GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Educação Ambiental
Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/EDUC

37ª reunião da CIEA/DF 2021
Reunião Ordinária da CIEA , ocorrida no dia 20/01/2021, na sala virtual
https://meet.google.com/tvu-kwyh-uqg .Instituições presentes: IBRAM – Marcus Paredes Falcão
Paredes (Titular); Luiz Henrique Caixeta Gatto (Suplente)/ Clebiane dos Anjos Pereira
(Convidada); Cristiane Damasceno Silva (Convidada); Barbara Cristina dos Santos Costa
(Convidada); UnB - Rosângela Azevedo Corrêa (Titular) ; SEMA-Carolina Queiroga Leite Shubart
(Titular) ;SEEDF - Sílvia Alves (não oficiais); CAESB - Erika Radespiel Fernandes da
Silva(Suplente); Fórum das ONG -Adolpho Luiz Kesselring (Suplente); SEAGRI -Jonastas da Silva
Junot (Titular).
Reunião iniciada às 14:08h com a presença de representantes da maioria absoluta das
instituições.

Resposta FUNAM
Resposta positiva com relato histórico e informes importantes quanto a possibilidade de
apresentação de propostas pela SEMA e IBRAM. Cita alguns projetos que foram financiados e
explicita o valor disponível no Fundo, assim como o mecanismo de acesso ao recurso. O que
atende a intenção do CIEA que é estabelecer as relações institucionais para fortalecimento da EA
no DF. As propostas devem ser encaminhadas pelo interessado diretamente ao FUNAM, cabe ao
CIEA dar apoio, orientação e integrar no intuito de ações coletivas.
Campanha Cerrado Berço das Águas – UnB e IBRAM, definir ações para 2021. Iniciativa aberta à
participação dos demais integrantes/ instituições do CIEA.
Carol Shubart– Verificar datas de apresentação de projetos, e demais procedimentos que devem
ser atendidos para apresentação de propostas. Realizar um levantamento de proposta de
projetos a serem executados pelo FUNAM, e posteriormente definir projetos a serem propostos
pelo CIEA.
Carta a SEMA
Enviada extraoficialmente considerando que questiona assunto referente à organização
administrativa do órgão, o questionamento é relativo à indicação de servidores que possam
exercer atividades de apoio à execução da Políticas Públicas de Educação Ambiental. Foi
acordado, junto a servidora representante do CIEA no SEMA, que será indicado oficialmente
servidores para apoio as demandas de EA.

Solicitação de membro da CIEA que cada Instituição apresente, brevemente em no máximo
5 min. Foi argumentado que estas apresentações tomariam muito tempo sem estar
previamente colocada em pauta. Ainda assim a solicitação foi acatada, para um breve relato
das competências de cada instituição presente, conforme abaixo relatado:

UnB – Rosangela
Secretaria de Meio Ambiente – Mais voltada à economia de recursos, como água e luz.
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Cadeira de Educação Ambiental - Museu do Cerrado, em torno de 05 mil acessos por semana.
Os projetos, toda e qualquer iniciativa individual, particular ou governamental pode ser divulgada
no site do Museu do Cerrado, basta encaminhar texto e informes pertinentes a Prof.ª Rosangela.

SEE – Silva Alves
Tem trabalhado a divulgação do Museu do Cerrado junto à rede de ensino pública.
São vários os projetos que podem ser apresentados pela SEE.
Formação Trilhas e Caminhos para Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do DF – IBRAM,
ADASA E SLU.
Parque Nacional – Visita de estudantes
Encontro Virtual Educadores Ambientais – 20.01.21
Parque Educador – IBRAM, Circular em construção para seleção das escolas participantes em
2021.

SEMA- Carol
Projeto Orla – desobstrução, educação com usuários, sinalização e instalação de placas.
Parque Educador-IBRAM/SEE
Recicla DF – Resíduos Sólidos
Plano de Prevenção e Combate a Incêndios florestais – Campanhas educativas, blitz educativas
para prevenção, produção de peças teatrais, ações em datas comemorativas que contribuem
diretamente para redução de focos de incêndios. E com apoio da SEE envolve a comunidade e a
integração com o público infantil e juvenil.
Fórum de debates PPCIF
! Verificar na SEMA ações de EA relacionadas a preservação dos recursos hídricos.

CAESB

Projeto de formação de professores, de alunos, de agricultores. Possui ônibus demonstrativo. No
entanto, em virtude da pandemia os atendimentos foram suspensos e as ações voltadas ao
planejamento e aquisição de materiais.

SEAGRI
Programa Reflorestar – Áreas degradadas DF, da germinação ao plantio. Com ações
comunitárias e escolares, de apoio a plantio de mudas nativas.
! É possível solicitar doação de mudas.
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IBRAM
CIEA – Obrigação legal do IBRAM é coordenar a secretaria executiva do CIEA.
PEA – Programas de Educação Ambiental condicionante de Licenciamento.
Parque Educador – Reinventado em virtude da pandemia 2020. Proposta, para que seja
transformada em Programa de Governo, e em elaboração a convocação para escolas
participantes em 2021.
Fogo Apagou PPCIF – Almanaque Fogo
Eu Amo Cerrado – Site e publicações relacionadas à biodiversidade do Cerrado.
Trilhas interpretativas nas Unidades de Conservação, para educação do público usuário.
Ambiente-se – Possibilidade de agendamento para atendimento qualificado de grupos por
servidores do IBRAM capacitados em temáticas de educação ambiental.
Conexão Verde – Saberes Tradicionais, disseminação das medicinais e práticas integrativas de
saúde em parceria com a SES, construção de hortos de medicinais nas UCs para práticas com a
comunidade.
CPS- Em andamento tratativas para assinatura de ACT para uso compartilhado do espaço, que é
mostruário de mecanismos sustentáveis.
Apoio a Fiscalização e demais superintendências do IBRAM – Produção de material e
campanhas educativas de controle e conscientização de Poluição sonora, maus tratos animais,
infestação de carrapatos, dentre outras temáticas ambientais ou correlatas às atividades do
Instituto Brasília Ambiental. Assim como apoio em atividades e ações comemorativas, como por
exemplo, o Natal nos Parques e Exposições com painéis fotográficos em eventos diversos.

Sugestão reuniões quinzenais, para agilizar as demandas do CIEA.

Calendário Proposto

03.02.2021- Reunião
24.02.2021 -Reunião
10.03.2021 -Reunião
24.03.2021 –Reunião

03.02 - Leitura para validação PDEA.
Leitura prévia individual, para que cada membro se perceba como participe do explicitado no
documento, onde se encaixam suas competências institucionais no Plano.
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