
ANEXO I

REGULAMENTO

CHAMADA PÚBLICA

Seleção EducaRES de Práticas de Referência em EDUCAÇÃO AMBIENTAL e
COMUNICAÇÃO SOCIAL na Gestão de Resíduos Sólidos

REGULAMENTO

Tendo  em  vista  a  implementação  da  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  e  sendo  a
educação ambiental um de seus instrumentos, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da
Secretaria  de  Articulação  Institucional  e  Cidadania  Ambiental  (SAIC)  e  seu  Departamento  de
Educação  Ambiental  (DEA),  resolve  promover  a  presente  Chamada  Pública  para  Seleção
EducaRES de  Práticas  de  Referência  em  Educação  Ambiental  e  Comunicação  Social  em
Resíduos Sólidos,  que  criará  uma base  de  dados de  práticas  existentes,  com destaque para  as
práticas selecionadas resultante deste edital.

1. DOS OBJETIVOS

1.1. Concentrar em um único ambiente virtual do Ministério Meio Ambiente, práticas da educação
ambiental não formal relevantes e inspiradoras, facilitando o acesso de todos às informações, numa
linguagem de fácil entendimento, visualização e consulta.

1.2. Promover a difusão de conhecimento técnico e prático de materiais e processos de EA e CS em
resíduos sólidos que contribuam para a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

1.3.  Promover  o  compartilhamento  de  conhecimentos  entre  entidades  em  situações  similares,
através da divulgação de projetos educativos e de comunicação que potencialmente melhorem a
gestão de resíduos sólidos nos seus diversos contextos tipológicos e atores sociais.

1.4.  Conferir  um  certificado  do  MMA  aos  até  90  participantes  que  forem  selecionados,
apresentando as práticas  inovadoras em EA e CS. Além do destaque na plataforma EducaRES, os
selecionados terão as práticas  recomendadas e disponibilizadas pela SAIC/MMA, como referência
para compor materiais pedagógicos e técnicos de publicações e processos formativos presenciais
e/ou à distância produzidos pelo Governo Federal.

2. DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar dessa Chamada Pública instituições pertencentes à administração  pública
municipal,  estadual  e  federal,  direta  ou  indireta;  instituições  de  pesquisa  e/ou  tecnologia;  e
instituições privadas, com e sem fins lucrativos, conforme os três (03) segmentos (sociedade civil,
poder público e setor privado).

2.2.  Somente  participarão  da  seleção,  práticas  que  disponham  de  comprovação  e  resultados
exitosos,  que  demonstrem  efetiva  implementação  e  resultados  verificáveis,  decorrente  da  sua
aplicação.



2.3. As práticas deverão estar de acordo com a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental, e a Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, utilizando práticas  participativas.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. As inscrições deverão ser realizadas em duas fases. A primeira,  o preenchimento direto do
Formulário de Inscrição (Anexo II), disponível no endereço eletrônico educares.mma.gov.br.

3.2.  A  segunda  fase  da  inscrição,  o  proponente  deverá  enviar  por  meio  de  e-mail
(educares@mma.gov.br) em formato PDF, os seguintes documentos obrigatórios complementares:
a)  Declaração  de  Participação  (Anexo  III);  b)  Autorização  de  Divulgação  da Experiência
(Anexo IV); c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e
d) Cópia do Formulário de Inscrição da Experiência na Plataforma EducaRES. 

3.2.1.  Todos os  anexos estão disponíveis  no endereço eletrônico do Ministério  do Meio
Ambiente:

http://educares.mma.gov.br/index.php/main

3.3.  As  propostas  deverão  ser  apresentadas  conforme  o  roteiro  e  condições  estabelecidas  no
Formulário  de  Inscrição  (Anexo  II),  acompanhado  obrigatoriamente  de  no  mínimo 2  (fotos)
legendadas  e  datadas  e/ou  vídeos  com  áudio  explicativo  com  no  mínimo  1  minuto,  não
ultrapassando,  de preferência,  15 minutos de duração. As experiências só serão visualizadas  no
portal  da  EducaRES após  procedimento  de  homologação  das  mesmas  pelo  DEA,  o  que  não
significa que já estejam aprovadas pelo MMA, o que apenas ocorrerá conforme prazo estabelecido
na tabela com os prazos.

3.4. Para efeito de homologação, e posterior seleção como “prática de referência”, somente serão
aceitas  as  inscrições  que  forem realizadas  dentro  do  período  e  horário  conforme  o  item 4.1.,
devidamente acompanhadas das respectivas mídias.

3.5. Não haverá disposição de prazo para eventuais complementação de documentos, no caso de
inscrições não homologadas por incompletude de documentos apresentados.

3.6. A lista de inscrições homologadas serão disponibilizadas na plataforma, conforme cronograma
previsto no item 5 do Edital de Chamada Pública.

3.7. A inscrição só será concluída após o recebimento do relatório, do arquivo digital e de todos os
documentos exigidos conforme os itens 3.1, 3.2. e 3.3. dentro do prazo determinado no item 4.1.
desse regulamento.

3.8.  Dúvidas  referentes  a  inscrição  poderão  ser  dirimidas  por  meio  dos  telefones  (61)  2028-
1360/2028-1635, ou pelo e-mail educares@mma.gov.br.

4. DO PRAZO

4.1. O prazo para o envio da documentação exigida nos itens 3.1, 3.2. e 3.3. é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir das 08h00 do dia seguinte à publicação do Extrato da Chamada no
Diário Oficial da União (DOU), encerrando-se às 18h00 do trigésimo dia.

mailto:educares@mma.gov.br
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4.2.  Após  a  publicação  do  Extrato  da  Chamada  Pública  no  Diário  Oficial  da  União,  serão
disponibilizadas no endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente as datas previstas para
cada etapa.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PRÁTICAS

5.1. A apresentação da prática deverá ser feita em forma de Formulário Eletrônico  de Inscrição
conforme o roteiro apresentado no ANEXO II- Formulário de Inscrição.

5.2. A apresentação das práticas deverá conter os seguintes itens na ordem abaixo:

5.2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE QUE DEVERÁ CONTER

 Nome da instituição proponente / CNPJ

         Natureza da instituição

 Endereço da instituição

 Nome do representante legal / CPF

 Equipe 

 Contatos da instituição

 Nome do responsável / coordenador / organizador da experiência

 Contatos do responsável pela prática (telefones, e-mail)

5.2.2. IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA QUE DEVERÁ CONTER

 Nome da prática - denominação do conteúdo da prática

 Categoria do público beneficiado 

 Localização geográfica da prática

 Instituições parceiras

 Descrição da prática

5.2.3. TIPO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.2.4. O QUE MOTIVOU A INICIATIVA

5.2.5.  PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

5.2.6.  DESAFIOS ENFRENTADOS

5.2.7.  LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

5.2.8.  ÁREA DE ATUAÇÃO DA PRÁTICA

5.2.9.  NATUREZA DA INSTITUIÇÃO

5.2.10. LINK DE VÍDEO EXTERNO

5.2.11. FOTOS

6.  DO  CERTIFICADO  DE  RECONHECIMENTO  E  DA FORMAÇÃO  DA BASE  DE
DADOS

6.1.  O  certificado  de  reconhecimento  de  “Práticas  de  Referência  EducaRES em  Educação
Ambiental  e  Comunicação  Social  em  Resíduos  Sólidos”  será  entregue  aos  representantes  das



organizações/instituições selecionadas em cada segmento,  em data  a ser divulgada no endereço
eletrônico do Ministério do Meio Ambiente.

6.2.  As  experiências  selecionadas  serão,  posteriormente,  publicadas  pelo  Ministério  do  Meio
Ambiente. A edição será realizada em conjunto com as organizações/instituições selecionadas.

6.3.  Todas  as  práticas  enviadas  e  selecionadas,  conforme os  critérios  definidos  nessa  chamada
pública, farão parte da base de dados de práticas  de Educação Ambiental e da Comunicação Social
em Resíduos Sólidos,  as quais  poderão ser consultadas por outras organizações interessadas no
assunto, por meio de publicações em meio eletrônico no  site do Ministério do Meio Ambiente e
seus processos formativos presenciais e à distância, assim como em seus informativos e boletins
periódicos.

7. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PRÁTICAS

7.1. Os critérios para o processo de seleção são : atendimento aos objetivos da Chamada Pública e
às  legislações  pertinentes;  aspectos  inovadores;  relevância  para  a  gestão  integrada  de  resíduos
sólidos; promoção da sustentabilidade socioambiental; relevância e escala da prática , considerando
o número total de beneficiários e relação custo/benefício; condições de replicabilidade e qualidade
da apresentação.

7.1.1. A seleção ocorrerá em três etapas:

a) Primeira etapa: corresponde à inscrição e à homologação das inscrições com base nos 
documentos encaminhados pelos proponentes;

b) Segunda etapa: corresponde à avaliação pela Comissão Avaliadora das práticas inscritas; e

c) Terceira etapa: corresponde à escolha de até trinta (30) práticas por segmento, pela 
Comissão Julgadora.

7.1.2.  Serão  desclassificadas  as  organizações/instituições  que  não  enviarem  toda  a
documentação exigida no item 5, dentro do prazo estipulado.

7.2. Será eleita uma Comissão Avaliadora a ser composta por profissionais da área, que avaliará as
práticas  inscritas e recebidas dentro dos prazos determinados no item 5 dessa Chamada Pública.

7.3.  A seleção das práticas será realizada pela  Comissão Avaliadora por meio da avaliação dos
documentos enviados pelos participantes, com parâmetro nos critérios apresentados  no item 7.6.
desse Regulamento.

7.4. Serão escolhidas até 90 práticas  mais relevantes e inovadoras.

7.5 A seleção levará em conta os seguintes parâmetros:

7.5.1.  Parâmetros  relacionados  aos  princípios  da  comunicação  social  e  da  educação
ambiental crítica e emancipatória, contidos na PNEA e no ProNEA:

- Abordagem integrada do meio ambiente  em suas  múltiplas  dimensões  e  relações
complexas  em  diferentes  escalas,  envolvendo  aspectos  ecológicos,  psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

- Diversidade cultural, étnica, racial, genética, de espécies e de ecossistemas;



- Liberdade, autonomia e equidade entre gêneros, raças, etnias;

- Enfoque  humanista,  holístico,  histórico,  cultural,  crítico,  político,  democrático,
participativo, inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório;

- Democracia  e  transparência  na  produção,  na  gestão  e  na  divulgação  do
conhecimento;

- Vinculação entre as diferentes dimensões do conhecimento, entre os valores éticos e
estéticos, entre a educação, o trabalho, a cultura e as intervenções e práticas sociais;

- Coerência entre os princípios e as ações;

- Perspectiva de permanência e continuidade dos processos educacionais.

7.5.2. Parâmetros metodológicos relacionados à educação ambiental crítica e emancipatória:

- Contribuição  para a  ampliação da percepção dos(as)  educandos(as)  a  respeito  do
meio ambiente nas suas múltiplas dimensões, relações complexas e diferentes escalas
de abordagem;

- Ampliação e qualificação da concepção de educação ambiental como instrumento
para a construção de princípios e valores de sociedades sustentáveis, considerando as
diversas  dimensões  da  sustentabilidade  (social,  ambiental,  política,  econômica,
cultural);

- Estímulo  ao  questionamento,  à  análise  crítica  e  ao  diálogo,  propiciando  a
interpretação, a reflexão, a análise das alternativas e opções de escolha e as decisões
autônomas  e  qualificadas,  superando  abordagens  normativas,  prescritivas  e
autoritárias;

- Consideração  à  multiplicidade  de  abordagens  sobre  as  questões  socioambientais:
subjetiva, coletiva, histórica, cultural, política, ecológica;

- Abordagem dos temas relacionados com a educação ambiental como geradores de
análises mais amplas;

- Abordagem transversal das questões socioambientais;

- Estímulo  à  coerência,  ao exercício,  ao testemunho,  à  participação,  à  organização
social, à ação coletiva.

7.5.3. Parâmetros pedagógicos relacionados à educação ambiental crítica e emancipatória:

- Multi, inter e transdisciplinaridade;

- Pedagogia da práxis, participação, perspectiva de sustentabilidade e transversalidade
da temática ambiental;

- Estímulo  à  compreensão  dos  temas  socioambientais  em  suas  várias  dimensões,
complexidade,  relação  e  interface  com  outras  áreas  (por  ex:  saúde,  trabalho,
consumo);



- Contribuição das atividades para a problematização do tema proposto, ponderando
visões e interesses diversos, evitando generalizações, permitindo a abordagem crítica
e reflexiva do(a) educando(a), estimulando-o(a) tanto a compreender as complexas
relações causais da problemática abordada,  como a tirar  suas próprias conclusões
sobre como se posicionar frente a diversidade de opiniões, percepções, interesses,
impactos, e a intervir diante da realidade em que se situa;

- Estímulo  ao  questionamento,  à  investigação  das  relações,  do  contexto  social,
histórico, cultural, político relacionado às questões socioambientais;

- Estímulo à mobilização e à participação do(a) educando(a) em ações cidadãs em prol
da sustentabilidade, tanto em ações individuais como coletivas, superando a ênfase
nas atitudes individuais – privadas – na esfera comportamental;

- Consideração de conhecimentos e representações do público envolvido na proposta
bem como de conhecimentos e práticas populares e de comunidades tradicionais;

- Contribuição  ao  crescimento  pessoal  e/ou  profissional  dos(as)  envolvidos(as),
favorecendo a ampliação de conhecimentos, nas suas diferentes dimensões;

- Estímulo  ao  desenvolvimento  do  raciocínio,  da  sensibilidade,  da  criatividade,  de
princípios e de valores relacionados às sociedades sustentáveis e à cultura de paz;

- Abordagens pedagógicas inovadoras, baseadas em referenciais teóricos consistentes,
e diversidade de experiências educacionais.

7.5.4. Não é necessário que a proposta contemple todos os parâmetros apontados acima para
que  seja  aprovada.  Estes  parâmetros  são  orientadores  e  o(a)  técnico(a)  deve  analisar  a
proposta como um todo e ponderar sobre o atendimento aos parâmetros.

7.6. Serão utilizados os seguintes critérios para a avaliação das experiências:

7.6.1. Critérios eliminatórios –  sem pontuação. As experiências que não contemplarem
estes critérios mínimos e obrigatórios serão descartadas do processo de seleção.

(I) Inscrição homologada pelo DEA;

(II)  Efetiva implementação da experiência  e demonstração de resultados – a experiência
deve ter  sido finalizada (ter  um começo,  meio e  fim) e  ter  algum resultado passível  de
verificação (quantitativo ou qualitativo), decorrente da sua aplicação;

(III) Consonância com Lei n°9.795, de 27 de abril de 1999 - Política Nacional de Educação
Ambiental e a Lei n°12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos;

(IV) Utilização de práticas pedagógicas participativas e que promovam processos educativos
continuados  adequada  aos  objetivos,  aos  resultados  esperados,  ao  público,  ao
tema/questão/problemática abordada.



7.6.2. Critérios classificatórios:

Critério Pontuação

Caráter inovador 01 a 05

Condições  de  replicabilidade  da  experiência  -  utilização  de  conhecimentos,
experiências,  metodologias  e  técnicas  que  sirvam como referência  para  projetos
similares

01 a 05

Possibilidade de continuidade e/ou geração de processos contínuos de Educação
Ambiental e/ou Comunicação Social em Resíduos Sólidos

01 a 03

Abordagem da gestão integrada em suas múltiplas dimensões e relações complexas
em diferentes  escalas,  envolvendo aspectos  ecológicos,  legais,  políticos,  sociais,
econômicos, científicos e culturais

01 a 05

Coerência entre os princípios e as ações 01 a 03

Desafios enfrentados, solucionados e aprendizado obtido com os erros, acertos e
ainda não solucionados

01 a 05

Abrangência territorial conforme os princípios e práticas da educação ambiental e
comunicação social crítica e emancipatória

01 a 04

Total (Pontuação máxima) 30

7.8.  A  Comissão   Avaliadora  analisará  os  documentos  enviados  e  selecionará  as  melhores
experiências nos prazos previstos no cronograma, conforme estabelecido no item 5 do edital dessa
chamada.

7.9. A divulgação oficial dos selecionados ocorrerá no endereço eletrônico do Ministério do Meio
Ambiente.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. A inscrição da prática implicará na aceitação, por parte dos participantes, de todos os itens
contidos nesse regulamento.

8.2. Os participantes da presente Chamada Pública concordam em ter suas práticas divulgadas em
publicações, na página eletrônica e em processos formativos presenciais e à distância do Ministério
do Meio Ambiente com o objetivo de disseminar práticas inovadoras em Educação Ambiental e
Comunicação Social em Resíduos Sólidos.

8.3.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Departamento  de  Educação  Ambiental  (DEA)  da
Secretaria  de  Articulação  Institucional  e  Cidadania  Ambiental  (SAIC)  do  Ministério  do  Meio
Ambiente.



9. REFERÊNCIAS E MARCOS LEGAIS RECOMENDADOS

Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010 que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

Tratado de Educação Ambiental Para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992);

Lei  n° 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental;

Decreto n° 4.281, de 25 de junho de 2002 que  Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999;

ProNea – Programa Nacional de Educação Ambiental (2005).
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