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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 26 DE 

MAIO DE 2020 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 14h01min, reuniu-se a Câmara Técnica de 1 

Educação Ambiental - CTEA, REMOTAMENTE, devido ao COVID-19. Essa reunião 2 

extraordinariamente antecipada da primeira terça do mês, devido à programação da semana de 3 

conscientização ambiental. Estavam presentes os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz 4 

do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP,  5 

Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da UFSC, Sr. Ricardo Cerruti Oehling 6 

representante do IAR, Sra. Vanessa Philippi Cecconi representante da SME, Sra. Letícia 7 

Aparecida Zampieri Costa representante da R3 Animal, e Sra. Stefania Hofmann Mohedano 8 

representante da ACESA. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. A 9 

Pauta: Revisão dos formulários dos Educadores Ambientais; Fórum; e, Informes Gerais (situação 10 

das capivaras). Desenvolvimento: Sobre os formulários: Foram novamente revisadas e 11 

finalizadas as correções e agora pronto pra publicar e compartilhar. Só aguardando autorização 12 

da plenária do conselho. Sr. Ricardo irá verificar os seguintes itens: Substituir a palavra 13 

“instituições” por “organizações”; No texto inicial, colocar uma explicação sobre o que seriam as 14 

instituições: (empresas, fundações, redes, coletivos, associações, etc.); Incluir as sugestões 15 

enviadas por e-mail pelo Rogério; O campo “endereço” não será de preenchimento obrigatório, 16 

apenas a cidade; No formulário dos educadores, substituir na última pergunta a palavra “Qual” 17 

por “Quais”. Sobre o Fórum: definimos a plataforma. Sr. Rodrigo apresentou informações a 18 

respeito do site: O SETIC poderá hospedar o site, mas não faz o designe. Ele irá encaminhar o e-19 

mail com as orientações para hospedagem do site que ficaria www.redeeafloripa.ufsc.br, a 20 

disposição para Sr. Ricardo. Sr. Ricardo ofereceu ajuda para montar o site e solicitou sugestões 21 

dos membros do grupo para o layout. Informes Gerais: Sra. Silvane pontuou sobre algumas 22 

questões ambientais que vem ocorrendo no município: sobre o Parque Ecológico do Córrego 23 

Grande; os incêndios na Lagoa Pequena e outras áreas protegidas, e o enrocamento no 24 

Campeche. Também fez um convite ao grupo para a participação no Movimento do Plano 25 

Regional de Combate ao Lixo no Mar e falou sobre a programação da Semana de 26 

Conscientização Ambiental da PMF. Sra. Vanessa falou sobre o Seminário do GTEA. Sobre a 27 

situação das capivaras que conversamos no grupo. Situação sob controle. A sugestão é 28 

elaborarmos um vídeo educativo de no máximo dois minutos. Vamos propor um roteio 29 

(conversar sobre isso novamente após semana do meio ambiente). Encaminhamentos: Sra. 30 

Silvane entrar em contato com o Secretário Geral do COMDEMA, Sr. Claudio; Sr. Ricardo 31 

pensar no designe da página do Fórum; Sr. Rodrigo e demais representantes escrever projeto do 32 

Fórum, destacando uma apresentação e objetivos; Por último todos devem realizar testes dos 33 

formulários nos seguintes LINKs: http://iarbrasil.org.br/cadastro-educadores/  -  34 

http://iarbrasil.org.br/cadastro-organizacao/  -  Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da 35 

pauta a Sra. Silvane agradeceu a todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:57h. 36 

Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a 37 

submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  38 
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