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1- Plano de Gestão Compartilhada:
• Identificação
O presente Plano de Gestão é parte integrante do acordo formalizado entre a Companhia de Saneamento em Minas Gerais - COPASA MG e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET MG e tem por objetivo resgatar a
parceria das Acordantes na gestão do Projeto CEAM Curvelo, garantindo à comunidade de Curvelo, o conhecimento e o discernimento para cuidar do meio ambiente e
preservar os recursos hídricos da região.
• Justificativa
Dar continuidade ao projeto CEAM na cidade de Curvelo MG, parceria entre o CEFET
MG e a COPASA MG, que vem acontecendo desde 2013 e já ofertou treinamento/dias de campo a mais de 2.000 crianças do 5º/6º anos das escolas municipais e
estaduais do município de Curvelo e Inimutaba.
Objetivos
o 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;
o Promover o senso de responsabilidade dos cidadãos em relação à preservação de
recursos naturais através da aplicação de práticas sustentáveis.

o Conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar quanto à importância da utilização racional da água, considerando os seus aspectos ambientais, culturais
e mercadológicos, visando à preservação dos recursos naturais do planeta.
o Despertar a preocupação individual e coletiva em relação ao uso adequado da
rede de esgoto, garantindo acesso à informação.
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o Estimular atitudes e práticas de cidadania, cuidado de si e do outro;
o Fortalecer nas pessoas e comunidades o princípio que coloca homem como
parte integrante do meio ambiente.
o Favorecer a ampliação da consciência ambiental.
• Meta
o Atender um público de aproximadamente 80 alunos por mês.
• Ações
o Os eventos ocorrem a partir de visitas técnicas ao Centro de Educação Ambiental
- CEAM Curvelo MG, com atividades voltadas a exploração de trilha ecológica:
caminhada ecológica pela trilha interpretativa, onde se encontram o córrego Riacho Fundo, uma adutora de ferro fundido de 300 mm de espessura que leva a
água dos poços à ETA, um Poço de Visita, dois poços profundos, uma clareira e a
mata de cerrado.
o Atividades lúdicas no CEAM Curvelo MG: recepção dos alunos, palestras, gincana, jogos, teatros, encenação de peça teatral e outros.
o Visita guiada à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da COPASA MG;
o Visita guiada à ETA (Estação de Tratamento de Água): exibição de vídeo educativo sobre a preservação da água etc.
• Metodologia ou Estratégias
o As atividades ocorrerão em datas acordadas com a COPASA MG 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.
o Dois alunos serão selecionados por edital, no CEFET, para desempenharem as
atividades com auxílio de bolsa com a remuneração de R$ 400,00 cada, outros
dois alunos serão selecionados por edital como extencionistas voluntários.
Todos os discentes envolvidos no projeto serão extensionistas voluntários
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o Todos os integrantes do projeto participarão das atividades no CEAM a título de
estágio. Vale ressaltar, que o conteúdo aprendido 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).
o Os discentes envolvidos no projeto de extensão serão responsáveis em debater,
avaliar, aprimorar e buscar ações a serem implementadas junto ao CEAM. Cabendo ao coordenador da atividade, com a ajuda do coordenador pela COPASA MG,
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.
• Produtos
o 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.
o 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.
o Espera-se que os visitantes propaguem os conhecimentos adquiridos durante a
visita técnica e assim divulgando o próprio projeto CEAM.
o Com os resultados alcançados continuarão a serem elaborados trabalhos para
apresentação em feiras e congressos.
• Beneficiários
O projeto tem como público-alvo direto:
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o Os discentes do 2º e 3º Anos do Curso Técnico de Meio Ambiente do CEFET MG
que serão os responsáveis em realizar as visitas guiadas no centro de educação
ambiental.
o Treinamento de campo para o público escolar das escolas municipais e estaduais
de Curvelo e Inimutaba.
Adicionalmente, será disseminada a consciência ambiental nas gerações futuras e no
convívio dos alunos.
• Cronograma ou Calendário de Atividades
II–CRONOGRAMA FÍSICO
2019
ETAPA

Meses
RESPONSÁVEL

Preparação das atividades e
supervisão dos discentes,
estabelecimento do cronograma, contato com as escolas
definidas.

CEFET MG

Preparação do ambiente físico,
acolhimento dos alunos, logística.

COPASA

Escolha dos temas para palestra e atividades a serem desenvolvidas.

COPASA MG/
CEFET MG

Prestação de serviços à comunidade através das auCOPASA
las/palestras aos alunos das
MGCEFET MG
escolas municipais e estaduais
de Curvelo e Inimutaba.

Analise dos resultados.

CEFET MG /
COPASA MG

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º
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Obs.: 1- O Cronograma repete nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023.
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o Recursos Necessários
RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS E RESPONSABILIDADES
Empresa

Nome

Profissão

Responsabilidade
s

CEFET
MG
CEFET
MG
CEFET
MG
CEFET
MG
CEFET
MG

Sérgio Campos
de Freitas

Professor

Coordenação

Bolsista 1

Estudante

Visitas Guiadas

Bolsista 2

Estudante

Visitas Guiadas

Voluntário 1

Estudante

Visitas Guiadas

Voluntário 2

Estudante

Visitas Guiadas

COPASA
MG

Simone de Fátima
Freitas Matoso

Encarregada
Setor
Socioambiental

Coordenação

e-mail

telefone

scf@cefetmg.br

(31) 98840-5114

simone.matoso@c
opasa.com.br

(38) 3729-4035
(38) 99859 5768

• Indicadores de Desempenho
O progresso do projeto será medido através do monitoramento do cronograma de atividades estabelecido no Plano de Trabalho Anexo I. Esse monitoramento será realizado pelos coordenadores representantes de cada Parte. E lista de presença nas atividades.
2- Plano de Comunicação:
Tem como objetivo assegurar a geração, captura, distribuição, armazenamento e
pronta apresentação das informações, para que sejam feitas as pesquisas de forma
adequada e no tempo certo.
Comunicação – os documentos deverão ser encaminhados aos respectivos representantes da COPASA MG ou do CEFET MG.
Tramitação de Documentos – os documentos serão encaminhados preferencialmente
por e-mail. Os arquivos eletrônicos deverão ter, sempre que possível extensão “pdf”.
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As equipes do CEFET MG e COPASA MG deverão manter sigilo sobre todas as informações consideradas de caráter confidencial, fornecidas pelas instituições que sejam indispensáveis no desenvolvimento do objeto deste instrumento;
A divulgação, tanto pelo CEFET MG quanto pela COPASA MG, dos resultados e/ou
conhecimento adquirido no âmbito do presente instrumento somente será admitida
mediante prévia autorização por escrito, dos partícipes, e desde que, a mencionada
divulgação, conste expressa menção de sua origem e da participação conjunta dos
partícipes convenentes.
3- Plano de Gestão de Risco:

Probabilidade de ocorrer

Nível de
comprometimento

Prioridade

Identificar, analisar e responder aos riscos na operacionalização do Acordo.

Ações mitigadoras

1

Mudança de Coordenador

M

A

A

Deverá ser indicado, pelo próprio CEFET, um novo coordenador.

O SAS se responsabilizará pela
continuidade do projeto

2

Impossibilidade de
utilizar o CEAM Curvelo

B

A

A

Serão promovidas atividades
em outras unidades da empresa e da comunidade.

Visita à ETE, Laboratório, ETA.

3

Não disponibilização
do Lanche

B

A

A

Reduzir o tempo das oficinas de
modo a permitir o lanche dos
alunos na própria escola.

Solicitar apoio da escola nesse
sentido.

4

Falta de transporte

B

A

A

Promover a ação com escolas
da comunidade próxima ao
CEAM

Solicitar o apoio da prefeitura
no fornecimento do ônibus
municipal.

5

Resultados abaixo do
esperado

B

A

A

Promover ações e alterações na
forma de abordagem dos temas e atividades oferecidas.

Mudar as estratégias de ação
do projeto.

6

Extinção do curso

B

A

A

Solicitar apoio a novos parceiros.

O SAS se responsabilizará pela
continuidade do projeto

7

Falta interesse alunos/visita

A

Mudar a estratégia de abordagem, trabalhar de acordo com
o público alvo.

Buscar trabalhar temas e atividades que tenham relevância e
seja de interesse daquele
determinado grupo.

Evento

B

A

Legenda: B = baixa; M = média e A = alta

Ações corretivas
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4- Vigência e aditivos:
O presente Plano de Gestão terá o prazo de vigência atrelado ao do acordo. Poderá,
entretanto, sofrer alteração de conteúdo sem que haja conflito com o objeto do acordo, mediante elaboração de termo aditivo. A solicitação de aditivo deverá ocorrer
com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência.
5- Plano de Encerramento:
Em ocorrendo o encerramento antes do término do Acordo, independente do fator
motivador, deverá ser lavrado documento no qual ficarão registradas as atividades em
andamento e o estágio em que se encontram. Deverão ser apresentadas as ações
necessárias para minimizar o impacto do não cumprimento do objeto e respectivos
responsáveis.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
___________________________________________________________
Crist ia ne Car neir o G omes da Si lva
Su p e r in t e n d ê n c ia d e O p e r a ç ã o No r o e s t e e Ce n tra l

___________________________________________________________
Dani el d e Lima Ag uiar
Dis t r it o Re g io n a l d e Cu r v e lo

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG)

___________________________________________________________
Prof a. Mariel le Ho al le More ira Ben evid es La g e
Diret ora da Un ida de Curv elo – CEF ET MG

___________________________________________________________
Prof . Sérgio Cam pos de F reit as
Su b - Co o r d e n a d o r d o Cu r s o Té c n ic o e m M e io Amb ie n t e - CEFET MG
Co o r d e n a d o r d a At iv id a d e d e Ex t e ns ã o

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO,
ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
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