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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 05 DE 

MAIO DE 2020 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 14h01min, reuniu-se a Câmara 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA, REMOTAMENTE, devido ao COVID-19. Estavam 

presentes os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da 

FLORAM, Letícia Zampieri (R3 Animal) e demais representantes.  

 

Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. A Pauta: Revisão dos 

formulários de educadores ambientais e instituições; Encaminhamentos do Fórum; e Informes 

Gerais. 

Desenvolvimento: Em função da inexperiência em condução e coordenação de reuniões 

"online", o grupo não conseguiu registrar de forma qualificada a reunião, no entanto os assuntos 

da pauta foram tratados e a reunião foi propositiva e produtiva. 

 A partir da primeira revisão dos formulários, surgiram as seguintes sugestões: 

No formulário de educadores: 

● Criar um item com as áreas de atuação do educador e um campo para incluir o currículo 

lattes ou portfólio; 

● Ao final deste formulário, criar um link que direcione para o formulário das instituições. 

No formulário das instituições: 

● Rodrigo e Patrícia irão refazer o texto introdutório; 

● Inclusão de áreas de atuação da instituição e de ações de educação ambiental que a 

instituição realiza; 

● Número de colaboradores envolvidos em educação ambiental e público atendido; 

● O preenchimento deste formulário deve ser feito somente por um representante da 

instituição para evitar duplicatas; 

Encaminhamentos: Até o dia 11 de Maio o Ricardo vai disponibilizar os formulários com as 

alterações sugeridas e todos os representantes devem participar da revisão do cadastro de 

Educadores Ambientais  e instituições nos LINKs: 

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUkktnlg1XhbHpwCBuiXFyx5PMzwuJ3w

sE5hDpFmrsG5nDmA/viewform?usp=pp_url 

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9pe0AkixNzes9Dbhogy8CrA5NSY4pzK

2sOgyZuKgvILPeNQ/viewform?usp=pp_url  

Sr. Rodrigo deverá detalhar informações da possibilidade de parceria com a UFSC, para a 

realização do primeiro Fórum "online" de Educação Ambiental. Foi o relatório. Sendo este o 

último ponto da pauta a Sra. Silvane agradeceu a todos e encerrou a reunião. A Reunião foi 

encerrada às 15:41h. Esta ata foi redigida por Letícia Zampieri e revisada por Tiago Bischoff de 

Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 

membros da CTEA para todos os efeitos legais.  
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