delegados e 

acompanhantes para a etapa Nacional 

da VCNIJMA 

            

7) Conferência 

Nacional 
7.1 

Organizar o transporte e respectiva 

logística para participação da 

delegação paulista na VCNIJMA 

                        

8) Pós-conferência 8.1 
Socialização da V CNIJMA – 

Delegação Paulista - avaliação 
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9. INDICADORES 

 

Avaliação quantitativa e qualitativa da participação das escolas nos processos de mobilização: 

• Quantitativa: número de projetos e escolas participantes. Na edição da IVCNIJMA, em 

2013, participaram 1700 projetos, sendo um por escola.  

• Qualitativa: conteúdo dos projetos, atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo 

regulamento estadual. Avaliações realizadas nas reuniões da Comissão Organizadora 

Estadual. 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Obter a adesão das redes de ensino da educação básica estadual, municipal e privada do 

Estado de São Paulo nas diferentes etapas da VCNIJMA; 

• Mobilizar equipes gestoras, professores, estudantes e comunidade escolar nas diversas etapas 

da VCNIJMA em torno das discussões socioambientais, em especial sobre a água; 

• Contribuir com a conscientização a respeito do tema Água como direito humano e recurso 

finito. 
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11. EQUIPE DO PROJETO 

 

Técnicos da unidade executora ou externos responsáveis pela formulação, implantação, monitoramento e avaliação do projeto. Deverá ser indicado, 

obrigatoriamente, um coordenador. 
 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Nome 

 

CPF SIAPE 
Instituição (vínculo 

empregatício) 
Função no projeto 

Carga horária 

Total 

Duração da 

participação 

(meses) 

Valor Total (quando 

envolver pagamento) 

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 

221.060.398-67 

1762351 UFABC 

Coordenador Geral 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Roberta Assis Maia 

861.786.011-15 

2314294 UFABC 

Coordenador Adjunto 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Meiri Aparecida Gurgel de 

Campos Miranda 

269304278-02 
1707641 UFABC colaboradora 

30h 4 meses ----------------- 

Andréia Cristina Barroso Cardoso 053.191.256-66 

 
Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo 

Coordenador Adjunto 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Fernando Martins Pereira da Silva 066.152.176-19 
 

Instituto Akatu Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Denise Conselheiro 213.849.958-89 
 

Instituto Akatu Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Ana Carolina Wolfe 035.953.629-85 
 

Agir Ambiental Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Rafael Jó Girão 339.313.868-56 
 

Agir Ambiental Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Raphaella Burtti 401.968.928-89 
 

Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Sonia Maria Brancaglion 681.732.378-91 
 

Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Sergio Luiz Damiati 261.754.428-14 
 

Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 
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Vania Aparecida dos Santos 133.012.878-83 
 

Instituto Florestal Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Elizabeth Reymi Rodrigues 145.228.278-14 
 

Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Rachel Razzari 326.115.128-50 
 

Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente  

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Natasha José Keber Favaro 298.498.418-85 
 

Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Yara Maria Garbelotto 212.618.438-27 
 

Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Barueri 

Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Edson Grandisoli 151.975.708-57 
 

Reconectta Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 

Valdir Lamin Guedes Junior 
070.922.996-83 

 
Senac Membro da COE-SP da 

VCNIJMA 

200h 12 meses ----------------- 
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12. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

O custo total para realização do projeto é de R$ 299.421,46, com aplicação prevista conforme 

discriminado abaixo.  

 

ITENS DE DESPESA VALOR (R$) 

PESSOA FÍSICA  

CLT --------------------------------- 

Autônomo --------------------------------- 

Estagiário --------------------------------- 

Bolsa de Extensão --------------------------------- 

Bolsa de Pesquisa --------------------------------- 

Bolsa de Ensino --------------------------------- 

MATERIAL DE CONSUMO  

Material de consumo nacional 10.500,00 

MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS  

Equipamento nacional --------------------------------- 

Material Permanente Nacional --------------------------------- 

Livros --------------------------------- 

SOFTWARE  

Software ou licença de software --------------------------------- 

PASSAGENS  

Passagens aéreas nacionais 20.000,00 

Passagens aéreas internacionais --------------------------------- 

Passagens terrestres  

DIÁRIAS  

Diárias nacionais (R$320,00 - CNPq) 111.000,00 

Diárias internacionais --------------------------------- 

PESSOA JURÍDICA  

Exemplo: Serviços gráficos (faixas, banners, folders e 

panfletos) 
17.000,00 

Exemplo: Serviços de apoio à realização de eventos 

(cerimonial, locação de equipamentos de som, coffee 

break) 

38.000,00 

Exemplo: Serviços de transporte 49.025,00 

Exemplo: Serviços de manutenção de Equipamentos  

IMPORTAÇÃO  

Material de consumo importado --------------------------------- 

Equipamento importado --------------------------------- 

Despesas acessórias de importação --------------------------------- 

CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO  

Custo Operacional Fundep (quando necessário) entre 8% e 

10% 
29.942,08 

RECOLHIMENTO VIA GRU – RESOLUÇÃO DA 

UFABC 
 

UFABC (entre 8% e 10% quando se aplicar) 23.953,66 

TOTAL 299.421,46 
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12.1 Fonte de Financiamento 
 

Ministério da Educação e Cultura 

 

13. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

Para gestão administrativa e financeira deste projeto será utilizada fundação de apoio credenciada 

pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme 

autorizado pela Lei Federal nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994 e disciplinada pelo Decreto nº 

7.423, de 31 de dezembro de 2010. A fundação gestora se responsabilizará por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, bem 

como pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em 

decorrência da execução deste projeto. Todo o recurso do projeto será gerido pela fundação de apoio 

através de conta bancária mantida em instituição financeira oficial e havendo saldo não utilizado ao 

final do projeto a fundação de apoio deverá devolver este recurso através de GRU na Conta Única 

da UFABC. Os bens e materiais de consumo adquiridos para uso no projeto deverão ser colocados à 

disposição da Coordenação, sendo a propriedade dos bens duráveis doada à UFABC após o 

encerramento do projeto. Caberá a UFABC proceder ao ordenamento dos pedidos, necessários à 

execução das atividades previstas neste documento, no sistema de gestão de projetos da fundação. 

 

13.1 Prestação de Contas 

 

A prestação de contas pela fundação gestora se dará conforme determinado pelo Decreto 7.423/10 

em seus artigos 11º e 12º. 

 

14. CONCLUSÃO 

 

Espera-se que esta iniciativa contribua para que os objetivos da VCNIJMA sejam atingidos no 

estado de São Paulo e que seja estreitada a ligação da UFABC com a SEE/SP para a melhoria da 

educação básica no estado. 

 

15. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO 

 

Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro ________ em ____/____/_____. 

 

 

 

Santo André, 17 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Professor(a) Dr(a). Natalia Pirani Ghilardi Lopes 

Coordenador(a) do Projeto 

 

 


