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Ofício nº 042/2018/CCNH 

Santo André, 28 de junho de 2018

 

 

Ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

 

 

Assunto: Autorização de uso integral do recurso financeiro, alteração de vigência (até junho 

de 2019) e do plano de trabalho referente aos processos que tratam do TED 

(23006.002652/2017-81) e da contratação da Fundep (23006.002700/2017-31), 

relativos ao apoio à V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente 

(V CNIJMA) 

 

 

Prezados Senhores, 

 

1. Vimos, por meio desta, solicitar a autorização, junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), de utilização integral dos recursos financeiros 

disponibilizados no processo 23006.002652/2017-81 (TED-UFABC nº 6707), relativos à V 

CNIJMA e totalizando R$299.420,73 para aplicação em atividades relativas à etapa pós-

conferência, as quais serão replanejadas para que ocorram até junho de 2019. 

2. A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) e a Comissão 

Organizadora Estadual de São Paulo (COE-SP) tem o objetivo de utilizar esse recurso para 

aplicar na formação presencial e a distância de estudantes e professores dentre as 1.003 escolas 

participantes do processo no estado de São Paulo, especialmente na qualificação dos 100 

projetos previamente selecionados para a etapa estadual da V CNIJMA, de forma a contribuir 

com o fortalecimento e enraizamento da Educação Ambiental na escola.  
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3. Ressaltamos que a CGEA/MEC, por meio do Prof. Felipe Felisbino, manifestou 

apoio à SEE-SP e COE-SP para a aplicação do recurso em etapas pós-conferência da V 

CNIJMA, inclusive essa questão foi determinante para a SEE-SP custear a etapa estadual e o 

encontro preparatório. A COE-SP está comprometida com a continuidade dos objetivos da 

CNIJMA e com a melhoria da Educação Ambiental na educação básica e pretende propor um 

novo plano de trabalho, em consonância com os objetivos do MEC, da Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei 9.795/1999) e do Decreto 63.456/2018 que regulamenta a Política 

Estadual de Educação Ambiental (Lei 12.780/2007), bem como os princípios das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº 02/2012) e a Base 

Nacional Comum Curricular. 

4. O histórico referente à presente solicitação iniciou-se no mês de novembro do ano 

de 2017 com a organização, pela Comissão Organizadora Estadual de São Paulo (COE-SP), do 

planejamento das etapas da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V 

CNIJMA). Elaborou-se um plano de trabalho no valor de R$299.420,73 para realização de todas 

as atividades previstas, as quais incluíam a realização da etapa estadual em abril de 2018 e do 

encontro preparatório e da etapa nacional da conferência em junho de 2018, além de etapas pós-

conferência. No dia 27 de novembro de 2017, foi aberto o processo no SIMEC da UFABC 

(23006.002652/2017-81). Em janeiro de 2018, com a possibilidade de recebimento dos recursos 

via Plano de Ações Articuladas (PAR) da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo 

(SEE/SP), paralisou-se o processo na UFABC. Entretanto, devido às pendências de 

preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), a 

SEE/SP estava impossibilitada de receber a transferência de recursos via PAR. Considerando que 

a Coordenação Geral de Educação Ambiental e Temas Transversais optou por retomar o 

processo de transferência desse recurso para a Universidade Federal do ABC, via TED, no dia 30 

de abril de 2018, a SEE cancelou no dia 02 de maio de 2018 o Termo de Compromisso PAR nº 

201800147-3, no valor de R$ 299.991,80. No dia 16 de maio, o FNDE aprovou o TED (nº 6707) 

e a universidade retomou os trâmites internos para formalizar a contratação da Fundação de 

Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), responsável pelo planejamento e contratação dos 

serviços necessários para a realização da etapa estadual (dias 06, 07 e 08 de junho) e do encontro 

preparatório (14 e 15 de junho) no estado de São Paulo, conforme cronograma alterado pela 

Comissão Organizadora Estadual (COE-SP) e plano de trabalho atualizado. Mesmo com a 

http://www.fundep.ufmg.br/
http://www.fundep.ufmg.br/
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retomada do processo via SIMEC na UFABC, com a necessidade de realização de diversos 

trâmites internos na UFABC, que incluíam a liberação e dotação orçamentária, emissão de 

empenho, contratação da FUNDEP via dispensa de licitação, assinaturas e publicação, tornou-se 

inviável a realização do plano de trabalho no cronograma inicialmente previsto e o atendimento à 

Portaria Interministerial nº 009, de 19 de dezembro de 2017 

(http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/regulamento_final_abril_2018.pdf), a qual 

estabelece em parágrafo único que é requisito obrigatório para participação na etapa 

nacional a realização da etapa estadual da Conferência. É importante destacar que a 

Coordenação Geral de Educação Ambiental e Temas Transversais do Ministério da Educação 

não aceitou a proposta metodológica da SEE/SP e COE-SP em realizar a etapa estadual no 

formato virtual. Considerando esse cenário, foi realizada uma nova seleção dentre os 100 

projetos finalistas para a etapa estadual, a fim de identificar os 31 participantes dos 07 (sete) 

grupos das regiões hidrográficas do Estado de São Paulo.  

5. Desta forma, para garantir a continuidade do processo e a participação da 

delegação paulista na etapa nacional, a COE-SP retomou a negociação junto à SEE/SP para o 

apoio financeiro à etapa estadual presencial. No dia 06 de junho de 2018, a SEE/SP garantiu o 

apoio à participação de 31 delegado(a)s e seus acompanhantes na etapa estadual da conferência 

no estado de São Paulo, viabilizando transporte, alimentação, hospedagem e espaços para 

realização das atividades. Dentre estes, foi selecionada a delegação paulista que participou da 

etapa nacional, composta por 18 estudantes (entre 11 a 14 anos), sendo 01 de escola de 

comunidade indígena e 01 de escola de assentamento rural, 01 professor(a), 01 acompanhante 

adulto indígena e 03 acompanhantes adultos da Comissão Organizadora Estadual (COE-SP), 

totalizando 23 integrantes. 

6. Diante deste cenário e da não utilização do recurso disponibilizado pelo 

Ministério da Educação para a realização das etapas da V CNIJMA, vimos por meio deste 

solicitar apoio na garantia de disponibilização do recurso integral (R$299.420,73) junto ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para aplicação em etapas pós-

conferência, no período compreendido entre agosto de 2018 e junho de 2019. A SEE/SP e a 

COE-SP tem o objetivo de utilizar esse recurso para aplicar na formação presencial e à distância 

de estudantes e professores dentre as 1.003 escolas participantes do processo no estado de São 

http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/regulamento_final_abril_2018.pdf
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Paulo, especialmente na qualificação dos 100 projetos previamente selecionados para a etapa 

estadual da V CNIJMA, de forma a contribuir com o fortalecimento e enraizamento da para a 

Educação Ambiental na escola. 

 

 Atenciosamente, 

 

_______________________________________________ 

Profª Dra. Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 

Coordenadora do processo na UFABC e membro da COE-SP da V Conferência Nacional 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA) 

 


