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

39ª reunião da CIEA/DF 2021
Reunião Ordinária da CIEA, ocorrida no dia 24/02/2021 Instituições presentes: IBRAM – Marcus
Paredes Falcão Paredes (Titular); Luis 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-Elisa Meirelles (Suplente);
SEEDF - Sílvia Alves (não oficiais); CAESB - Karina Bassan Rodrigues(Titular); Fórum das ONG Adolpho Luiz Kesselring (Suplente); SEAGRI - Jonastas da Silva Junot (Titular) ,Joelma Guedes
de Souza (Suplente); SECTI- Polyana de Cassia Silva Fernandes ,SES-Jahila de Souza Anselmo.

A reunião foi iniciada às 14h: 10min com a presença de representantes da maioria absoluta das
instituições que compõem a CIEA.

Informes
Reflexão abaixo compartilhada por membro do CIEA e considerações acerca da
necessidade de que os livros didáticos utilizados no DF trazem equívocos, informações
superficiais e pouca valorização do bioma Cerrado. Necessário acionar o MEC para dar
ênfase ao bioma cerrado nos livros que serão disponibilizados ao DF de forma que possa
valorizar as questões regionais.
O bioma Cerrado é pouco destacado nos livros didáticos do DF. O procedimento de seleção de
livros didáticos do GDF pode melhor orientar nos editais de seleção para que o material didático
aprofunde as temáticas relacionadas ao bioma Cerrado. Ressalta-se que a listagem das obras é
selecionada pelo Governo Federal e disponibilizada para que o GDF realizar a compra de acordo
com o pedido de cada escola.
Sugestão de solicitação em nome da CIEA de inserir no edital de seleção que os livros didáticos
possam contemplar informações relacionadas ao bioma cerrado com maior profundidade.
Sugestão acionar as editoras de forma a enfatizar o quanto esta temática do Cerrado e
valorização das questões regionais deve ser contemplada.

Questionamento de membro da comissão sobre as tratativas quanto à ausência de
membros.
Servidor do IBAMA convidado ouvinte manifestou interesse em compor a comissão como
representante do IBAMA.
Esta em pauta incluir no Decreto a possibilidade de expandir as instituições que possam
participar com direito a voto.
Foi apresentada a lista de presença de representantes para comissão verificar a instituições que
estão com os representantes ausentes, para pedido de substituição.
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Retomada da leitura e considerações acerca do Decreto Política de EA DF

Na reunião anterior foram acordados na comissão que ao citar prazos a revisão dos objetivos
será revisada a cada dois anos.
Necessário consolidar as metas com ações mensuráveis, definir com mais clareza o que
efetivamente se pretende realizar nos próximos dois anos, e a cada dois anos.
Para sugerir nova disciplina em curso superior da UNB e necessário incluir no currículo, o que
burocratiza a adoção dessa temática.
Necessário verificar se as metas estabelecidas são viáveis, e quantificar para possível avaliação.
Necessário valorizar a EA e incluir a disciplina como obrigatória e cursos superiores de áreas
afins.
Acionar Conselho Federal de Educação.
Sugestão e simplificar e seleciona as metas que são viáveis.
Impactos significativos que possam ser mensurados.
Selecionar com escala de prioridades.
Considerar a imprevisibilidade e limitações da pandemia de COVID.
Buscar resultado de ações possíveis para fortalecimento da Comissão, e posteriormente ampliar
as possibilidades de atuação.
Para aprimorar os programas se faz necessário relacionar os programas em andamento para que
os resultados sejam mensuráveis.
Reflexões sobre os verbos adequados que correspondentes as competências da CIEA .

META/AÇÃO

Estra

Atores Envolvidos

Alterações
propostas
Implantar novos
espaços, qualificar
espaços existentes
e reativar espaços
voltados a EA não
formal.

05
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Retornam-se as discursões a partir da Meta 07 na próxima reunião.
"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro As a Norte - CEP 70750-543 - DF
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