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Prezados,
Em novembro de 2017 eu e a profa. Roberta Assis Maia iniciamos uma parceria com a Secretaria da Educação
de São Paulo (SEE-SP) para a realização da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (V
CNIJMA). Na ocasião, enviamos um plano de trabalho para o Conselho do CCNH que foi aprovado ad
referendum para que pudéssemos conseguir o recurso financeiro proveniente do MEC ante de fechar o ano.
Entretanto, por diversos problemas o recurso acabou não vindo para a UFABC via SIMEC e Avemos que fazer
um novo plano de trabalho às pressas no mês de maio de 2018 para tentarmos novamente obter o recurso (o
plano de trabalho atualizado foi enviado para assinatura da direção do Centro em maio). Infelizmente, mesmo
com a realização de todo o esforço, não houve tempo hábil para a contratação da FUNDEP para que
uAlizássemos o recurso no mês de junho, que foi o mês em que ocorreu a V CNIJMA.
Enfim, conseguimos pleitear o uso do recurso em etapas pós-V CNIJMA (através de um oEcio para o FNDE -
anexado) e o recurso está disponível para a UFABC, mas precisaremos atualizar mais uma vez o plano de
trabalho para que consigamos usar o recurso até novembro deste ano. O prazo para todo o trâmite junto à
UFABC e FUNDEP leva em torno de 2 meses, por isso seria importante que o plano passasse pela reunião de
agosto do ConsCCNH ou fosse aprovado pela Direção do Centro.
Dessa forma, gostaria de saber se seria possível enviar ainda para a reunião de agosto a atualização do plano
de trabalho para nova análise do ConsCCNH. Desculpem novamente a pressa, mas as informações chegam do
MEC para nós muitas vezes confusas e até entendermos como proceder leva um certo tempo (é a primeira
vez que faço isso e estou aprendendo aos poucos).

O plano de trabalho foi discuAdo em reunião agora de manhã entre a UFABC e a SEE-SP. Envio anexo o plano
de trabalho reformulado.

Caso precise ficar sob a responsabilidade de algum conselheiro, eu posso tentar conversar com o Paulo de
Ávila ou o Danilo Centeno para que eles exponham a situação na reunião.

Obrigada novamente,
Natalia
______________________
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