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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

No processo de licenciamento ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás no 
Campo de Frade foi estabelecido pela CGPEG, no Parecer Técnico 333/10, que o PEA Campo de Frade deve 
atender à Linha de Ação A: “Organização comunitária para a participação na gestão ambiental, no âmbito do 
licenciamento ambiental” conforme Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA No 01/10. Para tanto, a Chevron 
Brasil será responsável pela implantação do Projeto REMA – Rede de Estudos para o Meio Ambiente, 
provendo os recursos materiais e humanos apresentados neste Plano de Trabalho. 
 

A AECOM será responsável pela coordenação, logística e execução do Projeto REMA e suas respectivas 
atividades, incluindo os relatórios de acompanhamento e avaliação a serem encaminhados à CGPEG.  
 

A partir do diagnóstico realizado em 2011 foi definido que o público prioritário do PEA – BC seriam os 
jovens com idade entre 16 e 24 anos provenientes ou vinculados a comunidades pesqueiras que possuem 
embarcações para prática da pesca artesanal na área do Campo de Frade. Os municípios e comunidades 
identificados como prioritários para as atividades formativas do primeiro ano foram: Macaé (centro), Cabo 
Frio (centro), São João da Barra (Atafona), São Francisco do Itabapoana (Barra de Itabapoana) e Itapemirim 
(Espírito Santo - Itaipava).  
 

As comunidades tradicionais, como os pescadores artesanais deparam-se com intensas e rápidas transformações 
econômicas e culturais na região litorânea, dentre elas, as ocasionadas pela chegada da indústria do petróleo. 
Isso decorre do modo como esses grupos se organizam territorialmente e reproduzem seus modos de vida. 
Historicamente, tais grupos apresentam práticas de elevada territorialidade e reduzida mobilidade espacial, 
relações produtivas baseadas no uso de tecnologias tradicionais e de menor impacto ambiental, conhecimentos 
antigos transmitidos por gerações, cultura fortemente associada às interações com a natureza e os ciclos 
ecológicos. Com isso, no caso em particular dos pescadores artesanais, percebe-se que suas práticas e 
relações culturais, políticas e econômicas ficam comprometidas, dificultando a organização dos arranjos 
produtivos e a capacidade de se acessar Políticas Públicas de interesse coletivo e comunitário, além das 
tensões geradas nas relações comunitárias e culturais que dão sentido de pertencimento à comunidade. 
 

Em termos gerais, diante do contexto desenvolvimentista que tem um efeito coercitivo nos grupos 
tradicionais e frente às exigências da Linha de Ação A, entende-se que um Projeto de Educação Ambiental 
pode e deve favorecer a construção de processos educativos, a organização coletiva, a autonomia e o 
desenvolvimento de capacidades que auxiliem na intervenção qualificada e consciente na realidade, 
particularmente nos instrumentos da gestão ambiental pública, e na transformação das condições 
socioambientais de seus territórios (QUINTAS, 2002; LOUREIRO, 2010). 
 

Em função das características da Educação Ambiental no âmbito do licenciamento ambiental de petróleo e 
gás e, em particular, das comunidades pesqueiras da bacia de Campos, propõem-se com o Projeto REMA um 
desenho pedagógico capaz de valorizar a dimensão sociocultural dos sujeitos da ação educativa, conectando 
novos conteúdos e elementos nos processos de formação e mobilização social, orientados para fins 
compatíveis com os instrumentos de gestão ambiental pública.  
 

O projeto REMA está organizado em 02 etapas, sendo: Etapa I – mobilização do público alvo; Etapa II  - 
Implementação , foco exclusivo do primeiro ano do projeto, voltado para a instrumentalização, mobilização e 
organização dos sujeitos do processo educativo, foi estruturado em ciclos articulados. Estes se desenvolvem 
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para a construção de ampla reflexão sobre a realidade da pesca na Bacia de Campos e de bases conceituais 
para a mobilização dos jovens de comunidades de pesca artesanal, condição indispensável para que estes 
sejam capazes de elaborar projetos de intervenção ao longo do segundo ano de execução, buscando o 
enfrentamento dos problemas diagnosticados e compreendidos ao longo do processo formativo.  
 

Os Ciclos foram formulados para conduzir um encadeamento acumulativo de conteúdos. O Ciclo I valoriza e 
fortalece a memória cultural da pesca artesanal, a identidade destes trabalhadores e os elementos culturais 
característicos do seu modo de vida em comunidades de pesca. O Ciclo II desenvolve atividades para a 
formação do pensamento crítico acerca dos impactos socioambientais resultantes da cadeia petrolífera e os 
problemas, conflitos e potencialidades associados ao empreendimento em questão. O Ciclo III terá como 
foco a Política Pública de licenciamento de petróleo e gás, desenvolvendo uma reflexão sobre o papel da 
educação ambiental como instrumento de gestão dos recursos naturais. O Ciclo IV faz um panorama das 
Políticas Públicas com foco na identificação dos problemas socioeconômicos na comunidade pesqueira e na 
pesca artesanal, elucidando os mecanismos de controle social e as estratégias de participação social para a 
gestão ambiental, com vistas a desenvolver estratégias de enfrentamento para as questões identificadas.  
 

Com o término dos ciclos será realizado um Encontro Regional, com objetivo de promover intercâmbio entre 
os jovens das cinco comunidades, discutir as atividades coletivas do próximo ano e vivenciar o debate sobre 
Políticas Públicas e controle social. 
 

A equipe do projeto REMA acredita que outro forte motivador para a participação dos jovens nesta ação 
educativa será a eleição de um dos participantes (por município) para assumir o cargo de Jovem Articulador. 
Este jovem será o representante do grupo junto a Comissão de Acompanhamento e Planejamento do 
Projeto REMA (CAREMA). O jovem que participar desta comissão terá voz e voto no processo de 
avaliação do projeto. Além desta função representativa, o jovem eleito assumirá algumas responsabilidades 
junto ao seu grupo na gestão do Espaço REMA.    
2. RECORTE ESPACIAL 
 

A área de influência do Campo de Frade relativa ao meio socioeconômico foi delimitada a partir dos 
municípios onde se identificou a interferência do empreendimento na atividade pesqueira artesanal, pelos 
municípios que recebem royalties da produção de petróleo e pelo município que sedia, em terra, a base de 
apoio operacional à atividade.  
 

Considerando a interposição com a atividade pesqueira artesanal realizada na área de localização das 
unidades operacionais (FPSO e unidade de perfuração) no Campo de Frade, optou-se, por iniciar o projeto 
contemplando as comunidades dos municípios, cuja frota pesqueira atua, potencialmente ou 
comprovadamente, na região do Campo de Frade. Este primeiro grupo é formado pelas comunidades 
localizadas nos municípios de Cabo Frio, Macaé, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, no Rio 
de Janeiro e Itapemirim, no Espírito Santo.  
 

As comunidades dos municípios incluídos na área de influência em razão do recebimento de royalties, 
Campos dos Goytacazes (RJ) e Presidente Kennedy (ES), e o município de Niterói (RJ), que sedia a base de 
apoio, formarão o segundo grupo a ser contemplado pelas ações do Projeto REMA. 
 

Destaca-se que, em que pese à presença de mais de uma comunidade pesqueira identificada nos municípios da 
área de influência, foram selecionadas para atendimento deste PEA especificamente aquelas onde se observou 
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frotas pesqueiras artesanais com atuação ou possibilidade de atuação na área do Campo de Frade, isto é, 
aquelas em que a interferência da operação na atividade de pesca é observada. Essas características foram 
identificadas no diagnóstico do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e na abordagem de campo realizada para o 
diagnóstico participativo (agosto/2011). 
 

Assim, o projeto contemplará nos dois primeiros anos de implantação uma comunidade por município do 
primeiro grupo, quando se pretende consolidar a metodologia e um grupo inicial de articulação e 
mobilização. O Projeto REMA será expandido para os municípios do segundo grupo, conforme avaliação a 
ser realizada após os dois primeiros anos de implantação. 
 

Nesse contexto, o primeiro e o segundo grupo de comunidades dos municípios contemplados estão 
apresentados na Tabela 1.  
 
 

TABELA 1 – Comunidades pesqueiras contempladas no Projeto REMA 
Município Comunidade pesqueira 

Primeiro grupo 
Itapemirim Itaipava 
São Francisco de Itabapoana Barra de Itabapoana 
São João da Barra Atafona 
Macaé Sede do município1 
Cabo Frio Sede do município2 
Segundo grupo 
Presidente Kennedy Praia de Marobá 
Campos dos Goytacazes Farol de São Tomé 
Niterói Centro, Jurujuba, Ilha da Conceição 

 

No Anexo A apresenta-se um mapa com a localização das comunidades pesqueiras a serem contempladas no 
primeiro ano de implantação do Projeto REMA. 
 

 
3. PÚBLICO DEFINIDO 
 

De acordo com as orientações pedagógicas do IBAMA (IBAMA, 2005), os Projetos de Educação Ambiental 
devem contemplar grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade socioambiental, direta ou 
indiretamente atingidos pelos impactos da atividade licenciada, sejam estes difusos ou não, e com menor 
poder de representação política. 
 

Esses grupos são os sujeitos do processo educativo no âmbito da proposta de educação para a gestão 
ambiental, uma vez que se encontra em condição desigual (expropriados, subordinados e oprimidos) nas 

                                                 
1 Devido ao processo de urbanização, os pescadores artesanais destes municípios encontram-se distribuídos por todo o município. 
Não há um local de concentração de moradia. Neste sentido, serão privilegiados os pescadores que utilizam portos localizados na 
sede dos municípios ou no bairro do Centro para suas atividades econômicas. 
2 Idem ao 1.  
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relações de uso e apropriação dos recursos naturais, nos processos políticos decisórios e no acesso aos bens 
sociais produzidos.  
 

No EIA elaborado para a atividade, com vistas ao licenciamento do Sistema de Produção e Escoamento do 
Campo de Frade, foi identificado que os impactos relativos ao meio socioeconômico incidem sobre duas 
atividades: a pesca e o turismo. Considerando as condições de vulnerabilidade dos grupos afetados, pode-se 
afirmar que o setor pesqueiro artesanal é o que mais se enquadra como sujeito da ação educativa. 
 

Na análise dos diagnósticos pretéritos realizados por outras empresas do setor3 e no levantamento executado 
em campo com as lideranças locais, foi possível perceber a preocupação dos interlocutores com a 
qualificação técnica dos filhos de pescadores e dos jovens em geral, com o crescente consumo de 
entorpecentes e envolvimento desses jovens com o tráfico de drogas, com a falta de emprego e de 
oportunidades econômicas. Foi relatado, ainda, que os jovens são atraídos para trabalhos temporários na 
construção civil e ficam desempregados e desmotivados após o seu término. Em contrapartida, uma questão 
também frequentemente discursada é o esgotamento que as lideranças das comunidades pesqueiras sentem 
em relação à perpetuação na ocupação dos cargos de direção de suas entidades representativas, resultado da 
história de organização dessas instituições, vinculada às estruturas estatais militares ou com práticas 
tutelares.  
Esse contexto que direcionou a escolha dos jovens, com relação direta ou indireta com a pesca artesanal 
como público prioritário da ação educativa.  
 

A consulta ao público jovem quanto a sua intenção de participar do projeto foi realizada em agosto de 2011 
em um encontro com aproximadamente 15 jovens de ambos os sexos, entre 16 e 24 anos, em cada 
comunidade do primeiro grupo de municípios contemplados (ver Tabela 1).  
Segundo seus relatos, as organizações comunitárias existentes, como associações de moradores e de jovens, 
grupos ligados a igrejas (católica e evangélica) e entidades de pescadores, não são estruturados e organizados 
o bastante para mobilizar a população de forma a se unirem em torno de seus interesses coletivos e juntos 
reivindicarem seus direitos. Os jovens revelaram descrédito sobre os mecanismos de participação e 
intervenção existentes no território. Entretanto, foi possível notar que o descrédito está fortemente 
relacionado ao desconhecimento de outros instrumentos e meios de mobilização.  
 

Os jovens relataram ter poucas informações sobre as empresas de petróleo e suas atividades e demonstraram 
bastante interesse em conhecer melhor o processo de produção e suas relações no contexto socioambiental. Há 
também interesse por cursos de gestão ambiental, em conhecer como funciona o licenciamento ambiental, 
como participar das discussões para o estabelecimento de políticas locais e como resolver problemas 
socioambientais. 
 

Em diálogo com os jovens, muitos manifestaram que a pesca é importante para a comunidade, uma vez que 
suas famílias dependem dela. O sentimento de reconhecimento e referência na cultura da pesca manifesta-se 
nos relatos de histórias de amigos e familiares que vivem da pesca, em narrativas cujos personagens atuam 
como detentores de conhecimentos.  
 

                                                 
3 Diagnóstico participativo da CGG do Brasil; Validação do banco de projetos CGG/HABTEC/OGX; Diagnóstico Participativo do 
Programa de Educação Ambiental na Bacia de Campos/PETROBRAS. 
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Os jovens da Bacia de Campos, filhos ou familiares de pescadores, são caracterizados como pertencentes às 
populações tradicionais do litoral fluminense, uma vez que “ainda se mantêm, a seu modo, ligados a valores e 
às formas de vida característicos dessas populações” (PAIOLA & TOMANIK, 2002). 
 

Porém, a atividade pesqueira está culturalmente desvalorizada e vem sendo desestruturada frente ao avanço da 
pesca industrial. E como nem todos podem ser absorvidos como força de trabalho na indústria do petróleo ou 
em outras, buscam alternativas, principalmente no setor de serviços (precarizados e temporários). Além da 
desestabilização do trabalho, há a desterritorialização da reprodução social, como consequência dos processos 
de ocupação dos locais onde antes residiam. Nestas condições de vulnerabilidade não há motivações para se ver 
na pesca uma profissão com reconhecimento social.  
 

Em síntese, a percepção objetiva da realidade material destes jovens não identifica a pesca artesanal como uma 
possibilidade de trabalho livre com estabilidade social, o que dificulta que estes analisem criticamente as 
contradições entre a real chance de se inserir no mercado de trabalho industrial e as desvantagens da 
desvinculação da economia tradicional. 
 

Não obstante o enfrentamento de problemas comuns aos jovens de baixa renda, o jovem de comunidade 
pesqueira, mesmo diante do fato da pesca artesanal ser vital enquanto atividade econômica (representa mais de 
45% da fonte alimentar de origem pesqueira da população brasileira4) enfrenta uma perda de identidade, 
contaminada por discursos ideológicos e de mercado, que pregam a inserção no mercado de trabalho, 
principalmente da indústria do petróleo, como o caminho da prosperidade em detrimento do rústico5.  
 

Diante do exposto, o sujeito prioritário da ação educativa será o jovem entre 16 e 24 anos, componentes do 
grupo 01 do recorte espacial deste Plano de Trabalho. Serão contemplados cerca de 15 jovens por município, 
totalizando 75 jovens de comunidades tradicionais da pesca.  Este número de participantes foi definido com 
base na presença média dos jovens nas atividades de mobilização realizadas em 2011 e levando em 
consideração as especificidades de cada município. 
 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

O objetivo geral do Projeto REMA é desenvolver processos formativos com jovens pertencentes às 
comunidades pesqueiras, visando sua organização comunitária para a participação na Gestão Ambiental, no 
âmbito do Licenciamento Ambiental.6 
 

Sendo os objetivos específicos no primeiro ano de implantação do projeto: 
 

1. Promover o reconhecimento e a valorização da identidade da comunidade pesqueira e o sentimento de 
pertencimento dos jovens a essas comunidades; 

2. Desenvolver a capacidade de identificação e análise crítica acerca dos impactos da cadeia produtiva do 
petróleo na comunidade pesqueira e na pesca artesanal; 

3.  Promover a reflexão crítica e a ação propositiva sobre a finalidade do processo de Educação Ambiental no 
âmbito da Gestão Ambiental. 

 

5. METODOLOGIA CONSOLIDADA 
                                                 
4 IBAMA, 2006. 
5 Posto como algo atrasado, portanto, superado. 
6 “Linha A” (Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA No 01/10). 
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FUDAMENTO 
A metodologia consolidada pela equipe do Projeto REMA buscou adequar as considerações do PT – 180/12, 
em consonância com os anseios desta equipe em efetivar ações formativas orientadas pela Linha de Ação A.  
 

O ponto de partida para a revisão dos fundamentos que serão expostos a seguir foram as definições de 
“organização comunitária e ações coletivas7”, no âmbito do licenciamento de petróleo e gás. Neste contexto 
bem delimitado, foi admitido o conceito de educação ambiental segundo a Lei 9.795/99 que Institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pelo decreto 4.281/02, em seu artigo 1o: “Entende-
se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.  
 
A identificação entre os sujeitos da ação educativa e seu contexto (território) é sine qua non para emergir 
possibilidades de formação de grupos para ações coletivas neste percurso pedagógico. Para que o sujeito da 
ação educativa tenha interesse pela atuação coletiva organizada, pelo licenciamento e pela gestão ambiental, 
faz-se necessário que estes construam uma identificação entre si, uma identificação mediada pela pesca 
artesanal e a problematizarão da realidade em que vivem. Nesse sentido, é importante desenvolver atividades 
que sejam capazes de criar processos de “exteriorização” constantes do trabalho com a pesca artesanal e a vida 
social na comunidade da pesca, como “realidade objetiva8”, e assim, situar o sujeito histórico a partir do modo 
como produzem, se organizam, geram memória e valores. Portanto, é imprescindível associar a ação educativa 
a um processo conscientizado para refletir de forma crítica a gestão dos territórios impactados pela cadeia 
produtiva do petróleo.  
 

Quando a prática pedagógica busca o desenvolvimento de uma visão crítica, o referencial mais adequado é a 
pedagogia de Paulo Freire: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O referencial teórico adotado 
para este Plano de Trabalho vale-se dos mecanismos de base dialógica da filosofia freireana: os processos de 
“codificação/descodificação e a investigação temática” 9.  
 

Em síntese, para Freire o ser humano deve ser entendido “como um ser criador e recriador que, através do 
trabalho, vai alterando a realidade” (Freire, 2002, p. 132) e produzindo cultura. O que significa dizer que a 
realidade constitui-se a partir das condições materiais da existência e deve ser apreendida como um processo 
que ocorre em cada momento histórico, sendo por isso complexa e dinâmica, contraditória e inacabada.  

                                                 
7 Definições apresentadas no item III – ANÁLISE, item 5. Metodologia consolidada, do Parecer Técnico desta CGPEG/DILIC/IBAMA 
No. 180/12. 
8 Conceito de Berger, Peter I. e Luckmann, Thomas, in “A construção Social da Realidade”. Cap. II “A Sociedade como Realidade 
Objetiva”. Segundo os autores é a “realidade dada”, o mundo com regras e verdades determinadas, onde o indivíduo interage e se 
cria a si mesmo, interiorizando os elementos da vida social que lhe foi apresentada, e exteriorizando estes mesmo elementos, de forma 
a contribuir (legitimar) a repetição e institucionalização dos objetos que compõem a realidade imediata, a realidade objetiva. Pag. 86: “o 
mundo institucional (...) é experimentado como realidade objetiva. Tem uma história que antecede o nascimento do indivíduos e não é 
acessível a sua lembrança biográfica”. Pag. 87: “A sociedade é um produto humano. A sociedade é uma realidade objetiva. O homem 
é um produto social”. 
9 Conceito de Freire, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 
Seg. Parte – “Alfabetização e Conscientização” Pag. 18: “A codificação representa uma dimensão dada da realidade tal como vivem 
os indivíduos, e esta dimensão é proposta à sua análise num contexto diferente daquele no qual eles vivem. Assim a codificação 
transforma o que era uma maneira de viver num contexto real, num “objectum” no contexto teórico.” (...). “Em todas as fases de 
descodificação, os homens revelam sua visão de mundo. Conforme a maneira como eles veem o mundo e como abordam – de modo 
fatalista, estático, ou dinâmico – podem-se encontrar seus temas geradores.”  
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E, o mais importante, que pode, pela ação, ser pensada e vivida de outro modo pela transformação da base 
material e subjetiva no movimento da prática social. 
 

Com esses fundamentos pedagógicos os conteúdos dos temas geradores oferecerão ao sujeito da ação 
educativa a possibilidade de delimitar a indagação de situações concretas “como um problema que, (...), o 
desafia, e assim, lhe exige uma resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação.” (Freire, 2005). 
 

Na perspectiva pedagógica freirena, o universo temático é a representação concreta de uma unidade epocal, 
ou temas da época, e “se caracteriza pelo conjunto de ideias de concepções, esperanças, dúvidas, valores, 
desafios, em interação dialética com seus contrários buscando a plenitude” (Freire, 1987, p.92). Nesse 
sentido, os denominados temas geradores o são porque, qualquer que seja a natureza da ação por eles 
provocada, contém a possibilidade de desdobrar-se em outros temas que, por sua vez, provocam novas 
tarefas que devem ser cumpridas. Desta forma, os temas geradores consistem na estratégia de motivação 
mais potente do Projeto REMA.  
 

As atividades formativas previstas têm como pressuposto o resgate, fortalecimento e sistematização dos 
saberes populares em diálogo com outros saberes, como meio para a ação coletiva e organizada em espaços 
públicos que permitam acessar políticas e reivindicar direitos. Neste “terreno” de experiências e percepção 
de mundo serão construídos novos conhecimentos aos quais os sujeitos envolvidos tendem a se identificar. 
 

Na prática, o Projeto REMA, diante da realidade encontrada e desses pressupostos da pedagogia crítica 
freireana, estabelecerá um processo contínuo de reflexão-ação, conhecimento-intervenção, com momentos 
diversificados compondo a formação. O projeto proporciona momentos articulados para a construção 
coletiva, envolvendo a produção de conhecimentos para situar e problematizar o sujeito no contexto da Bacia 
de Campos; criação de meios para que o grupo se constitua enquanto tal e estabeleça sua identidade; 
aprendizagem metodológica que auxiliem na capacidade de leitura crítica da realidade; e sistematização de 
conhecimentos que servirão para o desenvolvimento de competências locais, contribuindo para a futura 
elaboração dos projetos para gestão ambiental. 
 

Para melhor compreensão do processo pedagógico proposto, apresenta-se primeiramente todos os recursos 
humanos e físico/tecnológicos que serão utilizados para o desenvolvimento do projeto REMA e em seguida, 
a descrição do processo pedagógico:   
 

RECURSOS HUMANOS 
 

 Coordenação Geral (01): responsável técnico pela execução do Plano de Trabalho; coordenação e 
orientação da equipe técnica do Projeto REMA; responsável pela articulação e integração de toda a equipe; 
ponto focal para a comunicação entre a Chevron e a equipe técnica AECOM. Profissional que elaborou o 
Plano de Trabalho revisão 05. 
 

 Coordenadores de Campo (02): acompanhamento e supervisão in loco da execução das oficinas previstas no 
Plano de Trabalho 05, articulando e integrando a equipe de campo para aturarem de forma complementar. 
Responsável pela manutenção do diálogo e proximidade com as parcerias locais, sendo a referência 
institucional local do Projeto. Orienta e instrumentaliza o Educador Local.  
 

 Educadores Locais (05): responsáveis pela condução das oficinas de todos os ciclos, o Educador Local tem 
como principal objetivo fortalecer estabelecer o vínculo pedagógico com o público alvo. 
 



 
 

Outubro/2012 Revisão 05 8/27 

 

 Facilitadores (04): responsáveis pelo suporte técnico ao Coordenador de Campo e Educador Local, 
garantindo o fornecimento dos meios e conteúdos necessários para o desenvolvimento do processo educativo 
e auxiliando na logística das atividades a serem desenvolvidas nos municípios. 
 

Consultoria Especializada (13): serão acionados profissionais fora do quadro técnico efetivo AECOM para 
atividades diversificadas, como: a) Capacitação da equipe; b) Produção do conteúdo do material de apoio; c) 
Revisão pedagógica da linguagem desenvolvida para o material de apoio; d) Atuação em campo, 
principalmente nas oficinas 01 e 02 realizando atividades introdutórias aos temas de referência de cada ciclo; 
e) Coordenação do monitoramento e avaliação dos indicadores. 
 

Jovens Articuladores (05): Esta função será assumida apenas por jovens que estejam participando do Projeto 
REMA. Um jovem de cada município será eleito Jovem Articulador, e iniciará suas funções a partir do Ciclo 
II. Os Jovens possuem uma função estratégica que visa motivar e manter a participação e o engajamento do 
público alvo, além de representar todos os demais participantes a fim de aumentar e facilitar o diálogo entre 
estes, o projeto e a empresa. Visa também promover a experimentação de responsabilidades, com atividades 
de apoio permanente durante o processo formativo do PEA e na gestão do Espaço REMA. A maior parte das 
atribuições e ações desse jovem estão pré-definidas (descrição das funções abaixo). 
 

Funções dos Jovens Articuladores a partir do Ciclo II : 
• Participarão ativamente das atividades de mobilização contínua dos demais participantes; 
• Colaborarão na difusão das informações e ferramentas do Projeto REMA; 
• Representarão os jovens de cada município no Comitê de Acompanhamento e Planejamento do 

Projeto REMA (CAREMA); 
• Orientarão os demais jovens na utilização do acervo, computadores e demais equipamentos; 
• Coordenarão a organização dos horários dos jovens para utilização do espaço REMA; 
• Auxiliarão o Educador Local na avaliação, planejamento e realização das oficinas; 
• Estimularão o engajamento dos jovens nas atividades propostas nas oficinas; 
• Participarão das capacitações oferecidas aos Jovens Articuladores. 

 
 

Vínculo institucional: 
 O Jovem Articulador será remunerado por assumir responsabilidades no Projeto REMA. O vínculo de 
trabalho com a AECOM será de contrato CLT por tempo de serviço. 
  

Sistema/Critérios de seleção: A equipe do projeto REMA apresentará a partir da mobilização do público alvo 
o sistema que será adotado para eleição do Jovem Articulador. Os interessados deverão manifestar-se no ato 
de inscrição do projeto.  
 

Os candidatos serão votados ao término do Ciclo I. Será adotado um sistema com 02 pesos, ondende o voto 
da equipe REMA tem o peso de 25% e o voto do grupo de 75%. 
 

Os critérios que serão apresentados aos jovens contemplam os seguintes itens: 
 

• Assiduidade. Verificado através da frequência de participação nas oficinas; 
• Compromisso. Verificado no envolvimento do jovem com a realização das atividades propostas nas 

oficinas 
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• Motivação e Estímulo ao Grupo. Serão identificados os jovens com pró-atividade; habilidade de unir 
e envolver o grupo na realização das atividades e em pro de um bem comum. 

• Comunicação. Verificado durante as exposições e as atividades dos ciclos. Comunicação clara, 
objetiva e coerente. 

 

No segundo ano do projeto REMA, o escopo de responsabilidades do Jovem Articulador poderá ser 
ampliado, compativelmente com o seu desempenho e resultado. 
 

Capacitações para os Jovens Articuladores: 
Os Jovens Articuladores serão capacitados com cursos de carga horária específica e com treinamentos na 
rotina de trabalho. Os cursos com carga horária serão realizados por consultores especializados, e os 
treinamentos na rotina de trabalho serão conduzidos pelo Educador Local e Coordenador de campo. 
Os temas previamente definidos para capacitar o Jovem Articulador são: 

• Pacote Office (continuo); 
• Navegação internet (continuo); 
• Dicas de navegação segura (08 horas)  
• Alimentação Blog e Infomapa (contínuo); 
• Como realizar reuniões produtivas (24 horas); 
• Instrumentos e procedimentos de gestão participativa (24 horas); 

 

Outros temas serão abordados mediante consolidação de demanda. 
 

RECURSOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS 
 

Espaço REMA: Espaço físico onde será construída a relação ensino aprendizagem, um “cenário pedagógico”. 
É o local onde serão realizas as atividades formativas, possibilitando o acesso a ferramentas de comunicação 
utilizadas no projeto e de pesquisas (previstas e espontâneas). Valer-se-á, ainda, como local de registro e 
preservação dos conhecimentos e práticas produzidos no processo de formação, consolidando-se como uma 
referência de acervo e fonte de pesquisa. Considerando que o Educador Local realiza no espaço REMA todas 
as suas funções de planejamento e registro das atividades, tem-se como prerrogativa que este espaço estará 
aberto para uso dos jovens de segunda a sexta, exceto em momentos que o Educador tenha que se ausentar 
da comunidade para realizar treinamentos e supervisão. O espaço será adequado segundo os requisitos de 
acessibilidade: equipamentos eletrônicos, como computadores com acesso livre a internet, mobiliário de sala 
de aula e escritório com lousa, armários, e demais ferramentas de trabalho. 
 

 

Material de apoio: conjunto de recursos composto por guias, slides, vídeos e áudios, dentre outros. O 
material de apoio será disponibilizado em meios impressos e digitais. Os recursos terão a finalidade de 
introduzir e guiar as atividades formativas, registrar e difundir os conteúdos produzidos, e por fim, 
possibilitar o acesso a conteúdos pertinentes para o sujeito da ação educativa. Os conteúdos serão divididos 
entre os conteúdos previamente definidos (Nota Técnica 01/10; Instrução Normativa, leis e normas 
pertinentes ao licenciamento de petróleo e gás, pesca artesanal e comunidade pesqueira, curiosidades) e os 
conteúdos definidos com os grupos (apresentações e pesquisas realizadas no processo educativo). 
 

Blog REMA: Recurso digital que reunirá todos os conteúdos, tanto os previamente definidos quanto os 
definidos com os grupos. Reunirá, ainda, conteúdos complementares e específicos a serem trabalhados no 
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curso. O blog permitirá ampliar as fontes de pesquisa e expandir o universo de possibilidades de 
comunicação, diversificando e reunindo os conteúdos peculiares de cada comunidade e entre elas. Isso quer 
dizer que o blog será uma plataforma onde os jovens podem acessar e ver o conteúdo digital. O blog será 
atualizado pelo educador Local no Ciclo I, e pelo Jovem Articulador a partir do Ciclo II. O Blog REMA terá 
acesso público.  
 

Infomapa: Recurso digital acoplado ao Blog. O Infomapa é um Geoportal que tem a finalidade de traduzir 
em imagem as informações e questões trabalhadas com os jovens. A cada término de Ciclo será impresso 
uma versão banner do infomapa, aumentando a atratividade do Espaço REMA e fortalecendo a identidade e 
o vínculo dos jovens com o Espaço. Em resumo, esta ferramenta reunirá as informações de todo o processo 
formativo. Esta ferramenta terá camadas localizando pontos de interesse (equipamentos públicos, entidades, 
patrimônio histórico e patrimônio natural) bem como áreas de interesse (áreas de conflito, áreas com 
problemas ou potencialidades ambientais). Todos os pontos ou áreas serão georeferenciados. O Infomapa 
estará aberto para consulta pública. 
 

Todos estes recursos serão conjugados na ação educativa, que se desenvolverá por ciclos temáticos.  
 

Segue a descrição do desenvolvimento do Projeto REMA: 
  

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REMA 
 

O projeto REMA está planejado em 02 Etapas:  
 

 Etapa I – Estruturação da Equipe e mobilização do Público Alvo;  
 

 Etapa II – Formação do Público Alvo. 
 

ETAPA I – ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE E MOBILIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 
 

O objetivo é motivar e engajar os jovens a participarem do Projeto REMA.  As atividades nesta fase 
buscarão estimular os jovens a refletirem sobre suas preocupações e desafios individuais, para evidenciar 
questões comuns, possibilitando a identificação e contextualização da organização coletiva. Deste modo, 
busca-se despertar o interesse e o comprometimento dos participantes para promoção de ações comunitárias 
que respondam a questões prioritárias, como a construção dos benefícios partilhados e soluções para 
problemas comuns que podem ser alcançados através do projeto.  
 

 Devido ao longo período sem comunicação com a comunidade, iniciada em 2011, e interrompida em 2012, 
este momento inicial da mobilização comunitária a equipe trabalhará a confiabilidade junto aos stakeholders 
(instituições e lideranças atuantes no território – redes sociais) - ao público alvo propriamente dito, jovens 
vinculados a pesca artesanal e comunidade pesqueira. 
 

A condição primeira para desenvolver uma relação virtuosa com os stakeholders e público alvo é 
desenvolver as atividades de forma contínua. 
 

A estratégia definida para resgatar e aproximar a equipe de campo das redes sociais do território consiste em 
desenvolver um processo de mobilização cujo planejamento de divulgação acontece em parceria com os 
stakeholders. Para tanto, serão realizadas reuniões individuais, pessoas e instituições, com atuação e 
influência junto ao público alvo do projeto REMA. Nestas reuniões os stakeholders serão abordados pela 
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equipe REMA com solicitações práticas e objetivas que fundamentam a parceria destes com o projeto. As 
solicitações seriam: indicações para o planejamento da divulgação da mobilização; e ceder local (ou indicar 
para aluguel)  para realização das reuniões de mobilização. 
 

Com o público alvo, a estratégia de envolvimento nesta fase de mobilização será a tomada de decisão 
conjunta entre jovens e equipe técnica. Exercitada na escolha do local e planejamento das instalações do 
Espaço REMA. Desta forma, a aproximação da equipe junto aos jovens acontecerá com propostas que se 
materializarão em curto espaço de tempo. Evidenciando o comprometimento da equipe de campo ao cumprir 
o combinado, qual seja, montar uma sala equipada e com acesso a internet para o desenvolvimento dos 
trabalhos.  
Estas estratégias permitem dividir a fase de mobilização em duas etapas: 
 

o Etapa I – atividades com stakeholders: planejamento e divulgação. 
 

o Etapa II – atividades com o público alvo: mobilização 
 
Etapa I – ATIVIDADES COM STAKEHOLDERS: PLANEJAMENTO e DIVULGAÇÃO. 
Esta etapa de divulgação é desenvolvida em 02 momentos: 
 

01 – Planejamento: Identificação, contato e articulação com:  
• Lideranças do segmento/território; 
• Instituições locais com vínculos com o segmento/território; 
• Veículos de comunicação acessados pelo público alvo; 

 

02 – Realização: Difusão do convite para as atividades de mobilização, podendo utilizar-se de: 
• Veículos de comunicação local: folhetos, carro de som, rádio comunitária; e outros 
• Veículos de comunicação de projeto: blog Projeto REMA; disque dúvida: telefone para receber 

ligações; e correio: e-mail e residência; 
• Stand do projeto associado à abordagem direta em locais de trafego do público alvo: Convite aberto 

em atividades do cotidiano cultural, religioso, político e comercial, desde que haja presença dos 
jovens: palestra informativa sobre o Projeto REMA, oferecendo aos participantes informações 
qualificadas sobre os objetivos e finalidades deste projeto. 

 
 

Etapa II – ATIVIDADES COM O PÚBLICO ALVO: MOBILIZAÇÃO 
 

Nesta etapa acontece à mobilização propriamente dita, as atividades se dividem em dois momentos: 
 

01 – Oficinas de informação e esclarecimento: Cadastro de possíveis interessados. 
• A equipe de campo realizará uma agenda de oficinas em locais variados (equipamentos públicos, ou 

ainda instalações de instituições locais). Esta agenda funcionará como um sistema de Plantão. Em 
cada município serão disponibilizados até 06 horários distintos; 

• As reuniões terão teto mínimo de 1h30 e máximo de 2h00.  
• Nestas oficinas, além da presença do jovem, é pertinente a presença dos pais ou responsável.  
• Conteúdos: a) Apresentação do projeto; b) Esclarecimento de dúvidas; c) Cadastro do jovem, e) 

Encaminhamento da ficha de inscrição, f) Validação agenda prévia .   
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02 – Oficinas de constituição: Mobilização 
 

• A equipe de campo realizará uma agenda única de oficinas, em um único local. Estas oficinas são de 
atividades encadeadas, processuais, para deliberar sobre a instalação do espaço REMA.  Em cada 
município serão realizadas até 03 oficinas, de carga horária 02 horas cada; 

• Nestas oficinas estará presente apenas o público alvo. 
• Conteúdos: Espaço e lugar (aspecto geográfico); Cultura e pertencimento (aspecto antropológico); 

Regras e normas (aspecto político); Estratégias de tomada de decisão (aspecto metodológico). 
 
ETAPA II – IMPLEMENTAÇÃO: FORMAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 
 

Mecanismo de Participação para o Monitoramento e Acompanhamento do Projeto REMA:  
Este mecanismo será a Comissão de Acompanhamento e Planejamento do Projeto REMA (CAREMA). 
 

Objetivo Geral: facilitar o relacionamento e a interação entre os jovens dos cinco municípios, a equipe do 
projeto REMA e a empresa, garantindo um espaço para expressão das demandas do público-alvo em relação 
ao Projeto REMA, bem como, redefinir ações e corrigir possíveis questões identificadas durante o projeto. 
 

Função:  
1º Ano – avaliar, com base nos indicadores do Projeto REMA, o desenvolvimento do processo de formação e 
propor adequações, se necessário.  
 
2º Ano – avaliar, com base nos indicadores do Projeto REMA, o desenvolvimento do processo de formação e 
propor adequações, se necessário. Avaliar e definir projetos de intervenção a serem desenvolvidos. 
 
3º Ano – Monitorar e avaliar os projetos de intervenção e propor adequações, se necessário. 
 
Composição: Dez membros, sendo: 

• Cinco Jovens Articuladores; 
• Dois representantes da AECOM,  
• Três representantes da Chevron Brasil  

  
Agenda 1º ano: Três reuniões, sendo:  

1º. Ao término do ciclo II; 
2º. Ao término do ciclo IV; 
3º. Após a última avaliação do 1º ano e planejar o 2º. 

  
Período de Instalação: ao término do Ciclo I, com a eleição dos Jovens Articuladores. 
 
Ciclos: a duração e os conteúdos das atividades formativas foram planejados em 04 ciclos elaborados a partir 
dos objetivos específicos para o primeiro ano do Projeto REMA. Cada Ciclo tem carga horária de 40 horas e 
um percurso temático específico. Os temas trabalhados nos Ciclos não são estanques. Os conteúdos são 
cumulativos, aprofundados e revisitados de forma crítica em cada retomada cíclica. Os conteúdos previstos 



 
 

Outubro/2012 Revisão 05 13/27 

 

são balizadores nos diferentes grupos, mas, também, permitirão recortar temas geradores10 que sejam 
pertinentes a cada uma das 05 comunidades de pesca artesanal. A descrição das atividades e conteúdos com 
maiores detalhes encontram-se apresentados no Anexo C.  
No primeiro ano do Projeto REMA os 04 ciclos cumprirão uma carga horária de 160 horas.  
 
Cada Ciclo acontece em 07 oficinas. As oficinas terão carga horária diferenciada e serão realizadas, 
majoritariamente, no Espaço REMA, mas também em locais de instituições parceiras e equipamentos 
públicos (bibliotecas, centro de inclusão digital, museus, centro culturais11). Todo Ciclo inicia com 02 
oficinas introdutórias sequenciais (16h), em seguida são realizadas 04 oficinas para desenvolvimento das 
atividades (4 horas cada), e finaliza com 01 oficina de avaliação (08h) (Figura1). Os intervalos entre as 
oficinas são de no máximo 15 dias. 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 01 – Esquema de ciclo. 

                                                 
10 Enunciados e expressões que traduzem a reprodução da vida social nas comunidades tradicionais e a perspectiva de trabalho a 
partir da pesca artesanal. Os temas geradores de cada município farão a ponte entre o conhecimento popular e os novos conteúdos 
que serão trabalhados, contextualizando no universo simbólico dos jovens os termos e conceitos que serão apresentados.  
11 Este se constitui como circuito cultural para os jovens, no sentido de apropriação e conhecimento dos equipamentos da cultura e das 
organizações sociais da comunidade. 

Oficinas 1 e 2
(16 horas)

Oficina 3
(04 horas)

Oficina 4
(04 horas)

Oficina 5
(04 horas)

Oficina 6
(04 horas)

Oficina 7
(08 horas)
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O espaço REMA e o Educador Local são os principais recursos pedagógicos fornecidos para potencializar o 
processo de investigação dos temas geradores valendo-se de recursos de comunicação variados. Em razão 
disto, alguns encontros terão como objetivo pedagógico instrumentalizar o jovem para a realização de 
entrevistas (estruturadas, semi estruturadas e abertas), registro e categorização de conteúdos das entrevistas, 
pesquisa (Internet e acervo bibliográfico) e estudo de casos. De forma resumida, segue a descrição do 
desenvolvimento de cada ciclo: 
 

Ciclo I – Neste momento iniciam as atividades formativas oficialmente. Este ciclo busca situar o sujeito da 
ação educativa como sujeito histórico. A empresa responsável pela execução do PEA – BC apresenta-se  e 
realiza a devolutiva do diagnóstico participativo de agosto de 2011, bem como propõe os objetivos e a 
dinâmica de funcionamento do Projeto REMA. Com dinâmicas participativas, rodas de conversa, debates, o 
Educador Local e facilitadores registrarão o entendimento dos jovens e provocarão a reflexão crítica sobre a 
pesca artesanal e seu histórico, qual o papel social da pesca artesanal, como o estado se relaciona com a 
pesca artesanal, qual é a perspectiva dos jovens em relação à pesca artesanal. Após este início onde os jovens 
trazem seus conhecimentos e informações sobre a pesca artesanal, eles partem para a etapa de 
aprofundamento deste assunto. Para isso, iniciam-se as investigações desse tema gerador a partir do resgate 
de memória e valorização dos saberes populares. Esta investigação iniciará com entrevistas a familiares, 
amigos e outros atores do território ligados à pesca artesanal. 
 

Ciclo II – A continuação neste ciclo busca aprofundar a investigação temática, focando o debate nos 
elementos constituintes do processo de licenciamento ambiental: o que é licença ambiental, quais os 
objetivos de um licenciamento ambiental, os impactos da cadeia do petróleo, as transformações, impactos, 
conflitos, problemas e potencialidades identificados nas comunidades. Por intermédio de conteúdos 
disparadores com a utilização de áudio e vídeo, utilizando-se de ferramentas como uma matriz de impactos e 
infomapa12, e dinâmicas participativas, os facilitadores fomentarão a reflexão crítica sobre as transformações 
ocorridas no território, identificando quais são os impactos relacionados com a indústria do petróleo, como 
esses impactos interferem na atividade de pesca artesanal e na vida em comunidades tradicionalmente de 
pesca. 
 

Ciclo III – O objetivo neste ciclo é desenhar perspectivas concretas para a educação ambiental no âmbito do 
licenciamento de petróleo e gás: a que se propõem? Qual seu objetivo? O que esta educação deve oferecer ao 
seu público? Como ela deve ser conduzida? Com o que ela deve estar alinhada? Quais seus limites? O ponto 
de partida nesta abordagem são os questionamentos sobre o papel do Estado na regulação e gestão dos 
recursos naturais. A dinâmica de trabalho neste ciclo utilizará os recursos de leitura dirigida sobre normas e 
regulamentos do órgão ambiental para a educação ambiental no âmbito do licenciamento. O fechamento 
deste ciclo prevê um produto-síntese com linhas de ação e diretrizes para a educação ambiental no âmbito do 
licenciamento de petróleo e gás. 
 

Ciclo IV – O objetivo neste ciclo é promover a identificação, entre os participantes, de problemas 
socioambientais comuns a todos, consolidando uma hierarquia de questões, conjugando elementos dos ciclos 
anteriores, utilizando recursos impressos, infomapa e matriz de impactos/problemas. Contando, ainda, com 
relatos de uma liderança local, o educador local e facilitador buscarão refletir de forma crítica junto aos 
jovens às questões ambientais prioritárias, e as Políticas Públicas pertinentes a estas questões. Resultando 
como produto síntese a formulação de um infomapa com os principais impactos gerados pela cadeia do 

                                                 
12 Uma plataforma que possa conjugar impactos, problemas, potencialidades e conflitos, suas conexões e hierarquias. 
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petróleo e sugestões de enfrentamento definidas pela comunidade na oficina IV.07 (Anexo C) para serem 
apresentadas no Encontro Regional. Neste ciclo serão indicados delegados para representar o município na 
mesa de abertura do Encontro Regional e apresentar suas questões.  
 
 

Encontro Regional – após 15 dias do término do Ciclo IV será realizado o Encontro Regional, com duração 
de dois dias, perfazendo 16 horas.  Contará com a participação de até 75 jovens das cinco comunidades que 
participaram de 75% das atividades em todos os ciclos, tendo com objetivo ampliar a identificação de 
questões socioambientais comuns a todos, consolidando uma hierarquia de impactos, problemas, 
potencialidades e conflitos na área de influência do Campo de Frade, com foco no trabalho com a pesca 
artesanal e as condições de vida nas comunidades tradicionais. Este encontro entre os jovens fortalecerá a 
comunicação destes enquanto sujeitos históricos, ligados à comunidade da pesca artesanal, promovendo o 
contato direto com representantes do poder público e das organizações de classe, que gerenciam, 
respectivamente, Políticas Públicas e organizações de base. O encontro configura um ambiente de debate 
público coerente com as experiências acumuladas e propostas construídas na trajetória dos ciclos.  
 

Nesse evento pretende-se a participação de um representante do Governo Federal e um representante do 
segmento da pesca artesanal no âmbito nacional. Neste debate, os convidados que representam o Poder 
Público apresentam às políticas de fomento a pesca artesanal e as comunidades tradicionais, enquanto o 
representante do segmento relata as ações e propostas das organizações de base. Ambos serão questionados 
pelos jovens, valendo-se como uma vivencia de controle social e debate sobre as Políticas Públicas. 
Englobando e inter-relacionando os aspectos ambientais, sociais e produtivos a luz das Políticas Públicas, os 
debates do Encontro terão como desfecho a produção de cartas direcionadas ao Poder Público e as entidades 
de classe, servindo como síntese das discussões dos jovens, bem como demandas destes. O intuito desta 
produção de cartas é, também, fomentar a discussão das possíveis atividades coletivas do próximo ano, 
contribuindo com o direcionamento destas atividades.  
 

Oficina de Encerramento – Após 15 dias do Encontro Regional será realizada uma oficina de encerramento 
(08 horas) em cada comunidade, com os objetos de avaliar o primeiro ano (ciclos e encontro) e realizar 
encaminhamentos para o segundo ano do Projeto REMA. Efetivando o encerramento do primeiro ano do 
projeto. 
 

Com a execução das atividades descritas acima, o Projeto REMA consolida o processo formativo com carga 
horária total de 184 horas. O Projeto REMA emitirá certificados de participação para cada jovem, relatando 
carga horária e ementa de cada ciclo cumprido pelo participante.  
 

A realização de encontros periódicos e intensos objetiva a construção de rotina para viabilizar um processo 
de aprendizagem e formação contínua no decorrer do ano, fortalecendo os vínculos entre os participantes e a 
oportunidade de organização entre eles. Portanto, a presença do Educador Local e o seu contato sistemático 
com os jovens no Espaço REMA, o acesso à internet, as pesquisas e publicações realizadas no blog, todos 
estes recursos são instrumentos de engajamento, que fortalecerão o sentimento de pertencimento e 
potencializarão as condições de mobilização.  
 

Processo de avaliação – O processo de avaliação previsto para orientar, monitorar e aprimorar o Projeto 
REMA ocorrerá em três momentos: 
 

(i) Avaliação de expectativa: A ser realizada ao término da Oficina 02, em todos os Ciclos. O objetivo é 
poder incluir novas demandas, aproximar e aprimorar a proposta formativa com a realidade e os 
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saberes. Este feedback busca a coerência entre as atividades propostas e os anseios do sujeito da ação 
educativa. A avaliação de expectativa será realizada por meio de questionário considerando: 
estrutura; conteúdo; didática e objetivos do Ciclo. Com os questionários respondidos, será realizada 
uma roda de conversa para que os jovens possam manifestar suas expectativas. 

 

(ii) Avaliação de ciclo: A ser realizada na Oficina 07 (oficina de avaliação). Tem por objetivo avaliar 
todas as seis oficinas referentes ao ciclo finalizado. Serão sugeridos como critérios de avaliação: 
Frequência dos encontros; carga horária; aspectos didáticos; disponibilidade para esclarecimentos; 
acesso às ferramentas e meios disponibilizados; a relevância e a qualidade dos conteúdos; e 
avaliação de conteúdos internalizados/compreendidos. Esta avaliação tem o intuito de responder aos 
indicadores que balizaram a coerência do objetivo proposto com o processo formativo. Nesta 
avaliação será aplicado o método FOFA. A análise FOFA tratará das Fortalezas, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças ao final de cada ciclo vivenciado. Este método de planejamento estratégico é 
dinâmico, e foi adaptado para realizar juntamente com os jovens a avaliação do ciclo e o 
planejamento de melhorias para o próximo. 

  

(iii) Avaliação final: Após o Encontro Regional será realizada uma oficina de encerramento. Esta oficina 
tem como finalidade avaliar as contribuições do processo formativo e da educação ambiental para a 
atuação organizada no âmbito do licenciamento ambiental de petróleo e gás. Será realizado um 
balanço entre as avaliações de expectativa e as avaliações de ciclo. A avaliação final permitirá que os 
sujeitos da ação educativa elaborem uma avaliação individual crítica, não apenas da ação educativa 
oferecida pela empresa, mas principalmente, uma autoavaliação de seus posicionamentos e de sua 
participação. O principal instrumento desta oficina será a elaboração de uma matriz avaliadora que 
congregue todas as avaliações de expectativa, avaliações de ciclo e a autoavaliação. A reflexão 
crítica sobre esta matriz despertará a articulação de propostas para ações de desdobramento do 
processo de formação, buscando atender aos anseios do sujeito da ação educativa. 
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Segue abaixo um fluxograma que resume a organização destas etapas. 
 

 
 

FIGURA 02 - Fluxograma etapas do Projeto REMA. 

ETAPA I – ano 01 
Mobilização 

 
ETAPA II – ano 01        
Implementação 

ETAPA II – ano 02 
Avaliação e 

encaminhamentos 
 

Inserir equipe em campo;  
 

Definir local para a instalação 
do Espaço REMA. 
 

Equipar e mobiliar espaço 
REMA; 
 

Contratar terceiros; 
 

Formar Educadores Locais; 
 

Finalizar material de Apoio; 

CICLO I  
 

CICLO II  
(inicio Jovem Articulador) 

CICLO III 
 

CICLO IV  

Encontro Regional 
  
Oficinas de avaliação; 
  
Encaminhamento das 
próximas ações 
coletivas. 
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6. ATIVIDADES PREVISTAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO 
 

A atualização do diagnóstico participativo acontecerá ao longo dos ciclos.  
 

Ciclo I: Na oficina I.01, Anexo C, será afixado no Espaço REMA uma matriz de impactos e problemas13 e 
um Infomapa com pontos localizados na comunidade e cidade, considerados como estratégicos para a vida 
social e organização comunitária. A matriz e o Infomapa serão utilizados no contexto de apresentação do 
Projeto REMA, como um dos conteúdos que justificam a escolha do público e das comunidades. Esta 
atividade prevê um momento de reflexão crítica sobre os impactos e problemas levantados, iniciando 
questionamentos que agregarão novos elementos a matriz e ao infomapa. 
 

Ciclo II: A oficina II.07 finaliza o ciclo, alimentando novos pontos referenciais no infomapa, e consolidando 
uma nova matriz de impactos/problemas relacionadas a cadeia petrolífera, expandida com as categorias de 
conflito e potencialidades ambientais. A nova matriz e o infomapa são comparados com os apresentados na 
oficina 1.1, e os participantes serão estimulados a identificar o que mudou nas questões ambientais 
identificadas nestes instrumentos.  
 

Ciclo III: O desenvolvimento deste ciclo culmina em uma atividade na oficina III.07, que tem como objetivo 
pedagógico delinear os caminhos possíveis da Educação Ambiental no âmbito do licenciamento de petróleo 
e gás. Nesta atividade a expectativa é que as demandas gerais do público alvo possam se manifestar de forma 
mais refinada, atualizando-as.  
 

Ciclo IV: Neste ciclo será aprofundado o conteúdo sobre controle social para as Políticas Públicas referentes 
à pesca artesanal e a comunidade da pesca. Na oficina IV.07 o produto síntese é a definição das questões 
ambientais prioritárias da comunidade, o que fechará por completo a atualização do diagnóstico ambiental 
participativo. 
 

Em resumo, estão previstas atividades nos quatro ciclos com vistas a atualizar o diagnóstico participativo, 
especificamente quanto aos itens: impactos, problemas, conflitos e potencialidades ambientais, em ordem de 
prioridade; bem como, demandas para Políticas Públicas e demandas para educação continuada no processo 
de licenciamento ambiental de petróleo e gás. 
 

A atualização dos itens acima será apresentada a CGPEG nos relatórios de atividades que serão elaborados 
ao término de cada ciclo. No encerramento do primeiro ano do Projeto REMA será consolidado a versão 
completa do diagnóstico participativo constando todos os itens que foram levantados em cada ciclo. 
 

                                                 
13 Levantadas no trabalho de campo realizado em agosto de 2011. 
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7. METAS E INDICADORES 
 

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

MOBILIZAR 
PÚBLICO ALVO 

Realizar 05 reuniões com stakeholders. Número de reuniões e participantes. Ata ou memória dos encontros. 
Fotos ou vídeos 

Lista de presença das atividades 
Registro de visita; 

Ficha de inscrição consolidada de jovens que 
tem a intenção de participar do projeto; 

Inscrever no projeto REMA 75 jovens na faixa 
etários de 16 a 24 anos relacionados a 

comunidades pesqueiras na área de influência do 
Campo do Frade. Sendo em média 15 Jovens em : 

Macaé, Cabo Frio, São João da Barra, São 
Francisco do Itabapoana e Itapemirim/ES. 

Número de jovens inscritos. 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Promover o 
reconhecimento e 
a valorização da 
identidade da 
comunidade 
pesqueira e o 
sentimento de 
pertencimento 
dos jovens a 
essas 
comunidades. 

Um ciclo realizado (Ciclo I) em 40h Carga horária do ciclo I executada. 

Foto ou vídeo; 
Lista de Presença 
constando: data, 
horário de início e 
horário de término. 

Realizar 07 oficinas no ciclo I, para fortalecimento e 
valorização do trabalho e organização social da 
pesca artesanal, em 03 meses. 

Número de “eventos” do ciclo I realizados em 03 meses. 

Participação de 80% dos inscritos por município em 
75% das oficinas em cada município. 

Frequência individual. Percentual de jovens nas 
atividades por município. 

Envolvimento de 75% dos participantes das oficinas 
por município, em 100% das atividades propostas. 
 

Percentual de jovens envolvidos por atividade. 
(Obs.: Entende-se por conteúdo de envolvimento nesse 
indicador subjetivo: expor ideias em público, ter iniciativa 
na execução das atividades, ser assíduo, colaborar com 
os demais no cumprimento das tarefas). 

Ficha Individual de 
Monitoramento dos 

Participantes, 
preenchida pelo 

Educador Local em 
seu Diário de Bordo. 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Satisfação de 85% dos participantes com a proposta 
do Ciclo. 

Percentual de jovens satisfeitos. (Obs.: para esse 
indicador complexo, entende-se por satisfação a 
medida obtida entre avaliação de expectativa e 
avaliação de resultado de cada ciclo. Considera-se 
satisfeito aquele que obtiver ao final média superior à 
inicial) 

Avaliação de 
Expectativa x 

Avaliação de Ciclo 

 
 
 
Apresentação de 03 Temas Geradores por município 
 
 
 

Número de temas geradores por município 
Produto Síntese – 

apresentações 
oficina I.07 

Desenvolver a 
capacidade de 
identificação e 
análise crítica 
acerca dos 
impactos da 
cadeia produtiva 
do petróleo na 
comunidade 
pesqueira e na 
pesca artesanal; 

Um ciclo realizado (Ciclo II) em 40h Carga horária do ciclo II executada. 

Foto ou vídeo; 
Lista de Presença 
constando: data, 
horário de início e 
horário de término. 

Realizar 07 oficinas no ciclo II, para identificação e 
análise crítica dos impactos da cadeia produtiva do 
petróleo na comunidade pesqueira e na pesca 
artesanal, em 03 meses. 

Número de “eventos” do ciclo II realizados em 03 meses. 
 

Participação de 80% dos inscritos por município em 
75% das oficinas em cada município. 

Frequência individual. Percentual de jovens nas 
atividades por município. 

Envolvimento de 75% dos participantes das oficinas 
por município, em 100% das atividades propostas. 
 

Percentual de jovens envolvidos por atividade. 
 

Ficha Individual de 
Monitoramento dos 

Participantes, 
preenchida pelo 

Educador Local no 
Diário de Bordo. 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

Satisfação de 85% dos participantes com a proposta 
do Ciclo. Percentual de jovens satisfeitos. 

Avaliação de 
Expectativa x 

Avaliação de Ciclo 

100% dos temas previstos abordados no ciclo II. Percentual de temas previstos abordados no ciclo II. Plano de Aula x 
Diário de Bordo 

100% dos jovens que tiveram 75% de participação, 
capazes de identificar os impactos da cadeia do 
petróleo na pesca artesanal 

Percentual de jovens capazes de identificar os impactos 
da cadeia do petróleo na pesca artesanal Produto Síntese: 

Matriz de 
Impactos/Problemas/ 
Conflitos/potencialida

de 
Infomapa 

100% dos jovens que tiveram 75% de participação, 
capazes de identificar os conflitos da cadeia do 
petróleo na pesca artesanal 

Percentual de jovens capazes de identificar os conflitos 
da cadeia do petróleo na pesca artesanal 

5 potencialidades socioambientais locais indicadas 
pelos jovens. Número de potencialidades indicadas pelos jovens 

Promover a 
reflexão crítica e a 
ação propositiva 
sobre a finalidade 
do processo de 
Educação 
Ambiental no 
âmbito da Gestão 
Ambiental 

Ciclos realizados (Ciclos III e IV), cada um em 40h. Número de ciclos realizados com carga horária de 40h. 

Foto ou vídeo; 
Lista de Presença 
constando: data, 

horário de início e 
horário de término. 

40h de atividades por Ciclo III e IV. Número de horas cumpridas por ciclo (III e IV). 
Realizar 07 oficinas no ciclo III, para analisar o uso 
dos recursos naturais e a proposta de educação no 
processo de gestão ambiental pública, em 3 meses 

Número de “eventos” realizados do ciclo III, em 03 meses. 

Realizar 07 oficinas no ciclo IV, para conhecer os 
instrumentos de participação na gestão ambiental 
pública e outros espaços públicos. Entendimento da 
educação ambiental no licenciamento, em 03 meses. 

Número de “eventos” realizados do ciclo IV, em 03 meses. 

Participação de 80% dos inscritos por município em 
75% das oficinas em cada município. 

Frequência individual. Percentual de jovens nas 
atividades por município. 

Envolvimento de 75% dos participantes das oficinas 
por município, em 100% das atividades propostas. 
 

Percentual de jovens envolvidos por atividade. 
 

Ficha Individual de 
Monitoramento dos 
Participantes, 
preenchida pelo 
Educador Local em 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 

seu Diário de Bordo. 

Satisfação de 85% dos participantes com a proposta 
dos Ciclos III e IV. Percentual de jovens satisfeitos. 

Avaliação de 
Expectativa x 

Avaliação de Ciclo 
100% dos temas previstos abordados no Ciclo III e 
IV. 

Percentual de temas abordados no ciclo III e IV, em 
relação ao total previsto. 

Plano de Aula x 
Diário de Bordo 

Promover 01 Encontro Regional. Número de fóruns regionais promovidos. Foto ou vídeo; 
Lista de Presença 
constando: data, 
horário de início e 

fim. 

Realizar o Encontro Regional com carga horária de 
16h. Carga horária realizada no encontro. 

Participação de 85% dos jovens que com 75% de 
participação nos 4 Ciclos das 5 comunidades no 
Encontro Regional. 

Percentual de jovens que estiveram nos ciclos presente no 
encontro regional. 

100% dos temas previstos abordados no Encontro Percentual de temas previstos abordados no encontro. Pauta x Diário de 
Bordo 

03 questões socioambientais eleitas como 
prioridades de intervenção pelos jovens 
participantes.  

Número de temas indicados pelos jovens com potencial 
para projetos que enfrentem os problemas e conflitos 
identificados 

Produto Síntese – 
questões ambientais 

prioritárias e 
estratégias de 
intervenção 

01 carta aos representantes Poder Público Número de Cartas Carta formulada 
01 carta aos representantes do segmento Número de Cartas Carta formulada 
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8. PREVISÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS PRÓXIMAS AÇÕES A SEREM 
IMPLEMENTADAS 
 
As atividades do segundo ano têm como foco a consolidação das questões socioambientais prioritárias 
identificadas no Encontro Regional. Estas serão alvo de diagnósticos socioambientais a serem realizados 
pelo grupo. Para a realização deste diagnóstico, os grupos terão suporte estrutural e intelectual do Projeto 
REMA. Este diagnóstico tem a finalidade de subsidiar a elaboração de um Projeto de Intervenção por 
comunidade, que será realizado no terceiro ano do Projeto REMA.  
 
O Projeto de Intervenção Local será uma ação coletiva organizada pelos jovens com o intuito de promover 
discussões ampliadas, buscar meios para sanar os problemas ou equalizar os conflitos gerados pela questão 
ambiental em foco, mantendo as exigências da Linha de Ação A. Ou seja, o diagnóstico sobre questões 
socioambientais prioritárias a ser realizado no segundo ano impulsionará um processo de elaboração coletiva 
de projetos ao longo deste ano, cabendo à equipe técnica assegurar o suporte metodológico, conceitual e 
material para que este objetivo seja alcançado. 
 
Os projetos elaborados serão analisados pelo IBAMA e Chevron Brasil, bem como será definida a forma de 
apoio para a implementação dos mesmos a partir do terceiro ano.  
 
O Plano de Trabalho para o segundo ano do Projeto REMA será apresentado para esta CGPEG ao término 
do primeiro ano de execução do projeto, assim, atualmente o que se pode prever especificamente para o 
segundo ano seria: a) manutenção do Espaço REMA disponibilizando recursos para pesquisas na Internet e 
acesso ao acervo; b) oferecer oficinas permanentes para realização dos diagnósticos e construção dos 
projetos; c) avaliação do processo de engajamento e participação do público-alvo; e d) consolidação dos 
projetos a serem executados a partir do terceiro ano. 
 
9. PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
 
Coordenação Geral: Edinei Garcia - Possui longa experiência na formulação e execução de 
projetos de formação para movimentos sociais e empreendimentos coletivos. Sócio Fundador da 
OSCIP CIRCUS, Circuito de Interação de Redes Sociais. Práticas consolidadas em 
desenvolvimento sustentável local. Experiência na formulação de Políticas Públicas no âmbito 
municipal e estadual, nas áreas de meio ambiente, cultura e saúde. Experiência no desenvolvimento 
de estratégias de participação nos mecanismos de controle social: conselhos gestores, conselhos 
municipais, conselhos estaduais, conferências municipais e estaduais. Experiência no 
desenvolvimento de material pedagógico para instrumentalização de pessoas com baixo nível de 
instrução. Vivência com diversas organizações da sociedade civil, formais e informais, interagindo 
com diversos modelos de organizações comunitárias. Consolidada experiência na coordenação e 
articulação de equipe multiprofissional, capacitação e instrumentalização de equipes para aplicação 
de metodologias participativas. Sendo capaz de determinar as diretrizes dos conteúdos e das 
dinâmicas realizadas nesta ação formativa 
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Coordenadores de Campo: Serão contratados profissionais com experiência comprovada no 
planejamento, execução e coordenação de PEAs no âmbito do licenciamento ambiental de Petróleo 
e Gás. Serão avaliadas também, as habilidades de comunicação, didática e elaboração de relatórios. 
Mas principalmente, a expertise em Educação Ambiental utilizando-se dos instrumentais teóricos e 
práticos previstos neste Plano de Trabalho, quais sejam: Experiência com o método Paulo Freire; 
experiência de formação de atores vinculados a comunidades de base. Outro critério de grande 
importância é o engajamento anterior em entidades da sociedade civil organizada: Associação ou 
cooperativa, movimento social, instâncias de controle social etc. 
 
Educadores Locais: Serão contratados profissionais com experiência de campo. Principalmente em 
Educação Ambiental em processos educativos não formais; que tenha relevante familiaridade com o 
público alvo; que tenha noções do método Paulo Freire; noções da indústria do petróleo e seus 
impactos ambientais; conhecimento de informática e mídias sociais; envolvimento/experiência com 
entidades da sociedade civil organizada ou noções sobre os mecanismos de controle social; que 
more no município ou que tenha disponibilidade de ficar na localidade durante toda a semana. 
 
Facilitadores: Ana Marciano, Suellen Pereira, Mariana Ferreira e Davi Rodrigues: 
 
 A equipe de facilitadores é multidisciplinar, formada por profissionais do corpo técnico da 
AECOM de diferentes áreas do conhecimento como oceanografia, biologia, geografia, 
administração e sociologia (áreas notadamente relevantes para a compreensão integrada das 
questões enfrentadas pelo público alvo no seu cotidiano),com experiência na elaboração de 
pesquisas e relatórios socioeconômicos relacionados às atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás no âmbito específico da Bacia de Campos. Além do conhecimento consolidado sobre 
a Bacia de Campos, a equipe de facilitadores tem bom contato com o público alvo devido a 
implantação de projetos como Comunicação Social, Monitoramento de Desembarque Pesqueiro e 
elaboração de diagnósticos para Estudos de Impacto Ambiental. Essa equipe foi recentemente 
capacitada em curso de 40 horas ministrada pelo Prof. Frederico Loureiro para atuar segundo as 
diretrizes da Educação Ambiental no âmbito do licenciamento de petróleo e gás.  
 
Individualmente estes facilitadores acumularam bagagem pedagógica diversificada em experiências 
anteriores. Como, rede de ensino (formal), educação ambiental em contextos diferenciados, 
envolvimento com movimentos sociais e organizações de base, experiências pedagógicas 
vinculadas a museus e entidades filantrópicas. Estas experiências individuais quando somada a 
experiência AECOM, e aos cursos e oficinas de capacitação realizados no ano de 2012, indicam 
condições técnicas para a realização das funções atribuídas a este cargo.  
 
Consultoria Especializada: Perfil dos Consultores Especialistas: serão contratados profissionais com 
produção cientifica e experiência de campo com comunidades tradicionais e com o trabalho da pesca 
artesanal.  Para cada Ciclo serão contratadas pessoas físicas ou jurídicas com reconhecida expertise no tema 
especificado. Segue abaixo alguns profissionais e entidades em contato, bem como o perfil dos profissionais 
que estão sendo selecionados para realizar as atividades propostas.  
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• Ciclo I - Museu da Pessoa: Desenvolverá junto com o Coordenador Geral e Coordenadores de 
Campo o material de apoio para as oficinas do Ciclo I. Realizará a instrumentalização da equipe REMA para 
o desenvolvimento da pesquisa de história de vida individual; e suporte para a equipe REMA na organização 
e consolidação dos conteúdos de entrevistas. Especialistas da equipe técnica do Museu da Pessoa 
participarão das oficinas 01 e 02 do Ciclo I.  
 
• Ciclo II – estamos selecionando 03 profissionais. O perfil requisitado é de profissional que tenha 
realizado produção cientifica sobre os impactos da industria do petróleo nos municípios e na pesca artesanal 
praticada na Bacia de Campos, e experiência pedagógica com o público jovem vinculado a pesca artesanal e 
a comunidade da pesca.    
 
• Ciclo III: Prof. Dr. Frederico Loureiro: realizou 40 horas de formação para educação ambiental no 
âmbito de petróleo e gás para a equipe de facilitares e consultores internos da AECOM; orientou a 
formulação do Plano de Trabalho revisão 05; realizará a formação continuada da equipe REMA e supervisão 
pedagógica das atividades; é responsável pelo desenvolvimento do material de apoio refrente a Educação 
Ambiental no âmbito do petróleo e gás para o Ciclo III. Bem como participar das oficinas 01 e 02 do Ciclo 
III.  
 
Estão sendo selecionados ainda 02 profissionais para realizarem as oficinas 01 e 02, simultaneamente com o 
Prof. Dr. Frederico Loureiro, em outros 02 municípios.  
 
• Ciclo IV: estamos selecionando 03 profissionais. O perfil requisitado é de profissional que tenha 
realizado produção cientifica sobre Políticas Públicas e mecanismos de controle social relacionadas e na 
pesca artesanal e as comunidades tradicionais na Bacia de Campos, bem como, experiência pedagógica com 
o público jovem vinculado a pesca artesanal e a comunidade da pesca. 
 
• Metodologias e Dinâmicas participativas aplicadas aos Jovens: Rita Ippólito: revisou o Plano de 
Trabalho revisão 05; junto com Frederico Loureiro realizará a supervisão pedagógica da equipe. E realizará a 
instrumentalização da equipe REMA para aprimoramento das metodologias e dinâmicas participativas 
aplicadas a jovens. 
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10. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 fev/14

Formação EQUIPE PEA Seleção
16 horas 

Capacitação Ciclo 
II

16 horas 
Capacitação 

Ciclo III

16 horas 
Capacitação 

Ciclo IV

Mobilização Público 
Alvo

Reforço 
Mobilização: caso 

de evasão

Reforço 
Mobilização: 

caso de evasão

Material de apoio i lustração i lustração i lustração i lustração 

Blog

infomapa

Reuniões CAREMA

OFICINAS DE 
FORMAÇÃO NOS 
05 MUNICÍPIOS

ENCONTRO 
REGIONAL entre 

OS 05 
MUNICÍPIOS
OFICINA DE 

AVALIAÇÃO FINAL 
NOS 05 

MUNICÍPIOS

RELATÓRIO 
TÉCNICO

Plano de 
Trabalho para  

FASE II

Relatório Final 
Ano 01        FASE 

I

312.000,00R$                 260.000,00R$                 

TOTAL

ORÇAMENTO

2.021.400,00R$                                                                                                                                                                                                                  

Subtotal  R$    513.400,00 312.000,00R$              312.000,00R$             312.000,00R$                

Relatório Atividades             
Ciclo III

Relatório Atividades             
Ciclo IV, Encontro 

Regional e Oficina de 
Avaliação

40 horas de OFICINAS                                                          
III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7

Primeira Reunião da Comissão Terceira  Reunião da Comissão

40 horas de OFICINAS                 IV.1, 
IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7

Encontro Regional de 
16 horas

Oficina de Avaliação 
Final de 08 horas

Atualização Blog e Infomapa

Consolidação de Material com 
conteúdos e informações trabalhados 

nos ciclos

FASE I - Etapa II                                                                                                                                                                                                                                                                    
FORMAÇÃO  DO PÚBLICO ALVO

Objetivo 03                                                                                                                                                  
CICLO III, CICLO IV, ENCONTRO REGIONAL e OFICINA DE AVALIAÇÃO

lançamento e                                                                    
aperfeiçoamento

Atualização Blog e Infomapa Atualização Blog e Infomapa Atualização Blog e Infomapa

Segunda reunião da Comissão 

Relatório 
Atividades             

Ciclo I

Relatório Atividades             
Ciclo II

MARÇO e ABRIL 2013 MAIO, JUNHO E JULHO 2013

Oficinas de Mobilização 
Identificação e Reunião com 

Stakholders

40 horas de OFICINAS                                                          
I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7

40 horas de OFICINAS                                                          
II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7

CRONOGRAMA da PRIMEIRA FASE DO PROJETO REMA - Rede de Estudos para o Meio Ambiente

Objetivo 01                                  
CICLO I

Objetivo 02                      
CICLO II

FASE I - Etapa I                                           
ESTRUTURAÇÃO EQUIPE E MOBILIZAÇÃO DO 

PÚBLICO ALVO Itens               meses

OUTUBRO, NOVEMBRO e 
DEZEMBRO 2013

Consolidação 
conteúdos para o 
Encontro Regional

jan/14

16 horas                                                     
Capacitação Ciclo I

Pesquisa e elaboração de 
conteúdos dos 4 ciclos 

Pesquisa e elaboração 
de conteúdos dos 4 

ciclos. Consolidação e 
i lustração Ciclo I

AGOSTO e SETEMBRO 2013

Desenvolvimento: 70 dias

40 horas - Formação 
Método PEA

Consolidação 
conteúdos Ciclo 

II

Consolidação 
conteúdos Ciclo 

III

Consolidação 
conteúdos Ciclo IV
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11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 
 
O Coordenador Geral e Responsável Técnico pela elaboração e execução do presente Plano de 
Trabalho é Edinei João Garcia.  

 
__________________________________ 

Edinei João Garcia 
Psicólogo  

Especialista de Projetos Sr 
CTF – 5.511.786 


