MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

PLANO DE TRABALHO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
TÍTULO DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CEAM CEFET / COPASA)

TIPO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Área de
conhecimento

Projeto

Área
temática

Ciências Ambientais

Linha

Meio Ambiente

Questões Ambientais

PROGRAMA AO QUAL A ATIVIDADE ESTÁ VINCULADA

2. PARTICIPANTES DA ATIVIDADE
2.1.

IDENTIFICAÇÃO DO SETOR EXECUTANTE

DENOMINAÇÃO DO SETOR EXECUTANTE

CAMPUS

DECMCV

Campus Curvelo
CHEFE SETOR EXECUTANTE

Gretynelle Rodrigues Bahia
COORDENADOR DA ATIVIDADE
Sergio Campos de Freitas

SIAPE

1753802

TEL

E-mail

gretynelle@cefetmg.br

SIAPE

3686668

E-mail

scf@cefetmg.br

TEL

38 3729 3922

31 9 8840 5114

3. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
3.1. OBJETIVO
Dar continuidade ao projeto CEAM, parceria entre o CEFET e a COPASA, que vem acontecendo desde 2013 e já ofertou
treinamento/dias de campo a mais de 2.000 crianças entre 9 e 11 anos, espera-se:
- Propiciar o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas para
estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente;
- Elaborar estratégias de ensino envolvendo prática de EA , tais como; debate, questionário, reflexão, reprodução de mídia,
jogos de simulação e exploração do ambiente;
- Apontar propostas pedagógicas de acordo com a educação ambiental, centradas na conscientização, mudança de
comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos envolvidos.

3.2. IMPORTÃNCIA PARA A SOCIEDADE E PARA O CEFET-MG
x

Associação com o ensino

Associação com a pesquisa

Inovação tecnológica

x

Outros (especificar)

X

Associação com política pública

Prestação de serviços à comunidade com responsabilidade socioambiental, indo de encontro às metas do
Ministério do Meio Ambiente (MMA) que desenvolve políticas públicas que visam promover como um dos
principais objetivos a sustentabilidade, todos são responsáveis pela preservação ambiental: governos,
empresas e cada cidadão.

3.3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES
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Público alvo

Alunos Infanto-juvenis ( 9 a 12 anos) das
Escolas Estaduais e Municipais de Curvelo e
Inimutaba
Cidade:

Nº de pessoas diretamente
beneficiadas

Aproximadamente 80 alunos
por mês – 800 POR ANO

Curvelo/MG

Local de realização
Estabelecimento:

Centro de Educação Ambiental CEAM - COPASA

3.4. DESCRIÇÃO SUCINTA DA ATIVIDADE
Em parceria com a COPASA, que sede a estrutura física para que seja efetivada as atividades do centro de educação ambiental.
As atividades ocorrerão em datas acordadas com a COPASA e de acordo com a disponibilidade dos alunos uma vez por semana
no período de 13h30 às 17h30. Os discentes do 2º e 3° Anos do Curso Técnico de Meio Ambiente serão os responsáveis em realizar
as visitas guiadas no centro de educação ambiental.
No primeiro ano (2019), dois alunos (3º ano) serão selecionados por edital para desempenharem as atividades com auxílio de bolsa
com a remuneração de R$ 400,00 cada, a ser disponibilizada pela Diretoria de Extensão, e outros quatro alunos (02 do 2º ano e 02
do 3º ano) serão selecionados por edital como extencionistas voluntários. Nos outros anos de projeto (2020 a 2024) os dois alunos
selecionados como voluntários do segundo ano serão os dois bolsistas no próximo ano.
Dentre as atividades a serem desenvolvidas, podemos destacar: recepção dos alunos, palestras, aplicação de jogos e encenação
de peça teatral, caminhada ecológica pela trilha interpretativa, visita à ETE (Estação de Tratamento de Esgotos), visita à ETA
(estação de tratamento de água), exibição de vídeo educativo sobre a preservação da água etc, esperando-se:
- Propiciar o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas para
estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente;
- Elaborar estratégias de ensino envolvendo prática de EA , tais como; debate, questionário, reflexão, reprodução de mídia,
jogos de simulação e exploração do ambiente;
- Apontar propostas pedagógicas de acordo com a educação ambiental, centradas na conscientização, mudança de
comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos envolvidos.
As atividades desenvolvidas, quando alcançados os objetivos, passam a fazer parte da cultura de cada um dos indivíduos, no que
tange à conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação.
Uma bagagem cultural que será levada para toda a vida do indivíduo que se enquadrar nos objetivos alcançados. Além do mais,
estes indivíduos levarão os aprendizados para gerações futuras, sendo de certa forma os disseminadores da consciência
ambiental, estreitando o relacionamento com o seu meio, resultando em harmonia e, possibilitando reflexos diretos e indiretos na
busca por uma sociedade sustentável.
Todos os integrantes do projeto participarão das atividades à título de estágio. Vale ressaltar, que o conteúdo apreendido em sala
de aula, no que tange ao arcabouço teórico da disciplina de Educação Ambiental e, também, as demais matérias que constam na
grade horária do curso técnico, farão a ponte entre a teoria (abordada em sala) com a prática (a ser contextualizada no CEAM).
Os discentes envolvidos no projeto de extensão serão responsáveis em debater, avaliar, aprimorar e buscar ações a serem
implementadas junto ao centro de EA. Cabendo ao coordenador da atividade, com a ajuda do coordenador pela COPASA, a visão
holística da gestão ambiental do CEAM CEFET/COPASA, definindo o viés a ser abordado com maior ênfase a cada ano de
projeto, fazendo uso da responsabilidade ambiental, atendendo a comunidade e a empresa parceira no projeto.

3.5. DIREITOS INTELECTUAIS, AUTORAIS E PATENTES SOBRE PRODUTOS, BENS E PROCESSOS
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3.6. RESULTADOS ESPERADOS
Metas Quantitativas

Indicadores

Atender um público de aproximadamente 80 alunos por mês.

Lista de presença nas atividades

3.7. FORMAS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS

As atividades desenvolvidas, quando alcançados os objetivos, passam a fazer parte da cultura de cada um dos indivíduos, no que
tange à conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação.
Quanto à divulgação das atividades oriundas do Centro de Educação Ambiental, far-se-á uso do sítio das duas instituições
envolvidas no projeto de extensão, e também na página a ser criada para o referido CEAM, assim como espera-se que os
visitantes propaguem os conhecimentos adquiridos durante a visita técnica e assim divulgando o próprio projeto CEAM.
Com os resultados alcançados continuarão a serem elaborados trabalhos que para apresentação em feiras e congressos, nos
moldes do que já tem acontecido, com apresentações na META e FEBRAT

4. RECURSOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE
4.1 RECURSOS HUMANOS
Disponibilidade

SIAPE

Nome

Matrícula

Cargo

Servidor / hora
Aluno / mês

Função na Atividade

CPF
Ano 1

Sergio Campos de Freitas

3686668

Professor

Coordenador

Bolsista 1

A ser selecionado

Aluno

Bolsista 2

A ser selecionado

Aluno

Voluntário 1

A ser selecionado

Voluntário 2

A ser selecionado

Voluntário 3
Voluntário 4

Ano 2

Ano 3

160

160

160

Aluno

9

9

9

Aluno

9

9

9

Aluno

Aluno

9

9

9

Aluno

Aluno

9

9

9

A ser selecionado

Aluno

Aluno

9

9

9

A ser selecionado

Aluno

Aluno

9

9

9

4.2 COMPRAS DE BENS E MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:
Não é necessário a compra de nenhum bem ou material de consumo para a continuação do projeto
O transporte, lanches, painéis com temáticas referentes à educação ambiental continuarão a ser disponibilizados pela COPASA.

A página virtual será alocada no site oficial do CEFET/Curvelo, portanto sem custos diretos, sob responsabilidade do coordenador e
alunos bolsistas, com as notícias geradas por toda a equipe.

4.3 USO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO CEFET-MG
Será utilizado apenas a sala da turma do 3° ano do Curso Técnico em Meio Ambiente e salas de reunião da instituição para o
planejamento das atividades relacionadas à EA e reuniões com a parceira COPASA.
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5. CRONOGRAMAS
PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Mês

Ano

08

2019

Início

Mês

Ano

08

2024

Parâmetro de tempo de cronograma ( ✓)

Fim
Mensal

Bimestral

AÇÕES

1º

2º

3º

Preparação das atividades, definindo quais áreas da Educação Ambiental será dada ênfase
naquele ano, preparação e supervisão dos discentes com a criação das atividades a serem
x
desenvolvidas, estabelecimento do cronograma, contato com as escolas definidas pelo
CEFET/COPASA. (Anual)

4º

x

5º

Semestral

6º

7º

x

x

8º

x

x

X

9º 10º

x

Fazer o processo seletivo para a composição da equipe de extensionistas (Anual)

x

x

x

x

Prestação de serviços à comunidade através das aulas/palestras ao alunos das escolas
municipais e estaduais de Curvelo e Inimutaba (Aulas semanais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Analise dos resultados em conjunto com a COPASA (Mensais)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6. PARTICIPAÇÃO EXTERNA

x
6.1.

Fundação de Apoio como Contratante

Fundação de Apoio como Interveniente

Outro

Sem participação externa

IDENTIFICAÇÃO DO PARTÍCIPE EXTERNO
RAZÃO SOCIAL

CNPJ

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

17.281.106/001-03

ENDEREÇO SEDE
Av. Antônio Olinto, 297
CEP:

Centro

35790-000

TEL

REPRESENTANTE LEGAL
Daniel de Lima Aguiar
TEL

6.2.

MUNICÍPIO-UF

BAIRRO
(38) 3729 - 4000
CARGO
Gerente do Distrito
Regional Curvelo
(38) 3729 - 4000

Curvelo - MG
SITE

www.copasa.com.br
CI
M 6215123
E-mail

CPF
85308447691
Daniel Aguiar / DVON
danielaguiar18111974@gmail.com

OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES (compromissos / investimentos / recursos)

Responsabilidade da COPASA:
A COPASA ficará responsável em adquirir os bens e materiais de consumo constantes nos itens 4.2, para uso no CEAM e
disponibilizar de espaço CEAM para realização das atividades.
Responsabilidade do CEFET-MG:
Programar e preparar as atividades dos discentes.
Bolsas: (2) duas bolsas para discentes a serem disponibilizadas pela Diretoria de Extensão, seguindo a formulação
utilizada no contrato anterior vencido em dezembro/2019.

4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário

Em: 27 / 06 / 2019

Sergio Campos de Freitas
Coordenador da Atividade de Extensão
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/08/2019
PLANO DE TRABALHO Nº 280/2019 - DECMCV (11.01.30.12)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/08/2019 14:15 )
SERGIO CAMPOS DE FREITAS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
3686668

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.cefetmg.br/documentos/ informando seu número:
280, ano: 2019, tipo: PLANO DE TRABALHO, data de emissão: 09/08/2019 e o código de verificação:
6195d90cb5

