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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
CÂMARA TÉCNICA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇAO - CTECOM 

ATA DA REUNIÃO DE 12/05/2020 
 

 
Aprovada na reunião em ____ / _____ / _____ 

 

 

Aos 12 (doze) dias do mês de maio, às 09h00min, reuniram-se os conselheiros da Câmara Técnica 1 
Educação, Comunicação e Mobilização - CTECOM, por meio de videoconferência. Participaram 2 
os seguintes conselheiros (as): Edinilson dos Santos – Prefeitura de Contagem; Caroline Correia – 3 
IGAM; Tereza Bernardes – COPASA; Sophia Lins – SEMAD; Amanda Amorim – MACACA; Márcio 4 
Sampaio – Vale S.A.; José de Castro Procópio - ADAO. Participaram também: Adriana Carvalho e 5 
Clarice Flores - Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas; Luiz Guilherme – Comunicação CBH 6 
Rio das Velhas; Rúbia Mansur, Ohany Ferreira e Thiago Campos - Agência Peixe Vivo. (I) 7 
Abertura, verificação de quórum e aprovação das minutas de atas das reuniões dos dias 8 
02/12/2019 e 11/02/2020. As atas foram aprovadas, com abstenção de Márcio Sampaio e 9 
Tereza Bernardes. (II) Discussão Sobre o Curso de Formação de Conselheiros. Edinilson dos 10 
Santos introduz esse ponto de pauta fazendo um breve histórico a respeito da discussão do 11 
Curso de Formação de Conselheiros e explicando que ficou definido, por esta Câmara Técnica, 12 
ser esse curso uma prioridade de ação para o ano de 2020. Devido à pandemia de COVID 19, a 13 
data da apresentação do curso ao CBH Rio das Velhas e aos SCBHs será adiada, uma vez que 14 
estava prevista para ocorrer durante o Encontro de Subcomitês, em junho do presente ano. 15 
Edinilson dos Santos explica que foi formado um grupo de trabalho (GT) para a elaboração da 16 
proposta metodológica do curso, a qual foi apresentada aos demais conselheiros e convidados 17 
na presente reunião. Edinilson dos Santos apresentou um documento elaborado pelo GT com 18 
duas propostas metodológicas de ensino-aprendizagem para desenvolvimento do curso, seguido 19 
de uma proposta de programação e uma lista de discussões pendentes a se fazer junto aos 20 
conselheiros. Edinilson dos Santos apresenta a primeira proposta metodológica que consiste na 21 
pedagogia de multiplicadores, ou seja, propõe-se que dois conselheiros, definidos por seu SCBH, 22 
se tornem multiplicadores para os demais conselheiros. Tereza Bernardes comenta que durante 23 
o período da quarentena é possível realizar seminários online como Webinar, que podem ser 24 
uma alternativa temporária, enquanto o encontro presencial não é possível. Os conselheiros 25 
comentam sobre a primeira proposta e suas possibilidades de efetivação no contexto do 26 
isolamento social devido à pandemia. Amanda Amorim diz que o curso exige muitos trabalhos 27 
prévios e que nesse momento em que não se pode fazer o curso presencial, os conselheiros 28 
deviam focar em elaborar uma proposta robusta, com divisão de funções e acompanhamento 29 
dos processos de contratação, visando o curso presencial ou até mesmo um curso feito de forma 30 
remota, mas em um momento posterior. Edinilson dos Santos relembra que a intenção era 31 
apresentar a proposta do curso ainda em junho e, após isso, buscar formas de viabilizar o curso. 32 
Nesse sentido, a previsão para realização do curso seria no final de 2020, ou início do ano de 33 
2021, o que ainda possibilita que o curso seja feito de forma presencial, como planejado 34 
inicialmente. Dessa forma, os conselheiros devem se debruçar sobre a elaboração da proposta, 35 
sendo que há a possibilidade de nova eleição e mudança da diretoria do CBH Rio das Velhas, em 36 
agosto. Nesse sentido, Edinilson dos Santos propõe que a CTECOM tenha como meta finalizar a 37 
elaboração das metodologias do curso e apresenta-las à nova diretoria no mês de agosto. 38 
Procópio e Rúbia Mansur concordam que deve ser dada continuidade ao processo de elaboração 39 
do curso de forma presencial, mas ponderam ser interessante realizar atividades formativas mais 40 
simples, de forma remota e mais imediata, tendo como possibilidade a formação de um GT para 41 
elaborar essas atividades. Edinilson dos Santos segue com a leitura do documento apresentando 42 
a segunda proposta metodológica, que consiste na capacitação dos conselheiros de todos os 43 
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SCBHs por um profissional ou grupo de profissionais a serem contratados. Em seguida, Edinilson 44 
dos Santos apresenta a prévia de uma programação do curso e lembra que ainda devem ser 45 
debatidos os temas a serem tratados, dentre outras questões logísticas do evento. Edinilson dos 46 
Santos também lembra que há um recurso previsto no Plano Plurianual de Ações do CBH Rio das 47 
Velhas voltado para atividades de mobilização e educação ambiental, o que permitiria a 48 
realização do curso. Os conselheiros concordam que mudar o foco do curso de formação de 49 
conselheiros para uma outra frente de formação online pode prejudicar as atividades prioritárias 50 
da CTECOM. Além disso, a equipe de mobilização do CBH Rio das Velhas está compilando e 51 
enviando periodicamente a todos os conselheiros uma série de conteúdos, não sendo 52 
obrigatório que essas atividades formativas sejam de competência exclusiva da CTECOM. Fica 53 
encaminhado que os conselheiros devem analisar as duas propostas metodológicas e buscar qual 54 
a melhor a ser executada, além de propor possíveis aprimoramentos. Esse tema e outras 55 
pendências listadas pelo GT devem ser discutidos no dia 26/05/2019, quando ocorrerá uma 56 
reunião extraordinária da CTECOM. Finalizado o ponto de pauta, encerrou-se essa reunião da 57 
qual se lavrou a presente ata. 58 
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