Cknara Thcnica de Educa0o, Cultura,
Lazer, Esporte e Turismo - CT-ECLET
Comit'e Interfederativo

Nota •Icnica CT-Eclet° 47/2021
Ref: Avalia0o da nova versk) do documento de defini0o do Programa de Educa0o para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce - PG-33
1. Introdu0o
Durante os dias 15 e 16 de janeiro de 2020, foi realizada em Belo Horizonte/MG, uma oficina
com participa0o de representantes da Funda'a'o Renova, da empresa de consultoria Falconi e
da Cemara Tecnica de Educao, Cultura, Lazer, Esporte e Turismo — CT-Eclet, para fins de
discutir a revise"o do documento de definiO'o do Programa de Educa0o para Revitaliza& da
Bacia do Rio Doce — PG-33, em atendimento a clausula 203 do Termo de Transa0o e
Ajustamentode Conduta — TTAC.
A presente Nota Tecnica visa apresentar a avaliao realizada pela CT-Eclet quanto
documentao apresentada pela Fundao Renova que trata desta materia, em atendimento
DeliberaoCIF ng 465, de 04 de dezembrode 2020, a qual "Determinafluxooperacional do CIF
para 1g revisdo dos Programas, prevista na Cldusula 203 do TTAC", em especia I quanto ao seu
Item 1, transcritoa seguir:

1. As Cdmaras Mcnicas deverao seguir o seguinte fluxo para finaliza0o da 1g
revistlo dos Programas, prevista na Cldusula 203 do TTAC:
a) Andlise pela Cdmara Mcnica do documento de revisao entregue pela
FundaOlo Renova da proposta de escopo, meta e indicadores do Programa, a
qual deverd avaliar a proposta e propor alternativas ou complementa0espara
o que discordar ou entender como ausente;
b) Realizw6ode uma ou mais reuni6es organizadas pela Cdmara Mcnica, com
participwdo da FundaOlo Renova, para busca de consenso nos pontos de
discordtincia, colher criticas e sugest6es;
c) A seguir, a Cdmara Thcnica deverd apresentar ao CIF proposta completa do
Programa em avalia0o com escopo, meta e indicadores, para aprova0o.
Foram realizadas diversas reunies do Grupo de Trabalho formado pelos membros da CT-Eclet
que possuem interface com o PG-33 — denominado Grupo de Trabalho GT-33 — para discussao
e elaborge'oda presente Nota Tecnica e da revise'odo documento de defini0o do PG-33, entre
fevereiro e setembro de 2021. Em cumprimento ao item 1-b da Delibera0o CIF ng 465/2020,
foram realizadas tres reuni8es com representantes da Fundge'o Renova e o GT-33, nos dias 30
de abril e 08 e 27 de outubro de 2021.
Para subsidiar a presente Nota Tecnica, foram avaliados os seguintes documentos:
1.

Verse'o 05 do documento de definio do Programa PG-33— Programa de Educao para
Revitalizaoda Bacia do Rio Doce, datadode 25 de junho de 2018, revisado em fuNe'o

da Nota Tknica CT-Eclet n 2 11 e aprovado pela Delibera0o CIF n 2 178 de 29 de junho
de 2018;
2.

Verso 06 do documento de definio do Programa PG-33— Programa de Educa0o para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce, datado de 13 de novembro de 2020 e enviado por
e-mail pela Fundao Renova para a Secretaria Executiva do Comite Interfederativo Secex/CIF em 25 de novembro de 2020, incorporando os resultados da Oficina de
Revisk■ dos Progra mas rea lizada em funOo da Clusula 203 do TTAC;

3.

Apresenta0o da Funda0o Renova, em formato Powerpoint, realizada durante e

ja

incorporando os resultados da Oficina de Revis do PG-33 de janeiro de 2020;
4.

Oficio FR.2020.0172 de 03 de marw de 2020, por meio do qual a Funda0o Renova
descreve de forma geral o processo de realizao das Oficinas de Revisao dos
Progra mas;

5.

Oficio FR.2020.1822 de 16 de novembro de 2020, por meio do qual a Funda0"o Renova
encaminha a nova vers'a'o do documento de defini0o do Programa de Educa0o para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce - PG-33, resultante do processo de revis"ki do
Programa durante a oficina rea lizada nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020;

6.

Vers'&) 02 dos Projetos Executivos do documento de definio do Programa de
Educa0o para RevitalizaOoda Bacia do Rio Doce - PG-33, datado de julho/2019.

Sobre o processo de revis'a'o dos Programasemsi,e importante registrar o descumprimento do
prazo, pela Funda0o Renova, para entrega da vers'a'o 06 do documento de defini0o do
Programa PG-33. Conforme consta na Ogina rici 10 da apresenta0"o da Funda0o Renova
rea lizada durante a Oficina de Revio do PG-33, "A data limite para apresenta0o de todos os
documentos de Revistiodos Programas e 03/03/2020", sendo que o documento de revis'a"o do
PG-33 foi entregue pela Funda0o Renova para a Secex/CIF em 25/11/2020, ou seja, com mais
de 8 (oito) meses de atraso. No Oficio FR.2020.0172 de 03 de marw de 2020, a Funda0"o Renova

ja apresentava antecipadamente justificativas de ordem operacional que poderiam levar ao
atraso no cumprimento deste prazo.

2. Avalia0o das alteraOes realizadas pela Oficina de Revisa- o do PG-33 e pontos de dissenso
e complementa'a- o
A Figura 01 apresenta os itens dos Progra mas da Funda0o Renova que sao passiveis de revis'a'o,
a saber: Objetivo, Escopo, I ndicador, I nterfaces, Meta, Oramentoe Critkios de Encerramento.

Figura 01
Descri0o dos itens dos programas passiveis de revis'a'o ordinkia pelo TTAC
renoiia Ofalcon?
Conceitas imparta ntes
Durante o processo de revisk ordinaria, serk rev[stos os itens dos programas, vsando a completude da definio
dos programas e o atendimento as necessidades de mudana efou expectativas nao atenddas.

REVIS.40 ORDINA. RiA
OBJETIVO
0 que se pretende alcancar,
realizar ou obter com a
execu0o do programa.

(i?

ESCOPO
AbranOnda do objetivo e
das acries do programa, no
que diz respeito a areas ou
grupos sociais afetados pelo
evento.

META
Oescrevern o que se deseja alcancar,
quanto e ate quando voce pretende
fazer; Objetivo valor prazo

k

INDICADOR

€errarnenta para medir,
monitorar e auferEr a
efetividade do programa
(al can ce de seus objetivos).

ORC. AMUNTO

INTERFACES

Relack, de depende. ficia
entre dois ou mais
pfograrnas, podendo esta
ser de precerrencia ou
sucesso.

liSICitrRIOS DE ENCERRAIVIENTO

Oescreve os recursos financeiros
d[sponlveis para a execuo do
programa e onde (fasesfetapas)
ser:a-o aplicados

Descrevem o que necessita ser
realizado para que se considere, de
forma consensuaP, o programa
corno encerrado.

Critehos adotados para reviSa'o dos itens:
1.

Se o programa ja tiver sido aprovado pe3o CIF: ser -ao tratadas apenas os itens que possuem sugestho de altera0o

2. Se o programa nav o foi aprovada pelo CIF: sero tratados
mata. 1. 0

todos os itens

consenso refcre sc walidaS S o pe[o cir

Fonte: Apresenta0o da Funda0o Renova, em formato Powerpoint, realizada durante e
incorporando os resultados da Oficina de Revistio do PG-33, emjaneiro de 2020 (pdg. 16)
Conforme os "Criterios adotados para revis'a"o dos itens" descritos na Figura 01, considerando
que o PG-33 ja foi aprovado pelo CIF por meio da Delibera0o n 2 178 de 2018, serk■ tratados
nesta Nota Tecnica apenas os itens que possuem sugestki de alterao. Para tal, a Fundao
Renova props, para o PG-33, a revisaoapenas dos itens Objetivo, Indica dores/Metas e Criterios
de Encerramento dura nte a Oficina de Revis, que serki tratados a seguir nos tapicos 2.1 a 2.3.
Contudo, ap6s a leitura da vers'a'o p6s-oficina do PG-33 (Versk) 06), a CT-Eclet verificou que
tambem houveram alteravies nos itens Interfaces e Oramento em relao ao documento
anterior (Versk) 05), r"o discutidas dura nte a Oficina, que serkidiscutidas e apresentadas nos
t6picos 2.4 e 2.5 desta Nota Tecnica. Outros pontos do documento de defini0o do PG-33
tambern foram alterados - a exemplo do "Planejamentoconsolidado do programa" - e tambem
ser'a- o objeto de discusski no t6pico 2.6. TamMm foram excluidos todos os anexos da vers'a'o
pre-oficina do PG-33 — com exceo do "Anexo 05: CARD/6■ PIO DE APRENDIZAGEM - Programa
de Educa0o para a Revitalizaode Bacias" —listados a seguir:
- Anexo 01: Relaodos municiplos /6■rea Ambiental 1
- Anexo 02: Relat6rio Analftico do Encontro de Prosa e Saberes
- Anexo 03: Relat6rio Analftico da Oficina Dilogos com a Gesth'o Publica
- Anexo 04: Notas Tecnicas n 2 3 e 7 — Umara Tknica de Educa0o, Cultura e Turismo
- Anexo 06: Diretrizes Gerais
- Anexo 07: Relat6rio — Contribui0es Virtuais para o Programa de Educao para
Revitaliza0"oda Bacia do Rio Doce

A Funda0'o Renova, na reunieo rea lizada em 30 de abril de 2021, justificou que os anexos foram
excluidos da Verseo 06 por orienta0o da sua Governa Na, que determinou que os documentos
dos Programas deveriam preferencialmente ser apresentados de forma mais sintetica. Cabe
ressaltar que os anexos supracitados ainda s'eo mencionados no corpo da verseo p6s-oficina do
PG-33 (verseo 6) referencia ndo a verseo anterior, motivo pelo qual a CT-Eclet vem requerer que
os mesmos sejam reincorporados na sua verseo final, como consensuado na reunreo de 30 de
abril de 2021 entre a Fundaeo Renova e a CT-ECIet, com exceeo das NotasTecnicas elaboradas
pela CT-Eclet (Anexo 04), uma vez que estas je seo disponibilizadas no site do I nstit uto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renoveveis — I bama, acessiveis pelo link:
"www.ibama.gov.bricif/notas-tecnicas/ct-eclt ".Alem disso, deve ser juntado, como novo anexo
(substituindo o Anexo 04 anterior), o Relat6rio Analftico do 1 2 F6rum de Educaeo para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce, protocolado no CIF por meio do OFI.N11.012019.4968 de 03
de janeiro de 2019. Ademais, o Anexo 1 devere lista r todos os municipios da erea de abrangencia
descritos a seguir.
Dura nte a reunieo realizada no dia 30 de abril de 2021, a CT-Eclet discutiu junto com a Funda'eo
Renova sobre o tftulo do "Projeto Forma0o de Educadores e Escolas Experimentais para
Revitalizatio da Bacia do Rio Doce", com a finalidade de elucidar se as mencionadas escolas
experimentais ainda condizem com o escopo do Projeto, uma vez que na verseo p6s-oficina
(2020) do PG-33 neo este mais prevista a implementa0o dessas escolas experimentais. Assim,
e rea lizada, ao longo de todo o PG-33, a alteraOodotftulo deste projeto pa ra "Projeto Forma0o
de Educadores para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce". Alem disso, para os devidos fins,
considera-se que a alteraeo do tftulo neo implica na necessidade de novas discusses nem
retificaOes de documentos anteriormente aprovados, uma vez que neo ha mudarwa no
contedo do projeto, e assim justifica-se que quaisquer referencias es escolas experimentais
(como indicadores, por exemplo) sereoexcluidas da verseo fina I (Verseo 07) do PG-33.
Alem disso, na mesma reunieo, foi discutida a erea de a brangencia do Programa. Reforamos
que a erea de abrangencia do Programa deve ser correspondente e erea de abrangencia
socioeconmica, acrescida das novas ereas indicadas nas deliberaOes CIF n 2 58 de 31/03/2017
(incluseo de Serra/ES, Seo Mateus/ES, Fundeo/ES e Conce4o da Barra/ES), n 2 129 de
20/11/2017 (incluseo de Ponte Nova/MG), n 2 164 de 25/05/2018 (incluseo de Sooretama/ES),
e na DeciseoJ udicialPJE no 1000417-16.2020.4.01.3800 emitida no dia 23/03/2020 (incluseo de
Ouro Preto/MG e Anchieta/ES), incluindo novos municipios que futuramente venham a ser
incluidos por Deliberaeo do CIF ou deciseo judicia I. Assim, atualmente, seriam totalizados 45
municipios. RefoNa-se que na Verseo 5 do Programa, apresentada pela Fundaeo Renova e
aprovada pela deliberaeo Cl F 178, e dito que:
"Vale esclarecerque a Area Ambiental 01, definidas pelo Termo de Transar,fio
e Ajustamento de Cond uta sk): "as keas abrangidas pela deposi0o de rejeitos
nas calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmoe Doce, considerando
os respectivos trechos dos seus formadores etributkios, bem como as reffies
estuarinas, costeiras e marinha na porO'o impactada pelo EVENTO".Conticlo,
o presente programa, trabalharA nfio so onde houve repos4o de rejeito, mas
todo recorte municipal, por isso seu recorte sera os municipios da kea de
abranOncia socioeconenica, acrescidos das novas keas indicadas na
delibera0o CIF ng 58 de 31 de mam de 2017 e de Ponte Nova, conforme
oficio: Oficio no 39/2018/DCl/GABIN-IBAMA(Anexo01)".
(Documento de Definktiodo Programa -Vers8o 5, de Junho de 2018)

Caso sejam incluidos novos municipios por Decis'a'oJudicial ou DeliberaoCIF, defende-se sua
incorporao no Programa de Educa0o para RevitalizaOlo da Bacia do Rio Doce — PG-33, com
acr6cimo dos recursos a eles destinados se necesskio, devido a natureza compensat6ria do
Programa, incluindo a revisk das metas dos indicadores propostos pela CT-Eclet na versk 07
do PG-33. RefoNa-se, entretanto, que a inclusk de novos municipios no Programa n'a'o deve
atrasar ou paralisar os projetos e aOes 0 em andamento, devendo ser criadas soluOes para
que estes venham a ser atendidos pelo Programa em um modelo adequado a realidade no
momento de sua inser0o.
A inclusk de novos municipios, al&ri daqueles listados na versk p6s-oficina do PG-33, e um
ponto de dissenso com a Fundao Renova, que defende que a kea de abranOncia do
Programa n'k deve incluir nem mesmo as novas keas definidas pela Deliberao CIF ng 58 e
previstas na 6Itima versk aprovada do Programa (Verski 5). A Funda0o Renova justificou sua
diverOncia por e-mail enviado em 28/10/2021, informando que "A Funda0o Renova diverge
da Delibera0o 58 do CIF. O tema da abranOncia da atua0o dos programas de repara0o estd
judicializado, aguardando decis5o da 12° Vara".

2.1. Objetivos do PG-33
O Qua dro 01 apresenta a descriOodo Objetivo Gera I do PG-33 antes e ap6s a Oficina de Revisk
do Programa.
Quadro 01
Compara0o do Objetivo Geral do PG-33 antes e ap6s a Oficina de Reviski
Objetivo geral original pr6-

Novo objetivo geral proposto p6s-oficina

oficina

(Versao 06)

(Vers'a- o 05)

Desenvolver processos educativos

I mplementar processos de educak socioambiental que

para a revitalizao da Bacia do Rio

desenvolvam compet&icias e habilidades para engajar

Doce.

pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas
para a revita liza Oo dos territ6rios atingidos.

Fonte: Vers5es 05 e 06 do PG-33
A CT-Eclet concorda com as muda Nas do Quadro 01, pois reflete o que foi discutido na Oficina.
O Quadro 02 apresenta os objetivos de cada projeto/processo do PG-33 antes e ap6s a Oficina
de Revisk.
Quadro 02
Compara0o dos objetivos dos projetos/processo do PG-33 antes e ap6s a Oficina de
Revis5o
Projeto/Processo

Objetivo (vers'a'o 5/pr6-oficina)

Objetivo (versk) 6/p6s-oficina)

Processo

Apoiar

Apoiar

Interfaces

a

qualifica0o

dos

a

qualifica0o

dos

Educa0o
Pla nejamento
Territ6rio
Sustentaveis

para
de

diversos
processos
de
revitaliza0o, sua integrao e
sustentabilidade por meio da
participa0o e desenvolvimento
de capacidades dos atores locais
envolvidos nas a0es da
Fundao Renova.

diversos
processos
de
revitaliza0o, sua integrao e
sustentabilidade por meio da
participa0o e desenvolvimento
de capacidades dos atores locais
envolvidos nas a0es da
Funda"a"o Renova.

Projeto
de
Forta leci mento
de
Redes e de Polfticas
P6blicas pa ra
Revitalizao da Bacia
do Rio Doce

Promover o fortalecimento
institucional e o aprendizado
social por meio da consolida0o
de redes estruturadas e polfticas
p6blicas para revitaliza0o da
Bacia do Rio Doce.

Promover o fortalecimento
institucional e o aprendizado
social por meio da consolida0o
de redes estruturadas e polfticas
p6blicas para revitalizao da
Bacia do Rio Doce.

Projeto Forma0o de
Educadores e Escolas
Experimenta is pa ra
Revitaliza0o da Bacia
do Rio Doce

Capacitar a comunidade escolar
(gestores e educadores) para
refletirem e transformarem seus
modelos de educao a luz da
revitaliza0o do Rio Doce, e
materializando esses novos
modelos cria ndo espaws
educa dores experimentais.

Desenvolver processos de
forma0o contin u ada de
educadores e gestores da rede
p 6 blica dos municipiosatingidos
pelo rompimento da barragem
de Fundk) para a constru0o de
projetos pedag6gicos
comprometidos
com
a
revitaliza0o
das
6reas
atingidas.

Projeto Formao de
LideraNasJovens

Oportuniza r
processos
formativos de engajamento e
qualifica0o de jovens para
elaborar e implantar projetos
territoria is voltados
a
revitaliza0o ambiental, social,
econ6mica e cultural da bacia do
Rio Doce.

Engajar jovens em projetos
territoriais
voltados
revitaliza0o ambiental, sociaL
econ6mica e cultural da Bacia do
Rio Doce.

Fonte: Vers5es 05 e 06 do PG-33
Pode-se observar pelo Quadro 02 que, na vers'a'o 06 do PG-33, foram alterados os objetivos do
Projeto "Formao de Educadores e Escolas Experimentais para Revitaliza0o da Bacia do Rio
Doce" e do Projeto "Formao de LideraNas Jovens". Contudo, cabe ressaltar que na
apresenta0o da Funda0o Renova, consolidando os resultados p6s-oficina, n'a"o M registro de
nenhuma proposta de alterao desses objetivos especfficos, apenas a exclus'a"o dos objetivos
originais. Ja o Oficio FR.2020.1822, cita que "AMrn disso, houve consenso quanto ei excluselo dos
objetivos especificos abaixo. Os mesmos foram mantidos na Tabela 01 e movidos para os
objetivos de cada projeto com alteraOes no objetivo do Projeto de Forma0o de Educadores e
Escolas Experimentais para Revitaliza0o, conforme segue" e menciona que rl'o houve
"AlteraOesa partir da valida0o intema" (ou seja, realizadas ap6s a oficina).
Em rela0oao Projeto "Forma0o de Educadores e Escolas Experimentais para Revitaliza0o da
Bacia do Rio Doce", o novo objetivo foi consensuado durante as reuni6es realizadas entre CTEclet, Fundao Renova e UFMG/UFOP. Alki disso, refora-se que a CT-Eclet esta de acordo
com as mudaNas entendendo que, como consensuado com a Fundao Renova na reunffio de

30/04/2021, o termo "educadores" engloba todos os profissionais da educa0o Ipsica
responsth/eis pela realizaode atividades pedag6gicas.
Ja em rela0o ao Projeto "Forma0o de LideraNas Jovens", o novo objetivo destacado em
negrito no Quadro 02 e o mesmo previsto no projeto executivo deste Projeto, registrado no
documento "Versao02 dos Projetos Executivos do documento de definkao do Programa PG-33
— Programa de Educa0"o para RevitalizaOoda Bacia do Rio Doce, datadode julho/2019".
Face ao exposto, a CT-Eclet concorda com as mudaNas dos objetivos conforme registrado no
Quadro 02.

2.2. Indicadores/Metas do PG-33
A Tabela 01 apresenta os indica dores e metas apresentados na vers p6s-oficina (2020) do PG33.
Tabela 01
Indicadores do PG-33 apresentados na versao pcis-oficina de revisao do programa (2020)
Projeto

Indicador
101

Nmero

—

de

Unidade

Meta

Ng

9.000

Ng

9.000

Ng

1.105

Ng

78

Ng

78

Ng

1.105

Ng

39

vagas

disponibilizadas para o Curso de
Aperfeivm mento
102

—

Nmero de bolsas de estudo

disponibilizadas para o Curso de
Aperfeloa mento
103

—

N mero

de

Projetos

Pedag6gicos Experimentais de Sala
de Aula fomentados no Curso de
Aperfeivm mento
Formao de
Escolas

Educadores

Experimentais

Revita lizao

e
para

104

Nmero

—

de

vagas

disponibilizadas para o Curso de
Especia lizao
105

-

—

Lato Sensu

Nmero de bolsas de estudo

disponibilizadas para o Curso de
Especia liza'a"o
106

—

—

Lato Sensu

Nmero

Pedag6gicos

de

Projetos

Experimenta is

de

Escolas fomentados no Curso de
Especia lizao
107

—

—

Lato Sensu

N mero

disponibilizadas

para

Extensk)— Mestra ndos

de

vagas

Projetos

de

108

Nmero de bolsas de estudo

-

disponibilizadas para Projetos de

N9

39

N°

39

NQ

20

NQ

20

NQ

20

NQ

120

NQ

120

NQ

3.000

NQ

120

Extens'a'o— Mestra ndos
109

—

Nmero

de

Projetos

Pedag6gicos Experimentais dos
Municipios fomentados nos Projetos
de Extensk■ para Mestra ndos
110

—

N mero

disponibilizadas

de

para

vagas

Projetos

de

Extens'a'o— Doutorandos
111

Nmero de bolsas de estudo

-

disponibilizadas para Projetos de
Exteno— Doutorandos
112

—

Nmero

de

Projetos

Pedag6gicos Experimentais da
Regra'o fomentados nos Projetos de
Extens'a'o para Doutorandos
113

—

N mero

de

vagas

disponibilizadas para capacita0o e
Fortalecimento de Redes e de
Polfticas
Pblicas
para

fortalecimento de institui0es
socioambientais locais

Revitaliza0'o da Bacia do Rio
Doce

114

Nmero de Projetos Polfticos

—

Pedag6gicos Territoriais

115

—

N mero

de

vagas

disponibilizadas para capacitao de
lidera Nas jovens
Forma0o de Lidera %as Jovens
116

—

Nmero

de

projetos

de

juventudes fomentados

Fonte: Verski 06 do PG-33
A Tabela 02 apresenta os indicadores da vers'a'o pr&oficina (2018) do PG-33.
Tabela 02
Indicadores do PG-33 apresentados na versb- o pr&oficina de revisb- o do programa (2018)
Indicador

Unidade

Meta

50% em relao a linha de base (n6mero de
planos participativos de futuro previstos por
101

—

Percentua I

de

planos

participativos de futuro aprovados

%

familias/atores/comunidades inscritas/
beneficiadas pelos programas da Funda0o
Renova - a ser definido nos planejamentos e
redesenho de programas/projetos).

102

—

Percentua I

realizados

para

de

eventos

capacita0o

e

engajamento dos atores locais
envolvidos
nos
progra mas
da

%

100%

em

relao

aos

eventos

demandados/planejados.

Fundao Renova.
103 —

Percentual de

institui0es

capacitadas
104

—

Percentual

de

coletivos

educadores formados.

%

%

105— Percentual de Projetos Polfticos
Pedag6gicos Territoriais (PPPTs)

%

entregues.
106 - Percentual de Projetos Polfticos
Pedag6gicos Territoriais (PPPTs)

%

implementados.
107 - Percentua I de gestores p6blicos
capacitados pelo curso

dist5ncia.

50% em relao a linha de base (institui0es
mapeadas).
50% das institui0es capacitadas, formando
coletivos.
100%

dos

municipios

que

aderirem

proposta dos PPPTs.

50%

dos

projetos

polfticos

pedag6gicos

territoriais implementados.

%

50% em relaO'o

linha de base (inscritos).

%

50% em rela0oa linha de base (inscritos).

108 — Percentual de professores da
rede pb1ica capacitados pelo curso
de Forma0o de Facilitadores.
109

—

Percentua I

de

Escolas

Experimentais para a Revitaliza0o

%

da Bacia do Rio Doce impla ntadas.
110

—

Percentua I

de

jovens

capacitados.

%

111— Percentual de editais la %ados.

%

112 — Percentual de projetos de
lidera Na juvenil implementados.

%

100% em rela ~ a oa linha de base (pelo menos
uma escola por municipio implantada).
80% (em rela0o a linha de base: n6mero de
jovens inscritos).
100% (em relao a linha de base: 1 edital por
ciclo, tota I de 4 editais).
10% (em relao

linha de base: projetos

selecionados pelos editais)

Fonte: Verstio 05 do PG-33
A partir da compara0o entre as Tabelas 01e 02, pode-se perceber que:
1) As unidades e metas dos indicadores passaram a ser num&icas e nk) percentuais,
facilitando assim seu monitoramento e cumprimento;

2)

Os indicadores passaram a ser divididos por cada um dos tr6 projetos que compem o
PG-33, facilitando seu entendimento;

3)

Houve um incremento de 12 para 16 indicadores.

Nos t6picos 2.2.1 a 2.2.3 serk)discutidas as mudaNas de indicadores para cada projeto. Cabe
ressaltar que o processo de interfaces n'a‘o possui indicadores.
Cabe destacar que, ao longo das diversas reunies internas do GT-33 realizadas para avalia0o
da verski p6s-oficina do documento de defini0o do Programa PG-33, encaminhado pela
Funda0o Renova em novembro/2020, a CT-Eclet elaborou novos indicadores althn daqueles
listados na Tabela 01, que foram encaminhados para a Fundao Renova junto com a proposta
da CT-Eclet para revis'a'o do documento de defini0o. Assim, durante as reunies conjuntas do
GT-33 e a Funda0o Renova, a proposta de indicadores da CT-Eclet foi amplamente discutida,
sendo que estes indicadores foram divididos em dois grupos, a saber:
1) Grupo de indicadores que medem as entregas e cujo alcance das metas depende unica e
exclusivamente da Funda0o, para os quais houve consenso na sua incorpora0o na revis'a'o do
PG-33 e s'a'o descritos por projeto nas Tabelas 05, 08 e 11, a seguir. Registra-se que esses
indicadores tamMm serviram de base para a cria'a'o dos crit&ios de encerramento do PG-33;
2) Grupo de indicadores que monitoram e avalia m os projetos do PG-33, mas que dependem de
outros atores para atingir suas metas de forma efetiva, para os quais houve dissenso na sua
incorporao na revis'a'o do PG-33 e portanto nk) s'a'o descritos na presente Nota Tftnica.
I mporta destacar que a Funda0o Renova 1 ..'o e contrkia a proposta de utilizar este grupo de
indicadores em si, mas apenas que buscou-se um entendimento que estes indicadores devera'o
ser melhor trabalhados ao longo da discussdos projetos, incluindo a participaO'ode demais
parceiros nessa discuss'a'o - a exemplo da UFMG, Ufop e Ifes, no caso do Projeto de Forma0o
de Educadores.
Face ao exposto, cabe esclarecer que os indicadores apresentados nos pr6ximos t6picos da
presente nota n'a'o ser'a'o os unicos a serem utilizados para monitoramento e avaliao dos
projetos do PG-33.

2.2.1. Indicadorese metas do Projeto de FormaOode Educadorespara Revitaliza0o da Bada
do Rio Doce
Em relao ao Projeto "Forma0o de Educadores para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce", ao
comparar os indicadores das verses 2018 e 2020 do PG-33, percebe-se que houve uma maior
especificaOodos mesmos, porthn alguns indicadores foram retirados.
Apesar de, em 2018, n'a'o terem sido separados por projeto, consideramos que os indicadores
relacionados ao Projeto de Forma0o de Educadores para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce
sk■ a queles descritos na Tabela 03.
Tabela 03
Indicadores do Projeto de Forma0o de Educadores e Escolas Experimentais para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce apresentados na versb'o pr&oficina de revisk) do
programa (2018)

Indicador

Unidade

107 - Percentual de gestores pb1icos
capacitados pelo curso

disthncia.

Meta

%

50% em rela0o

%

50% em rela0oa linha de base (inscritos).

linha de base (inscritos).

108 — Percentual de professores da
rede pb1ica capacitados pelo curso
de Forma0o de Facilitadores.

—

109

Percentual

de

Escolas

100% em rela0oa linha de base (pelo menos

%

Experimentais para a Revitaliza0o

uma escola por municipio implantada).

da Bacia do Rio Doce implantadas.

Em 2020, na revis"k do PG-33, a Fundak Renova apresentou os seguintes indicadores
descritos na Tabela 04.
Tabela 04
Indicadores do Projeto de Forma0o de Educadores e Escolas Experimentais para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce apresentados na vers'6o p6s-oficina de revis'6o do
programa (2020)

Indicador
101

—

Nmero de vagas disponibilizadas

para o Curso de

Aperfeioamento
102 — Nmero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso
de Aperfeivmmento
103 — Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais de Sala de
Aula fomentados no Cursode Aperfeivmmento
104 — Nmero de vagas disponibilizadas para o Curso de
Especializa0o— Lato Sensu
105 — Nmero de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso
de Especializak—LatoSensu
106 — Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais de Escolas
fomentados no Cursode Especializak—Lato Sensu
107— Nmero de vagas disponibilizadas para Projetos de Extensk

— Mestrandos
108 - Nmero de bolsas de estudo disponibilizadas para Projetos
de Extensk— Mestrandos

Unidade

Meta

N2

9.000

N°

9.000

N°

1.105

N2

78

N2

78

N°

1.105

N2

39

N2

39

N2

39

109 — Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais dos
Municipios
Mestrandos

fomentados

nos

Projetos

de

Extensk

para

110
—

—

Nmero de vagas disponibilizadas para Projetos de Extensab

Doutorandos

111

-

Nmero de bolsas de estudo disponibilizadas para Projetos

de Extensa'o— Doutorandos
112

—

Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais da RegOo

fomentados nos Projetos de Extensao para Doutorandos

N°

20

N2

20

N°

20

Percebe-se que novos indicadores foram criados e alguns indicadores foram aprimorados.
Um indica dor que foi retiradoe n'a'ofoi devida mente substituido o "109 — Percentua I de Escolas
Experimentais para a Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce impla ntadas". N'ao ha indicador simila r
na vers'ao do PG-33 ap6s a oficina de revisa'o, mas isso se deve as mudanas no modelo de
implementao, que na"o objetivam mais a implementaa- o de escolas experimentais.
Abaixo, na Tabela 05, s'ao listados os indicadores do Projeto de Forma0o de Educadores para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce que passara'oa compor o Programa em sua vers'ao 7. Refon;ase que estes indicadores poderao ser complementados por indicadores propostos pelas
institui0es executoras (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Universidade Federal de
Ouro Preto - Ufop e Instituto Federal do Espirito Santo - Ifes), desde que apresentados e
validados pela CT-Eclet/CIF. Refora-se que deve-se buscar o preenchimento de todas as vagas
previstas, a perman&icia de todos os estuda ntes matriculados, e a implementa0o de todos os
projetos ela borados, mesmo sendo as metas dos indica dores aqui previstos menores que 100%.
Salienta-se, ainda, que as metas de vagas e bolsas aqui previstas, caso nao sejam atingidas ap6s
esgotadas as estratgias possiveis para alcaNa-las, e com justificativa apresentada e aprovada
a CT-ECLET, devem ter seus recursos remanejados dentro do projeto, de modo a melhor atender
a realidade da popula0o atingida na I6gica da educao ambiental formal.
Cabe ressaltar tamMm que, apesar de os indicadores aqui descritos se referirem ao suporte
financeiro aos projetos ela borados, as institui0es executoras e a Funda'ao Renova devem
organizar o projeto de modo a promover suporte tknico aos profissionais da educaao e escdas
na ela bora'a'o e implementa0o de seus projetos.
Por fim, e importante observar que a previs'ao de 72 vagas para o curso de especializa0o em
Minas Gerais (duas por municipio) nao sera suficiente para atender todas as escolas pbIicas
dos municipios contemplados de Minas Gerais, se cada profissiona I atender a 10 escolas, como
esta previsto no plano de tra balho. Assim, refora -se a qui que deve ser garantido o atendimento
a todas as escolas pblicas dos municipios, devendo ser feitos os ajustes necessarios na
proposta, seja com a amplia'ao de vagas, seja com a amplia'ao do nmero de escolas a serem
acompanhadas por cada cursista.

Tabela 05
Indicadores do Projeto de Forma0o de Educadores para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce
apresentados na versbo 7, ap6s revisbodo programa (2021)

N°

Indicador

Unidade

Meta

Curso de Aperfekoamento

N mero de bolsas de estudodisponibilizadas para o Curso de

01

Aperfeioamento em Minas Gerais

N mero de bolsas de estudodisponibilizadas para o Curso de

02

Aperfeivmmento no Espirito Santo

n2

6.000

n2

700

n2

1496*

n2

700

n2

72

n2

140

n2

1496*

n2

140

n2

36

N mero de Projetos Pedag6gicos Experimentais de Sala de
Aula fomentados no Cursode Aperfeloamento— MG

03
*Nmero a ser revisadoem decorrkcia de abertura e
fecha mento de unidades de ensino.
N mero de Propostas Pedag6gicas Aplicadas — PPA -

04

fomentadas no Curso de Aperfeivmmento - ES
Curso de Especializa0o

N mero de bolsas de estudodisponibilizadas para o Curso de

05

Especializao— Lato Sensu em Minas Gerais
N mero de bolsas de estudodisponibilizadas para o Curso de

06

Especializa0o— Lato Sensu no Espirito Santo
N mero de Projetos Pedag6gicos Experimentais de Escolas
fomentados a partir do Curso de Especializao— Lato Sensu
em Minas Gerais

07

*Nmero a ser revisadoem decorrkcia de abertura e
fecha mento de unidades de ensino.
N mero de Projetos de EducaoAmbiental Escolar - PEAE
08

fomentados a partir do Curso de Especializa0o— Lato Sensu
no Espirito Sa nto
N

_1

Curso de Mestrado

N mero de bolsas disponibilizadas para o Projeto de

09

Extens: "Revitalizao da Bacia do Rio Doce: desafios para
o Plano Municipal de Educa0o" em Minas Gerais

Nmero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa

10

— Mestra ndos no EspiritoSanto

n2

14

n2

36

n2

14

n2

18

n2

07

n2

18

n2

07

Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais dos
11

Municipios fomentados a partir dos Projetos de Extensk)em
Minas Gerais
Nmero de cursos MOOC realizados pelos Mestrandos nas

12

Escolas Capixabas para a Bacia do rio Doce.

Cu rso de Doutorado

Nmero de bolsas para o Projeto de Extensk)"Revitaliza0"o
da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Jek a. - o

13

Pedag6gica na Regik) do Rio Doce" em Minas Gerais
Nmero de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa

14

— Doutorandos no EspiritoSanto
Nmero de Projetos Pedag6gicos Experimentais da Regffio
fomentados a partir do Projeto de Extensk)"RevitalizaOoda

15

Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de A0o
Pedag6gica na Regik) do Rio Doce" em Minas Gerais
Nmero de Projetos de I nterven0o Municipal - PIM

16

fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no
Espirito Santo

2.2.2. Indicadorese metas do Projeto de Fortalecimento de Redes e de Polfticas Pb1icas para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce

Conforme informado na Vers"th) 5 do PG-33, entendemos que se relacionam ao Projeto de
Fortalecimento de Redes e de Polfticas P6blicas, os indicadores listados na Tabela 06.
Tabela 06
Indicadores do Projeto de Fortalecimentode Redes e de Polfticas Pb1icas para Revitaliza0o
da Bacia do Rio Doce apresentados na versk) pr&oficina de revis8o do programa (2018)
Indicador

Unidade

Meta
50% em rela0o a linha de base (n6mero de

101

—

Percentua I

de

pla nos

participativos de futuro aprovados.

%

planos participativos de futuro previstos por
fa milia s/atores/comunida des inscritas/
beneficiadas pelos programas da Fundao

Renova - a ser definido nos planeja mentos e
redesenho de programas/projetos).
102

—

Percentua I

realizados
engajamento
envolvidos

para

de

dos
nos

eventos

capacita0o
atores
progra mas

e

locais

%

da

100%

em

rela0o

aos

eventos

demandados/planejados.

Funda0o Renova.
103 —

Percentual de

institui0es

%

capacitadas.
104

—

Percentual

50% em rela0o a linha de base (institui0es
mapeadas).

de

coletivos

%

educadores formados.

coletivos nos municipios atingidos.

105— Percentua I de Projetos Polfticos
Pedag6gicos Territoriais (PPPTs)

%

100%

dos

municipios

que

aderirem

proposta dos PPPTs.

entreg ues.
106 - Percentual de Projetos Polfticos
Pedag6gicos Territoriais (PPPTs)

50% das institui0- es capacitadas formando

%

50%

dos

projetos

polfticos

pedag6gicos

territoriais implementados.

implementados.

Ao comparar os indica dores das Vers6es 5 e 6 do PG-33, percebemos que alguns foram excluidos
e outros substituidos, conforme apresentado na Tabela 7.
Tabela 07
Indicadores do Projeto de Fortalecimentode Redes e de Polfticas P6blicas para Revitaliza0o
da Bacia do Rio Doce apresentados na vers5o p6s-oficina de revisb- o do programa (2020)

Indicador

Unidade

Meta

N°

120

N2

120

113 — Nmero de vagas disponibilizadas para capacita0o e
fortalecimento das institui0es socioambientais locais.
114 — Nmero de Projetos Polfticos Pedag6gicos Territoriais

Em relao ao acompanhamento e avaliao do Projeto de Fortalecimento de Redes e de
Polfticas Pblicas para Revitalizao da Bacia do Rio Doce serk ■ necesskios indicadores de
gesth'o que permitam monitorar o nivel de eficikcia das a0es implementadas no 5mbito das
polfticas pblicas e na constitui0o/fortalecimento de redes.
A CT-Eclet concorda com os dois indicadores sugeridos na Verskl 6 (p6s-oficina), entretanto,
devera ser ajustado o quantitativo nas metas do 113 e 114 pelo fato de ter sido alterado o nmero
de municipios (conforme especificado na Versao 7 do Programa). Dessa forma, ao inv6 de 120
vagas/projetos (uma vez que a Funda0o reconhece 40 municipios e 3 vagas/projetos por
municipio), a meta a ser atingida sera de 135 vagas/projetos (referente ao total de 3
vagas/projetos para cada um dos 45 municipios atingidos reconhecidos atualmente pela CTEclet). Os indica dores e suas novas metas sk•apresentados na Tabela 08.

Tabela 08
Indicadores do Projeto de Fortalecimentode Redes e de Polfticas P6 blica s para Revitaliza0o
da Bacia do Rio Doce a serem apresentados na Vers'6o 7, ap6s revis'6odo programa (2021)
Indicador

Unidade

Meta

Ng

135

N°

135

117 — Nmero de vagas disponibilizadas para capacita0o e
fortalecimento das institui0es socioambientais locais.
118— N6mero previsto em editalde Projetos Polfticos Pedag6gicos
Territoriais fomentados.

2.2.3. Indicadores e metas do Projeto de Forma0o de LideraNasJovens
Na vers'a'o 5 do Programa, foram apresentados tr6 indicadores mensurados em porcentagem,
conforme tabela 09 abaixo:
Tabela 09
Indicadores do Projeto de Forma0o de Liderans;asJovensapresentados na vers6o pr6oficina de revis6o do programa (2018)
Indicador
110

—

Unidade
Percentua I

de

jovens

capacitados.
111 — Percentua I de editais la Nados.
112 — Percentual de projetos de
lidera Na juvenil implementados.

%

%

%

Meta
80% (em relao a linha de base: n6mero de
jovens inscritos).
100% (em rela0oa linha de base: 1 edital por
ciclo, tota I de 4 editais).
10% (em relao

linha de base: projetos

selecionados pelos editais)

Em 2020, na revis'a"o do PG-33, a Funda0o Renova retirou os indicadores da vers'a'o de 2018 e
apresentou dois indicadores mensurados em qua ntidades, conforme tabela abaixo.
Tabela 10
Indicadores doProjeto de Forma0o de Lideranas Jovensapresentados na vers6op6soficina de revis6o do programa (2020)
Indicador
115 — N6mero de vagas disponibilizadas para capacita0"o de liderarwas
jovens
116 —N6mero de projetos de juventudes fomentados

Unidade

Meta

N°

3.000

N2

120

Na anMise do Programa revisado (vers 6), a CT-Eclet decidiu manter os indicadores propostos
pela Funda0o Renova, alterando a meta do "N6mero de projetos de juventudes fomentados"
de 120 para 135 projetos (considerando 3 projetos/municipio e 45 municipios ao inv6 de 40
municipios, como ja explicado nesta Nota Thcnica). Dessa forma, os indicadores do Projeto de
Lidera Nas Jovens configura ra m-se conforme tabela 11 aba ixo.
Tabela 11
Indicadores doProjeto de Forma0o de Uderanas.lovensapresentados na vers'6o 7, ap6s
revis'6o do programa (2021)
Indicador

119 Nionero de vagas disponibilizadas para capacita0o de lidera Nas
-

Unidade

Meta

n2

3.000

n°-

135

jovens

120 Niimero de projetos de juventudes fomentados
-

2.3. Crit6rios de Encerramento do PG-33
2.3.1. Crit6rios de Encerramento do Projeto Forma0o de Educadores para Revitaliza0o da
Bacia do Rio Doce
Originalmente, na vers'a'o 2018 do PG-33 aprovado pelo CIF, era previsto que

"O Projeto

Forma0o de Educadores e Escolas Experimentais para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce se
encerra quando todos os municipios tiverem os cursos de forma0o realizados e pelo menos 01
(uma) escola experimental para revitaliza0o da Bacia do Rio Doce for implantada em cada
municipio impactado (conforme indicador 109)".
Durante a oficina, de modo geral, este crit&io de encerramento se manteve, como pode ser
visto no documento "Apresenta0o da Funda0o Renova, em formato Powerpoint, realizada
durante e incorporando os resultados da Oficina de Reviselo do PG-33, em janeiro de 2020" no
qua I se W que: "O Projeto Forma0o de Educadores e Escolas Experimentaispara RevitalizaOlo
da Bacia do Rio Doce se encerra quando todos os municipios tiverem os cursos de forma0o
realizados e pelo menos 01 (um) projeto de escola experimental para revitalizeT'do da Bacia do
Rio Doce for implantada em cada municipio impactado;".
Na versk) apresentada ap6s a realizao da Oficina de revis'a•o do PG-33, a Fundao Renova
propeie os seguintes doze novos crit&ios de encerramento do Projeto FormaOode Educadores
e Escolas Experimentais para Revitalizao da Bacia do Rio Doce, a saber:
1. Realizar a oferta de 9.000 vagas para o Cursode Aperfeloamento at dezembro de 2022;
2. Realizar a oferta de 9.000 bolsas de estudos para o Curso de Aperfeloamento ate dezembro
de 2022;
3. Realizar fomento a 1.105 Projetos Pedag6gicos Experimentais de Sala de Aula ate dezembro
de 2022;
4. Realizar a oferta de 78 vagas para o Cursode Especializao Lato Sensu ate julho de 2023;

5. Realizar a oferta de 78 bolsas de estudos para o Curso de Especializa0o Lato Sensu ate julho
de 2023;
6. Realiza r fomento a 1.105 Projetos Pedag6gicos Experimentais das Escolas ate janeiro de 2024;
7. Realizar a oferta de 39 vagas para Projetos de Extensks para Mestra ndos ate dezembro de
2024;
8. Realizar a oferta de 39 bolsas de estudos para Projetos de Extens'a'o para Mestrandos at
dezembro de 2024;
9. Realizarfomento a 39 Projetos Pedag6gicos Experimentais dos Municipios ate julho de 2025;
10.Realizar a oferta de 20 vagas para Projetos de Extenski para Doutorandos ate dezembro de
2025;
11.Realizar a oferta de 20 bolsas para Projetos de Extens'a'o para Doutorandos ate dezembro de
2025;
12.Realizarfomentoa 20 Projetos Pedag6gicos Experimentais da Regra'o at julho de 2026.
No caso do Projeto Forma0o de Educadores para a Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce, percebese que os crit&los de encerramentoforam aprimorados. Com a revis5o do PG-33 considerou-se
o cumprimento das metas do projeto como crit&io de encerramento. Na verski 7, entretanto,
ha uma muda Na, com a redu0o de vagas em alguns casos, conforme crit&ios acordados com
as institui0es executoras do projeto em Minas Gerais e no Espirito Santo.
Abaixo, apresenta-se a lista de critthlos de encerramento do Projeto de Forma0o de
Educadores para a Revita liza'a'o da Bacia do Rio Doce, que compora a Vers'a'o 7 do Programa:
1.

Realizar a oferta de 6.000 bolsas de estudos para o curso de aperfeimmento em Minas
Gerais, ate dezembro de 2022;

2.

Realizar a oferta de 700 bolsas de estudos para o curso de aperfeioamento no Espirito
Santo, ate dezembro de 2022;

3.

Rea liza r fomento fina nceiro a 1.496 Projetos Pedag6gicos Experimentais de Sa la de Aula
do curso de aperfeiymmento, em Minas Gerais, ate marp3 de 2023;

4.

Realizar fomento financeiro a 700 Propostas Pedag6gicas Aplicadas do curso de

5.

aperfeioamento, no Espirito Santo, ate maio de 2026;
Realizar a oferta de 72 bolsas de estudos para o curso de especializao lato sensu em
Minas Gerais, ate julho de 2023;

6.

Realizar a oferta de 140 bolsas de estudo para o curso de especializao lato sensu no
Espirito Santo, atkjulho de 2023;

7.

Realizar fomento financeiro a 1.496 Projetos Pedag6gicos Experimentais das Escolas
para o curso de especializa0o lato sensu, em Minas Gerais, at julho de 2024;

8.

Realizarfomento financeiro a 140 Projetos de Educa'a'o Ambiental Escolar nas escolas
para o curso de especializa0o latosensu, no Espirito Santo, ate julho de 2024;

9.

Realizar a oferta de 36 bolsas de estudos para os Projetos de Extensk) do curso de
mestrado em Minas Gerais, at dezembrode 2024;

10. Realizar a oferta de 14 bolsas de estudos para os Projetos de Pesquisa do curso de
mestrado no Espirito Santo, ate dezembro de 2024;
11. Realizar fomento a 36 Projetos Pedag6gicos Experimentais dos Municipios em Minas
Gerais, at julho de 2025;

12. Realizar fomento a 14 Projetos "Massive Open Online Courses" - MOOC do Espirito
Santo, atkjulho de 2025;
13. Realizar a oferta de 18 bolsas para Projetos de Extensk) para doutorandos em Minas
Gerais, ate dezembro de 2025;
14. Realizar a oferta de 7 bolsas para Projetos de Pesquisa para doutorandos no Espirito
Santo, ate dezembro de 2025;
15. Realizarfomento a 18 Projetos Pedag6gicos Experimentais da Regik)em Minas Gerais,
ate maio de 2026.
16. Realizarfomento a 7 Projetos de I nterveno Municipais no Espirito Santo, ate maio de
2026.

2.3.2. Crit&ios de Encerramento do PG-33 do Projeto de Fortalecimento de Redes e de
Politicas Pblicas para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce
Originalmente, na Versk) 5 do PG-33 aprovado pelo CIF, era previsto que

"O Projeto de

Fortalecimento de Redes e de Politicas P6blicas para Revitaliza0o se encerra quando as a0es
previstas nos Projetos Politicos Pedag6gicos Territoriais forem implementadas (conforme
indicador 106)".
Durante a oficina, registrou-se como crit&io de encerramento, no documento "Apresenta0o
da Funda0o Renova, em formato Powerpoint, realizada durante e incorporando os resultados
da Oficina de Revistio do PG-33, em janeiro de 2020" que: "O Projeto Forma0o de
Fortalecimento de Redes e Politicas P6blicas para Revitaliza0oda Bacia do Rio Doce se ence ► ra
quando as a0es previstas nos Projetos Politicos Pedag6gicos Territoriais forem
implementadas".
Ap6s a realiza0o da Oficina de revisk)do PG-33, a Funda0o Renova prope os seguintes dois
novos crit&ios de encerramento do Projeto Fortalecimento de Redes e Polfticas PbIicas para
Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce, a saber:
1.

Realizar oferta de 120 vagas para capacitao e fortalecimento de institui0es

socioambientais locais ate julho de 2022.
2. Realizar fomento para 120 Projetos Polfticos Pedag6gicos Territoriais de revitalizao
a mbienta I, socia I, econmico e/ou cultura I at setembro de 2024.
No casodo Projeto Fortalecimento de Redes e de Polfticas PbIicas para Revitaliza0o da Bada
do Rio Doce, percebe-se que o critthlo de encerramento foi alterado com a revisk) do PG-33,
passando a ser nmero de projetos fomentados e n'k) implementados.
Considerando as muda Nas em relao ao nmero de vagas disponibilizadas e de fomento aos
PPPTs (uma vez que as mesmas s'k) proporcionais ao nmero de municipios contemplados, a
exemplo dos projetos anteriores), e tamb&n o prazo final de execu0o do Projeto
Fortalecimento de Redes e de Polfticas PbIicas para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce,
a presenta mos abaixo os crit&ios de encerramento que compora a versk) 7 do Programa:
1.

Realizar oferta de 135 vagas para capacitao e fortalecimento de institui0es

socioambientais locais ate julho de 2022.
2. Realizar fomento para 135 Projetos Polfticos Pedag6gicos Territoriais de revitaliza&
a mbienta I, socia I, econmico e/ou cultural ate setembrode 2024.

2.3.3. Crit&ios de Encerramento do PG-33 do Projeto Forma0o de LideranasJovens
Originalmente, na verski 5 do PG-33 aprovado pelo CIF, era previsto que

"O Projeto de

Forma0o de Lideranps Jovens se encerra quando pelos (sic) menos 10% dos projetos de
lideraN.a juvenil selecionados forem implementados (conforme indicador 112)".
Durante a oficina, registrou-se como crit&io de encerramento, no documento "Apresenta0o
da Funda0o Renova, em formato Powerpoint, realizada durante e incorporando os resultados
da Oficina de Revistlo do PG-33, em janeiro de 2020" que: "O Projeto Forma0o de LideraNqs
Jovensse encerra quando pelos menos 01 projeto de lideranp juvenil por municipio atendido for
implementadof .
Ap6s a realizao da Oficina de revisk) do PG-33, a Fundao Renova propi5e os seguintes dois
novos crit&ios de encerramento do Projeto Formao de Lidera Nas Jovens, a saber:
1. Oferta r 3.000 vagas para forma0o de lidera Nas jovens ate marw de 2025;
2. Fomentar 120 projetos de revitalizao a mbienta I, socia I, econ6mica e/ou cultura I ela borados
pelos jovens ate julho de 2026.
Considerandotodas as propostas acima e os indicadores propostos para o Projeto FormaOode
Lidera Nas Jovens, a presenta mos abaixo os crit&ios de encerramento que comporki a verski
7 do Programa, com o devido ajuste necessrio na quantidade de projetos de revitalizao a
serem fomentados:
1. Oferta r 3.000 vagas pa ra forma Oo de lidera Nas jovens ate marw de 2025;
2. Fomentar 135 projetos de revitalizao a mbienta I, socia I, econ6mica e/ou cultura I ela borados
pelos jovens ate julho de 2026.

2.4. Cronograma e Custo Estimado do PG-33
Quanto "Figura 1: Cronograma e Custo Estimado do Programa", apresentada na Og. 4 da
Versk• P6s-Oficina (2020), a CT-Eclet discorda das seguintes alteraOes realizadas:
1)

I nclus do "Processo de Monitoramento e Avalia0o Tknica do Programa", no valor
estimado de R$ 2.300.000,00 (dois miIhes e trezentos mil Reais), por r"o reconhecer
este processo como um procedimento desvinculado dos projetos/processo;

2)

Encerramento do PG-33 antes do ano de 2028, em descumprimento a Deliberao CIF
136/2017. Foi informado no Oficio FR.2020.1822 que "os cronogramas foram ajustados
para que os projetos e processos encerrassem em 2026, conforme previsto na Clkisula
172 do TTAC". Ta I decis'a- ofoi registrada como "AlteraOes a partir da valida0o interna",
ou seja, ap6s a realizaoda oficina de reviso do PG-33 e sem discuss'a'ocom a CT-Eclet,
al&ri de desconsiderar a Delibera0o CIF 136/2017, que preN& que "O Programa de
Educa0o Ambiental devera ser executado, pelo prazo de dez anos, a partir de man;o
de 2018";

3)

Exclus'a"o dos grUicos da "Fase de Pla neja mento", necessrios para medir os atrasos nos
cronogramas dos projetos/processo do PG-33.

O inicio do prazo de durao do PG-33 tamb&n e um ponto de dissenso com a Funda0o Renova .
O prazo de dura0o de 10 anos deve contar a partir da aprovao do Programa pelo CIF, como
dito na Versk) 5 do Programa, apresentada pela Fundao Renova e aprovada pela

Delibera0o CIF n 2 178/2018, e conforme prazo definido na Deliberao CIF N 2 136, de 14 de
dezembro de 2017. Na reunft realizada em 30 de abril de 2021, a Funda0o Renova voltou
defesa de que os 10 anos seriam contados a partir das aOes emergenciais, ou seja, a partir do
ano de 2016, o que ja foi mat&ia vencida no CIF, como explicitado anteriormente. A Fundao
Renova justificou sua diverOncia por e-mail enviado em 28/10/2021, informando que "A
poskdo da Funda0o Renova est6 alinhada ao estabelecido pelo Termo de Ajuste de Conduta
que orienta a repara0o. O TTACdeterminou que aOesde educa“510 ambiental fossem iniciadas
em atseis meses ap6s a assinatura do mesmo. A Funda0o deu inicio a tais aOes, seguindo o
que orientava o TTAC, no prazo estabelecido. Com isso, as atividades foram iniciadas em 2016.
Como o prazo do Programa, tamb&n estabelecido pelo TTAC, e de 10 anos, o entendimento da
Funda0o e que o prazo para viOncia do PG33 e at. 2026. No entanto, o programa s6 ser6
finalizado ap6s o cumprimento dos critftiosde encerramento".
Face ao exposto, a CT-ECIet solicita que seja utilizada a "Figura 1: Cronograma e Custo Estimado
do Programa" consta nte na Og. 04 da vers'a"o pr&oficina (2018) do documento de defini0o do
PG-33, atualizando apenas a coluna com os valores dos oramentos dos projetos/processo.
Contudo, o valor total atua lizado do processo devera ser igua I ou superior ao valor anterior da
vers'a'o pr&oficina (cerca de 141 milh6es de Reais).

2.5. Processo de Interfaces
Comparando-se as verses pi.e e p6s-oficina do PG-33, a CT-Eclet identificou que foram
realizadas algumas mudaNas parciais no texto do Processo de I nterfaces. Segundo informado
pela Funda0o Renova por meio do Oficio FR.2020.1822, "O Processo de I nterface foi atualizado
com a metodologia de criaelo da interface e com as ultimas interfaces construfdas" ap6s a
validao interna da Funda0o, ou seja, essa discussk ■ nfoi rea lizada durante a oficina com a
CT-Eclet.
A metodologia de cria0o de interface prevista na versks Pr&Oficina (2018) previa a realizaJo
de algumas aOes que foram removidas na sua versao posterior, tais como "eventos territoriais
de interdmbio de experikicias sociais, seminkios de interdmbio, cursos e oferta de materiais
paradidkicos" e de algumas etapas, tais como o "planejamento integrado interno entre as
equipes dos progra mas da Fundado Renova, eventos de mobilizao de atores locais, a
realizao do diagn6stico participativo que ira dar subsidios a elabora0o dos Planos de Futuro,
e por fim, a capacita0o dos atores locais". Na Versk) P6s-Oficina (2020), com a nova
metodologia "pretende-se atingir duas situcT5es, a primeira e de fortalecer o planejamento
territorial dos programas, por meio de processos educativos e de redesenhos destes, onde a
participa0o comunit6ria qualificada se torne a principal fonte para o planejamento territorial e
consequentemente para elaborafloe execuOode planos de futuro para a regielo atingida pelo
rompimento da Barragem de Fundtio. E a segunda e de disseminar informa0es/conteildos dos
Programas por meio dos projetos do pr6prio PG33".

Essa mudaNa metodol6gica afeta

principalmente o escopo do Processo de I nterfaces, conforme pode ser comparado no Quadro
03, a seguir.

Quadro 03
Compara0o do escopodo Processo de Interfaces do PG-33 antes e ap6s a Oficina de Revis6o

•

Escopo original pr6-oficina

Novo escopo propostop6s-oficina

(Verdo 05)

(Vers'6o 06)

internas de

• Oficinas e reunies internas de pla neja mento

pla nejamento integrado dos progra mas com
progra ma
o
de
educado

Oficinas e reunies

integrado dos programas com o programa de
educado (redesenhoireorganizado dos

(redesenho/reorganizad'o dos projetos e

projetos e processos, defini0o das keas de

processos, definid'o das areas de atuad'o);

atua0o);

• Mobiliza0o dos atores locais;

• Elabora0o da proposta de interface e dos

• AOes educativasa partir da aplica0o das

planos detrabalho;

ferramentas de di6logo para a qualifica0o

•

e

respons6veis para emiss6o de Nota T6cnica e

engajamento de atores locais em

processos de planejamento territorial
diagn6stico participativo (atrav6s de
oficinas comunit6rias e/ou visitas 6s

Apresenta0o 6s C6maras T6cnicas

submiss6o ao sistema CIF para delibera0o;
• Implanta0o dos planos detrabalho; e

propriedades para an6lise da paisagem cartografia social) e constru0o dos planos
de futuro;
• Capacita0o/forma0o dos atores locais,
atendendo 6s demandas identificadas com
os Planos de Futuro

cursos, eventos

territoriais, semin6rios de interc6mbio de
experi6ncias sociais; e outros, conforme
card6pio construido e

selecionado

participativamente; e
• Monitoramento e avaliado.

• Monitoramento e avalia0o.

Fonte: Quadro "Processo: I nterfaces EduccTdo para o Planejamento de Territ6riosSustent6veis",
constante na p6g. 35 da Versdo 05 (prd-oficina) do PG-33 e "Quadro Resumo: Processo de
lnterfaces: Educa0o para o Planejamento de Territ6rios Sustentdveis", constante nas p6gs. 36
e 37 da Versdo 06 (p6s-oficina) do PG-33
Observa-se que a participao social e capacitad'o/formad'o dos atores locais foram
substituidas por uma metodologia que conta com a participaosomente da Fundad'o Renova
e do Sistema CIF e suas dmaras tknicas, por meio da elaborado e implantad'o de planos de
trabalho para cada interface identificada, o que pode fragilizar a efetividade dos resultados do
processo de interfaces, pela exclusko do seu pbIico-aIvo na discuss'a"o. Face ao exposto, a CTEclet solicita que a metodologia e o escopo do processode interfaces devera prever a seguinte
etapa de participa0o socia I dos atores locais junto a verski fina I do documento: "Apresenta0o
da proposta de interface e dos planos de trabalho bs Comissdes de Atingidos e Prefeituras
Municipais para coleta de criticas e sugestdes". Essa etapa devera ser rea lizada antes da etapa

de "Apresenta0o ds Cdmaras Tecnicas responsdvels para emissdo de Nota Tecnica e submissdo

ao sistema CIF para deliberwdo".
Ademais, a "Tabela 6: PaOis e responsabilidades do Programa de Educa0o para Revitalizaio
da Bacia do Rio Doce" apresentada na Og. 65 da verski P6s-Oficina (2020) do PG-33, deve
ser revisada em todos os campos referentes ao Processo de Interfaces de forma a se adequar
nova metodologia proposta.
Comparando a "Tabela 4: Interfaces com outros programas" - presente nas Ogs. 27 e 28 da
Vers'a'o Pr&Oficina (2018) - e o "Quadro 2: Interfaces com outros programas" - presente nas
Ogs. 34 e 35 da vers'a'o P6s-Oficina (2020) do PG-33 - e possivel verificar que foram identificadas
novas interfaces de outros Programas da Funda0o Renova com o PG-33, a saber:
-

Desenvolvimento e Diversifica0o Econ6mica

-

RecuperaOodo reservat6rioda UHE Risoleta Neves

-

Monitoramento da Bacia do Rio Doce

-

Reassentamento

Por outro lado, verifica-se que foi totalmente excluida a interface com o Programa "Economia
Regional", junto com algumas informa0es apresentadas no Quadro 04 a seguir, sem a devida
justificativa, motivo pelo qual a CT-Eclet entende que essas informa0es dever'a'o permanecer
na vers'a'ofinal do PG-33 (verskl 07).
Quadro 04
Informap5es excluidas do Quadro 02 (Interfaces com outros programas) apcis a Oficina de
Revis do PG-33
Programa

Descri0o da Interface

AOes de Encaminhamento

-

Proposta

integrada aprovada

pelos stakeholders e em execuOc
nas Bacias do Suaui, Piranga e

Recupera0o

Pontes e Lagoas do Rio Doce,

Nascentes/APPs

al&n dos Assentamentos da
Reforma Agrkia nos Estados de
Minas Gerais e Espirito Santo

Retomada
Atividades
Agropecurias

das

- Construoda proposta de

Realiza0o

forma0o de agentes jovens;

equipe

de

reunies

tftnica

e

Federal de Viposa

- Em fase de construo proposta
de Desenvolvimento Rural
Sustentk/el.

jovens

para

propriedades

com

Universidade

—

forma'a- o de

atua rem

nas

impactadas

pela

lama.

- A rede, enqua nto atividade
Economia Regiona I

econ6mica (serviv)s)pode ser

Atendimento

as

tratada efortalecida pela economia contratao loca I.
regiona I.

premissas de

-

Apoio na implantao das escolas Realizar

EmerOncias

seguras e sustenthveis (em

ambientais

Mariana, Barra Longa, Rio Doce e
Santa Cruz do Escalvado).

Turismo,
Esporte e Lazer

Cultura,

-

reunies

para

definir

interfaces entre a implanta0o das
escolas seguras e das escolas
sustenthveis.

Parceria nos editais de apoio a

projetos de valorizao da cultura.

Futuramente, tamMm deverao ser construidas em conjunto pela Fundao Renova e CT-Eclet e
previstas neste Quadro as possiveis interfaces do PG-33 com o Programa de Recuperao das
Escolas e ReintegraOoda Comunidade Escolar - PG-11.
Comparando as informa0es entre os documentos de defini0o do PG-33 antes e ap6s a oficina
de revisk) do Programa, pode-se perceber que a coluna "A0es de Encaminhamento" do
Quadro denominado "Interfaces com outros programas" apresenta diversas aOes a serem
realizadas no knbito do Processo "Interfaces: Educa'a - o para o Planejamento de Territ6rios
Sustenthveis". Considerando que estas aOes s5o atualizadas ao longo do tempo e
acompanhados pela CT-Eclet por meio de diversos outros documentos entregues pela Funda Oo
Renova, a CT-Eclet recomenda que a coluna "A0es de Encaminhamento" seja excluida do
Quadro "I nterfaces com outros programas" do documento de definio do PG-33, de forma a
manter o mesmo sempre atua lizado. As informa0- es excluidas deverao ser apresentadas junto
aos Reports mensais, conforme discutido a seguir.
Pode-se observar que a descri0o das interfaces de cada Programa com o PG-33 sk) muito
sucintas, sem detalhamento de seu objetivo, metas, prazos, oramento e indicadores das
mesmas, tornando assim o processo de Interfaces algo mais conceitual do que buscando
potencializar a sinergia entre os Programas da Funda'a'o Renova. Segundo informado nas
Oginas 35 a 37 da vers p6s-oficina do PG-33:
"Conforme acordado com a Cdmara Mcnica de Educa0o, Cultura, Turismo e
Lazer as interfaces que depende de redesenhos entre os programas para

planejamento de territdrios sustentdveis ser'do construidas pelas equipes
M.cnicas da Funda0o Renova e apresentadas ds aimaras Mcnicas
responsdveis pelos programas em questdo que devereio fazer uma andlise da
proposkdo e submeter seu parecer ao sistemaaF para delibera0o 7 Para as
.

interfaces de informa0es/conteddos haverd necessidade apenas de report ao
sistema CIF, por meio dos relatdrios mensais. (...)
7 E importante esclarecer que ate o momento de revisdo deste programa foi
estabelecida articulcxdo com a drea de Uso Sustentdvel da Terra e com a
Economia e Inovwdo, que e composta pelos seguintes programas:
Recupera0o de nascentes, Recupera0o de iireas de Preservafflo
Permanentes, Retomada das Atividades Agropecudrias e Programa de
Cadastro Ambiental Rural (CAR); e Regulariza0o Ambiental (PRA) e
Desenvolvimento e Diversqicactio Econdmica. Por isso o cronograma

apresentado e a especifica0o de algumas etapas podem ser modificados,
conforme realidade de outras interfaces. Caso ocorra, isso serd informado nas

propostas de redesenho de projetos e processos e submetidos ds Cdmaras
Mcnicas responsdveis".
(.••)

Por fim, esclarecemosque o cronograma de implantactio das interfaces, assim
como a cricgtio de indicadores se dard de acordo com a proposta construida
com cada programa da Fundagio Renova, sendo o mesmo apresentadojunto
com o detalhamento das aOes, ao Sistema de Governana no momento de
conclustio da elaboractio da proposta de interface". (grifos nossos)
Em fuN'a- o do ultimo paragrafo transcrito acima, a "Figura 10: Cronograma de Execuo
Processo I nterface Educak) para o Pla neja mento de Territ6rios Sustentaveis" apresentada na
pag. 36 da Vers'a'o Pr&Oficina (2018) foi excluida da Vers'k) P6s-Oficina, sem substitui0o, e que
ate o presente momento ainda n'a'o foi apresentado nenhum cronograma ou indicador de
qualquer interface.
Pode-se observar que n'a. o ha previsk) para execu0o das interfaces. Naoe aceitavel que, ap6s
quatro anos da entrega da versk)inicial do PG-33 - datada de 03 de julho de 2017 - ainda n'k)
foram identificadas completamente as interfaces do PG-33 com os demais Programas da
Funda'a'o Renova, muitos dos quais ja se encontram em fase de execu'a'o. Assim sendo, o
potencial completo da sinergia entre os Programas podera ser desperdiado, uma vez que
muitas aOes ja estho sendo realizadas. E importante ressaltar tamMm que, ate o presente
momento, nenhum dos Planos de Traba lho das interfaces previstos na proposta da Funda0o
Renova como nova metodologia do Processo de I nterfaces foram apresentados.
Face ao exposto, a CT-ECLET acrescentou oseguinte texto na vers'a'o fina I do PG-33:
"Considerando o dina mismo do Processo de I nterfaces, a Funda'a - o Renova ira apresentar CTEclet, junto a cada Report mensal previsto na Delibera0oCIF n 2 288 de 28 de maio de 2019, um
relat6rio consolidado para cada interface, com as seguintes informa0es detalhadas, de forma
que possa ser realizado o monitoramento e avalia0o: cronograma de ela bora0o e
implementao do Plano de Tra balho; aOes de encaminhamento realizadas e previstas,
deta lha ndo seu cronograma e orpmento; pblico-a Ivo e indicadores".
Importa ressaltar ainda que o processo de interfaces n'a'o e contemplado na "Versk) 02 dos
Projetos Executivos do documento de definio do Programa PG-33 — Programa de Educa0o
para Revitalizao da Bacia do Rio Doce, datado de julho/2019", ou seja, n'a'o possui
deta lha mento executivo como os demais projetos.
2.6. Planejamento consolidado do programa
Consta na "Tabela 4: Custo do Programa (R$MM)", consta nte na pag. 62 da Vers'th)P6s-Oficina
(2020), o valor de R$ 2,3 milhes referente a um "Processo de Monitoramento e Avalia0o
tknica e socia I do programa", do qua I n'a- o ha mais deta lha mento na versk) p6s-oficina do PG33. Este processo n'a"o estava previsto na vers'k) Pr&Oficina do PG-33 e, portanto, seu recurso
de R$ 2,3 milhes estava distribuido nas AOes Emergenciais/Defini0o do Programa e demais
projetos/processo do PG-33. Face ao exposto, a CT-Eclet nk) reconhece este como um
procedimento desvinculado dos projetos/processo, que devera ser excluido da versk) 07 do PG33 e cujos custos deverk) ser alocados nos demais projetos/processo.

O Quadro 05, a seguir, apresenta uma compara0o do cronograma e durao de cada
processo/projeto das verses pr . e e p6s-oficina do PG-33.

Quadro 05
Compara0o do cronograma e duraOode cada processo/projetodas vers8es pr6 e p6soficina do PG-33
Pr6-0ficina
Projetos / Processos
A0es

Inkio

Thrmino

P6s-Oficina
Dura0o

Forma0o

de

Educa0o

Ago/16

Out/18

Dura0o

2 meses
de

LideraNasJovens
Processo

Thrmino

2 anos

Emergenciais/

Definio do Programa
Projeto

Inkio

8 anos
Abril/18

Maio/26

7 anos
Nov/18

Ago/26

1 m6

9 meses

Interface:
para

o

Planejamento

de

10 anos
Jun/17

Dez/27

6 anos
Jun/17

Dez/23

6 meses

6 meses

Territ6rios Sustentk/eis
Projeto

Forma0o

Educa dores

de
para

5 anos
Ago/18

Fev/24

7 anos
Out/18

Jul/26

7 meses

RevitalizaOodo Rio Doce

9 meses

Projeto Fortalecimento de
Redes e de Polfticas
Pb1icas para Revitaliza&

7 anos
Ago/18

Maio/26

3 anos
Jun/21

J a n/25

9 meses

7 meses

da Bacia do Rio Doce
Processo
Monitoramento
Avaliao tk

de
e
e social

--- —

4 anos
Jul/22

Ago/26
1 m6

do programa
Fonte: "Tabela 4:Cronograma Macro do Programa", constante na Ogina 62 da verski proficina (2018) do PG-33 , e "Tabela 5: Cronograma Macro do Programa", constante na Ogina
64 da versk■ pr&oficina (2020) do PG-33
A partir do Quadro acima, e possivel verificar que houve uma atualiza0o das informa0es sobre
o marco temporal do inicio e o t&mino dos projetos/processo do PG-33, alkn de terem sido
incluidas novas informa0es sobre as AOes Emergenciais/Definiodo Programa e o Processo
de Monitoramento e Avalia'a- o Tknica e Social do Programa. Em geral, houve um atraso no
inicio do Planejamento da Execuo dos projetos/processo - com destaque para o Projeto

Fortalecimento de Redes e de Politicas PbIicas para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce, que
saltou de agosto/2018 para junho/2021.
Em rela0oa dura0o dos projetos/processos, pode-se verificar a redu0o significativa de cerca
de quatro anos do Processo de Interface: Educa0o para o Planejamento de Territ6rios
Sustenthveis e do Projeto Fortalecimento de Redes e de Politicas PbIicas para Revitaliza0o da
Bacia do Rio Doce, sem aparente justificativa tknica. Por este motivo, o Cronograma do PG-33
devera ser reajustado de forma a manter a mesma dura0o dos projetos/processo prevista na
versk, pr&oficina - ou da versk• p6s-oficina, quando esta for maior - e excluir o Processo de
Monitoramento e Avalia0oTknica e Socia I do PG-33.
Acrescenta mos, ainda, que sobre o periodo de execu0o do Projeto de Fortalecimento de Redes
e de Polfticas PbIicas para Revitalizao da Bacia do Rio Doce, a Funda0o Renova informou, na
reunffio realizada no dia 30/04/2021, a necessidade de anfise interna por parte da equipe
responsthtel, mas considerou pertinente a mpliar o prazo por entender que o F6rum Perma nente
de Educao (conforme consta na Figura 02), requer a vinculao ao t&mino do Programa.

3. Conclu s'do
Frente as consideraOes apresentadas ao longo da presente Nota Tknica, a CT-ECLET vem
apresentar em anexo, em atendimento ao Item 1.0 da Deliberao CIF ng 465/2020, a Verski
07 do documento de definkao do Programa PG-33 — Programa de Educa0o para Revitalizaio
da Bacia do Rio Doce, com as alteraOes feitas pela CT-Eclet, para aprovao.
A CT-Eclet recomenda ao CIF:
1.

Aprovar a versk) do Programa de Educa0o para Revitaliza0o da Bacia do Rio Doce,
anexada a esta nota tknica;

2.

Deliberar que a Funda0o Renova apresente, com base na verski do Programa
aprovada, a nova vers'a"o do documento "Projetos Executivos", em ate 120 dias.

3.

Deliberar que a Funda0o Renova apresente os Planos de Trabalhos referente ao
Processo de I nterfaces, em 120 dias.

Vit6ria, 04 de novembro de 2021.
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