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COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MEMÓRIA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
 
 
Data: 23 de maio de 2019 

Hora: 14h 

Local: Auditório da SEMA 

 

 Titulares: 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA 

SEMA: Lilian Maiara Zenker 

Seduc: Marili Maieski Rodrigues 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA 

SEMA: Elaine R. O. Santos 

Emater: Clarice Vaz Emmel Bock 

ARI: Marta Busnello Alves 

 Suplentes: 

IBAMA: Núcleo de Educação Ambiental: Emerson Strack Skrabe 

Fecomércio: Maria Augusta Kampf 

 

 

 

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

  Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 
Secretaria da Educação 

Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental 

Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 261, 14º andar, Porto Alegre/RS - CEP: 90020-021 

Fone (51) 32888164, E-mail: ciea-rs@sema.rs.gov.br 

Pauta: 

1. Relato das instituições responsáveis pelo teste de validação dos questionários para 

elaboração do PlanEA; 

2. Relato da Oficina “Indicadores de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas 

de Educação Ambiental”; 

3. Semana Estadual do Meio Ambiente;  

4. Assuntos gerais. 

A representante do Órgão Gestor na SEMA cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos, 
destacando a pauta da reunião. Após, fez uma breve retomada do que foi decidido na 1ª 
Reunião Ordinária da CIEA, explicando sobre o teste de validação dos questionários, que 
serão utilizados para subsidiar a elaboração do PlanEA. Até então, apenas a Fecomércio, 
a Emater e o Comando Ambiental efetivaram os testes em suas respectivas instituições. 
Sendo assim, foi considerado que, para a Educação Ambiental Não Formal, o instrumento 
está validado. Logo em seguida, foi apresentada a professora Marili Maieski Rodrigues, 
que representa o Órgão Gestor na Seduc. Ela é pedagoga e advogada, tendo sido 
diretora em várias escolas e salientou que se sente como mais uma colaboradora da 
CIEA. Lilian Zenker aproveitou para explicar sobre a validação dos questionários 
elaborados pela CIEA, destacando a importância da validação no âmbito da Educação 
Ambiental Formal. Para tanto, será enviado link da Plataforma Google Forms, com o 
respectivo Questionário, a fim de que a Profa. Marili se aproprie da ferramenta. O prazo 
para providenciar o teste de validação foi firmado em até 30 dias. Dando continuidade à 
reunião, Lilian Zenker fez um breve relato da Oficina “Indicadores de Avaliação e 
Monitoramento de Políticas Públicas de Educação Ambiental”, promovida pela Associação 
Nacional de Políticas Públicas de EA (ANPPEA). Explicou a finalidade e salientou a 
complexidade de avaliação dos 27 indicadores selecionados, que deverão ser lançados 
no Cadastro das Políticas Públicas de Educação Ambiental (PPEA). Elucidou que, para 
um primeiro momento, os formulários serão preenchidos com foco na Política de EA do 
Estado. A 1ª tarefa, após o evento promovido pela ANPPEA, era providenciar uma Oficina 
para as instituições que trabalham com EA nos estados, o que foi realizado no dia 17 de 
maio do corrente. A 2ª tarefa é preencher os dados no Cadastro das PPEA, com prazo 
máximo de 30 de maio deste ano. A Profa. Sabrina Dinorá Santos do Amaral, que 
contribuiu para a elaboração destes indicadores, bem como para a oficina realizada na 
Reunião Extraordinária da CIEA, irá ministrar uma oficina nas Faculdades Integradas de 
Taquara (FACCAT) nesta data, com o objetivo de explicar o preenchimento dos 
formulários que integram os indicadores de avaliação das PPEA, no contexto do 
Consórcio Pró-Sinos. Será mais uma oportunidade para apropriação desta ferramenta, 
estando todos os membros da CIEA convidados. A profa. Marili irá acompanhar a Lilian 
neste evento. Em sequência à reunião, foi tratado sobre a Semana Estadual do Meio 
Ambiente. Lilian explicou que a proposta apresentada foi elaborada pelo GT criado na 
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CIEA. Todos os presentes aprovaram o seu conteúdo, devendo cada instituição se 
comprometer a divulgar e comparecer ao evento, que será realizado dia 06 de junho do 
corrente. Trata-se de uma importante ocasião para dar visibilidade à CIEA e que será 
transmitido pela TV Emater. A representante da ARI ressaltou que este evento vai coincidir 
com a Semana Hipólito José da Costa, que homenageia o Patrono da Imprensa brasileira, 
sendo excelente para evidenciar as ações da Comissão. Para finalizar, Lilian Zenker 
explicou que o Decreto de criação da CIEA está sendo atualizado, em consonância com a 
nova estrutura do Estado. Assim, após a assinatura do Governador, serão enviados 
ofícios para as entidades que compõe a Comissão, para confirmação ou indicação de 
membros que as represente, com vistas à publicação no Diário Oficial do Estado.  Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 

 


