
 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Coordenadora: Natalia Pirani Ghilardi-Lopes 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 

Projeto de apoio à realização de etapas pós V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio 

Ambiente (V CNIJMA) no estado de São Paulo – I Encontro Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo 

 

2. OBJETO 

 

Participar 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 pós-V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V 

CNIJMA), especialmente a organização do I Encontro Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (I EIJMASP), a ser realizado durante três dias na segunda quinzena de 

novembro de 2018 em um município no Estado de São Paulo (ainda a ser definido), bem como 

contribuir para o fortalecimento da educação ambiental nas escolas do estado, ampliando a 

discussão das questões socioambientais relacionadas à água. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

A V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V CNIJMA), ocorrida entre 15 e 19 

de junho de 2018 em Sumaré (SP), foi uma iniciativa que envolveu a articulação com diversas 

parcerias. O processo de sua realização foi 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. Após a realização das etapas da conferência no estado de São Paulo, que 

envolveram a participação de 1.003 escolas paulistas, a COE tem como objetivo o fortalecimento 

do processo da CNIJMA nas escolas do estado para a promoção de uma educação ambiental 

permanente e da formação continuada dos professores envolvidos no processo. Para tanto, 

pretende-se continuar com as atividades de mobilização, sensibilização e socialização dos projetos 

elaborados pelos estudantes, ampliando oportunidades para o exercício da cidadania e participação 

em diálogos sobre as questões socioambientais.  

A Universidade Federal do ABC (UFABC), enquanto parceira da COE/SP e SEE-SP, contribuirá, 

por meio da docente Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (Profa. Dra. Do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas) e Roberta Assis Maia (Pesquisadora Dra. Colaboradora do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas), ambas atuantes como membros da COE/SP e 

coordenadoras da presente proposta, no planejamento e execução do I Encontro Infantojuvenil pelo 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

 

A V CNIJMA, ocorrida entre 15 e 19 de junho de 2018 em Sumaré (SP), teve como tema “Vamos 

Cuidar do Brasil Cuidando das Águas” e teve 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. Após a realização das etapas da conferência no 

estado de São Paulo, que envolveram a participação de 1.003 escolas paulistas, a COE tem como 

objetivo o fortalecimento do processo da CNIJMA nas escolas do estado para a promoção de uma 

educação ambiental permanente e da formação continuada dos professores envolvidos no processo. 

Para tanto, pretende-se continuar com as atividades de mobilização, sensibilização e socialização 

dos projetos elaborados pelos estudantes, ampliando oportunidades para o exercício da cidadania e 

participação em diálogos sobre as questões socioambientais. Nesse processo, a Universidade 

Federal do ABC contribuirá com a organização do I Encontro Infantojuvenil pelo Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo, a ser realizado em 2018 e com as demais ações relacionadas às etapas pós-

V CNIJMA. 

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

aprovado por Portaria Interministerial nº 9 de 19/12/2017. Tais atividades serão desenvolvidas de 

acordo com o planejamento elaborado pela Comissão Organizadora Estadual (COE), em 

articulação com a Secretaria de Estado da Educação (SEE-SP).  

 

5. OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral: Garantir a realização de etapas posteriores à V Conferência Nacional 

Infantojuvenil pelo Meio Ambiente no estado de São Paulo 

 

Objetivos Específicos:  

1. Mobilizar a comunidade escolar para continuar os processos educativos sobre a dimensão 

socioambiental iniciados durante a V CNIJMA;  

2. Estimular a criação ou dinamização das atividades da Com-vida (Comissão de Meio 

ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas;  

3. Contribuir para que a comunidade escolar continue a realizar estudos, pesquisas e diálogos 

sobre questões socioambientais; 

4. Promover a formação continuada de professores que atuaram no processo da V CNIJMA em 

suas escolas e Diretorias de Ensino; 

5. Possibilitar o acesso de diferentes públicos à metodologia da V CNIJMA, para que estes 

sejam multiplicadores da mesma em suas regiões; 

6. Contribuir para a implementação da Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de Educação 

Ambiental), e da Lei Federal nº 9.433/97 (Lei de Águas), das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental - CNE/CP nº 02/2012, da Lei nº 12.780/2007(Política 

Estadual de Educação Ambiental de São Paulo, regulamentada pelo Decreto nº 

63.456/2018) e da Agenda 2030 da ONU (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODS); 

7. Organizar e promover o I Encontro Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo. 

 

OBS: A mobilização das escolas para a Etapa Escolar da V CNIJMA e o planejamento das demais 

etapas pela Comissão Organizadora do Estado de São Paulo (COE/SP) foram executadas no 

período de setembro de 2017 a junho de 2018, contando com apoio da Secretaria do Estado da 

Educação (SP) por meio da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB), da Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores “Paulo Renato de Souza” (EFAP) e da Rede do Saber 



 

 

para realização de videoconferências preparatórias com 91 Diretorias Regionais de Ensino. O 

presente plano de trabalho tem como prioridade a realização de etapas pós-conferência para o 

fortalecimento e continuidade do processo no Estado de São Paulo. 

 

1. METODOLOGIA 

 

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

aprovado por Portaria Interministerial nº 9 de 19/12/2017, e são voltadas para as escolas estaduais, 

municipais e privadas de Educação Básica no Estado de São Paulo. O I Encontro Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente do Estado de São Paulo (I EIJMASP) será planejado em parceria entre a 

Universidade Federal do ABC e a COE/SP em articulação com a SEE-SP. Escolas participantes da 

V CNIJMA no Estado de São Paulo serão convidadas a apresentarem seus projetos durante o I 

EIJMASP para as demais escolas em um processo de intercâmbio de informações visando o 

fortalecimento do processo de educação ambiental junto às diferentes comunidades escolares do 

estado de SP. Ainda, serão convidados conferencistas que abordarão, junto aos professores em um 

processo de formação continuada, diferentes assuntos relacionados com questões socioambientais e 

a educação ambiental nas escolas. O encontro será presencial e terá a duração de 3 dias. 

 

2. METAS, ETAPAS E ATIVIDADES 

 

1. Reuniões da COE/SP – serão efetuadas reuniões periódicas (ao menos uma por mês) para 

definir a programação do I EIJMASP e para avaliação posterior do evento; 

2. Criação de uma comissão organizadora para o I EIJMASP: a comissão organizadora será 

constituída de membros da COE/SP e será responsável pela divulgação, elaboração da 

programação e pela logística dos participantes no evento; 

3. Divulgação do evento: a meta é que o evento seja divulgado para escolas participantes da V 

CNIJMA no Estado de São Paulo e também para as Diretorias de Ensino do Estado de SP; 

4. Produção de videoconferências/videoaulas: os encontros a distância com as Diretorias de 

Ensino e outras instituições sobre a programação do evento serão realizados visando sanar 

eventuais dúvidas e também para compartilhar os objetivos pedagógicos do encontro. Além 

disso, pretende-se produzir vídeos com conteúdos relacionados ao evento; 

5. I Encontro Infantojuvenil pelo Meio Ambiente do Estado de São Paulo: o evento terá a 

duração de 3 dias e contará com aproximadante 200 participantes (entre estudantes – 

delegados e delegadas das escolas participantes V CNIJMA -; professores; professores 

coordenadores de núcleos pedagógicos – PCNPs; membros da COE e convidados); 

 



 

 

3. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

As etapas do cronograma terão a duração de 10 meses, com início após a publicação do instrumento com a Fundação gestora. 

METAS ETAPAS ATIVIDADES 

Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

set out nov dez jan fev mar abr mai jun 

1) Reuniões da COE/SP 

1.1 

Definição da comissão 

organizadora e da programação do 

I EEAESP 

                    

1.2 Convite formal aos conferencistas           

1.3 Pós-evento - Avaliação do evento           

1.4 

Pós-evento - Produção de 

relatórios e publicações sobre o 

evento 

          

2) Divulgação do evento 2.1 

Divulgação do I EIJMASP para 

pelo menos 100 escolas 

participantes da VCNIJMA e 

também para as Diretorias de 

Ensino do Estado de SP 

          

3) 

Videoconferências/videoaulas 

3.1 

Orientação para as Diretorias de 

Ensino e outras instituições sobre 

o I EIJMASP 

          

3.2 

Produção de material de formação 

continuada para as redes de 

ensino do Estado de São Paulo 

          

4) I Encontro Infantojuvenil 

pelo Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo 

4.1 

O evento durará 3 dias com a 

participação de aproximadamente 

200 pessoas 

          

 



 

 

4. INDICADORES 

 

Avaliação quantitativa e qualitativa da participação no evento: 

 

• Quantitativa: número de projetos e escolas convidadas participantes; número de professores 

e PCNPs participantes; número de atividades realizadas; avaliação quantitativa do evento 

pelos participantes (aplicação de questionário de avaliação); número de publicações 

produzidas. 

 

• Qualitativa: avaliação da programação pedagógica do evento pelos participantes; interação 

entre os delegados e delegadas das escolas participantes do evento; sensibilização de 

professores e PCNPs em relação à educação ambiental na escola; percepção da comissão 

organizadora (constituída de membros da COE/SP) sobre o evento. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

• Obter a adesão de 100 escolas participantes da V CNIJMA no evento; 

• Produzir ao menos uma videoconferência ou videoaula de caráter formativo; 

• Realizar pelo menos 15 reuniões da Comissão Organizadora Estadual (COE/SP); 

• Elaborar pelo menos uma publicação (em formato a ser definido) relacionada ao I 

EIJMASP; 

• Elaborar um relatório final sobre o processo. 

 



 

 

6. EQUIPE DO PROJETO 

 

 

 

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 200h 10 meses 0 

Roberta Assis Maia 861.786.011-15 2314294 UFABC Coordenador Adjunto 200h 10 meses 0 

Andréia Cristina Barroso 

Cardoso 
053.191.256-66  

Secretaria de Estado 

da Educação de São 

Paulo 

Coordenador Adjunto 200h 10 meses 0 

Sergio Luiz Damiati 261.754.428-14  

Secretaria de Estado 

da Educação de São 

Paulo 

Colaborador 200h 10 meses 0 

 

 

 



 

 

 

7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

O custo total para realização do projeto é de R$ 299.420,73, com aplicação prevista conforme 

discriminado abaixo. 

ITENS DE DESPESA VALOR (R$) 

PESSOA FÍSICA  

Bolsa de Extensão R$ 4.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO  

Material de consumo nacional R$ 2.000,00 

PASSAGENS  

Passagens aéreas nacionais R$ 2.434,64 

DIÁRIAS  

Diárias nacionais (R$320,00 - CNPq) R$ 128.000,00 

PESSOA JURÍDICA  

Serviços gráficos (produção de material de divulgação 

do evento - gravação de vídeos, produção de material 

impresso, camisetas, canecas, pastas, produção de 

livro/e-book) 

R$ 22.000,00 

Serviços de apoio à realização de eventos (cerimonial, 

locação de equipamentos multimídia, contratação de 

serviço de filmagem/fotografia/produção de vídeos, 

apoio médico, seguro, coffee break, kit lanche) 

R$65.000,00 

Serviços de transporte R$46.044,00 

CUSTO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO  

Custo Operacional Fundep (quando necessário) entre 

8% e 10% 
29.942,09 

RECOLHIMENTO VIA GRU – RESOLUÇÃO DA 

UFABC 
 

UFABC 

Não cabe, uma vez que o recurso 

é do FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) 

TOTAL 299.420,73 

 

12.1 Fonte de Financiamento 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. APROVAÇÃO NA INSTITUIÇÃO 

 

Este projeto foi aprovado pelo Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas em 

___/____/_____. 

 

 

 

Santo André, ___ de __________ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Professora Dra. Natalia Pirani Ghilardi Lopes 

Coordenadora do Projeto 

 

 


