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Identificação do Projeto 

 

Projeto de Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I) 

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1399279 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Promover a conservação da toninha através da geração de 

conhecimento sobre a biologia, ecologia e viabilidade populacional 

da espécie na Área de Manejo I (FMA I) e da disseminação do 

conhecimento adquirido, por meio da viabilização de estudos que 

embasem técnica e cientificamente as ações propostas para o PAN 

da toninha. 

Público-alvo: 

Universidades, fundações, instituições de pesquisa e organizações 

não governamentais que desenvolvam ações relacionadas ao tema, 

atuando na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – 

FMA I); pescadores e suas representações coletivas (cooperativas, 

associações, sindicatos etc.). 

Valor investido no período (R$): R$ 1.224.106,35 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

Gerente de Projetos no Funbio 

natalia.paz@funbio.org.br 
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Objetivos específicos, metas e indicadores de efetividade do Projeto 

 

Objetivos específicos Metas Indicadores 

Apoiar a implementação de 
ações prioritárias para a 
conservação da toninha 
visando a geração de 
conhecimento sobre a biologia, 
ecologia e dinâmica 
populacional dessa espécie 
através do apoio à projetos de 
pesquisa 

 Apoiar a implementação 
de pelo menos 6 projetos 
de pesquisa 
 

 Realização de workshop 
para apresentação e 
validação dos resultados 
dos projetos  

 Número de projetos de pesquisa 
apoiados 
 

 Número de publicações científicas 
decorrentes das pesquisas apoiadas 

 
 Número de teses, dissertações e afins 

decorrentes das pesquisas apoiadas 
 

 Realização de workshop  

Divulgar as ações do Projeto e 
disseminar o conhecimento 
adquirido por meio de uma 
ampla estratégia de 
comunicação 

 Divulgação do Projeto na 
região alvo e em fóruns 
relevantes 
 

 Publicação dos resultados 
dos projetos de pesquisa 

 

 Sistematização e 
publicação dos resultados 
gerais do Projeto 

 Número de publicações do Projeto 
 

 Número de apresentações sobre o 
Projeto 
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1. Sumário executivo 

O presente relatório consolida as atividades realizadas no quinto semestre do Projeto de Conservação 

da Toninha na Área de Manejo I, objeto do Termo de Execução do TAC nº CW1399279, assinado pela 

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(Funbio) em 29 de outubro de 2015.  

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 2.276.992,09 (dois milhões, duzentos e 

setenta e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), foi depositada pela Chevron 

em favor do Funbio em 06 de novembro de 2015. A segunda, no valor de R$ 3.907.084,90 (três milhões, 

novecentos e sete mil, oitenta e quatro reais e noventa centavos), em 27 de dezembro de 2016, a 

terceira, no valor de R$ 3.850.550,17 (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta 

reais e dezessete centavos), foi depositada em 30 de novembro de 2017 e a quarta e última parcela, 

no valor de R$ 3.667.557,62 (três milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e 

sete mil e sessenta e dois centavos), no dia 27 de novembro de 2018. Assim, todo o valor previsto em 

contrato já foi desembolsado.  

Tendo em vista que todos os recursos recebidos foram aplicados em CDB (Certificado de Depósito 

Bancário), até 30 de novembro de 2018 foram gerados recursos de rendimentos líquidos no valor de 

R$ 1.024.746,16 (hum milhão, vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e dezesseis 

centavos).   

No período foi realizada uma visita de monitoramento in loco, quando foram conferidos os resultados 

técnicos atingidos e os documentos referentes aos gastos da última prestação de contas aprovada. O 

monitoramento mensal dos projetos continuou, possibilitando um maior contato com os projetos 

apoiados.  

Foram encaminhadas pelos projetos apoiados, quatro relatorias técnicas e financeiras semestrais, 

sendo todas aprovadas. Além disso, uma relatoria encaminhada no período anterior também foi 

aprovada. No período foram realizados dois desembolsos aos subprojetos, totalizando R$ 482.061,00 

(quatrocentos e oitenta e dois mil e sessenta e um mil reais).  

Com uso de recursos de sobra e dos rendimentos, em junho de 2018 foi lançada a Chamada de Projetos 

02/2018, a quarta do Projeto. A Chamada teve como objetivo a seleção de uma proposta que tivesse 

foco a Área de Manejo II (FMA II), que compreende os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. 

Com o uso dos recursos de sobra e rendimentos, em novembro de 2018 também foi lançada uma 

Chamada Interna de Projetos, tendo como objetivo apoiar uma ampliação do escopo, quanto ao 

fortalecimento das linhas de atuação dos projetos já apoiados.  

Em setembro de 2018 foi realizado o primeiro Seminário do Projeto, que teve como principal objetivo 

a interação entre os projetos apoiados, com apresentação do escopo das atividades e dos resultados 

alcançados até então. Além disso, o Seminário foi organizado com a expectativa de formação de 

parcerias entre os projetos apoiados e o aumento do alcance dos resultados para a conservação da 

espécie.  
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No período relatado também foi concluído o Plano de Comunicação do Projeto. O Plano apresentou 

de forma detalhada o processo de construção, um diagnóstico das forças e fraquezas de comunicação 

do Projeto, bem como uma orientação estratégica de comunicação.  

 

2. Resultados alcançados 

 

Para o sexto semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no Plano 

de Trabalho, detalhadas a seguir:  

 

 

A. Monitoramento in loco dos Projetos Apoiados 

No período de abrangência do relatório foi realizada apenas uma visita de monitoramento, uma vez 

que no semestre anterior os demais quatro projetos já haviam sido monitorados in loco. O 

monitoramento do Projeto Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e 

ecologia trófica, coordenado pela Associação Noel Rosa, foi realizado no dia 18 de setembro, no 

Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

laboratório responsável pela execução técnica do projeto.  

Durante a visita foram conferidos os resultados técnicos e os documentos referentes aos gastos da 

última prestação de contas. Além disso, foram esclarecidas as dúvidas quanto às ferramentas de 

acompanhamento mensal dos subprojetos e explicada a importância da constante avaliação do 

planejamento, prevendo as possíveis necessidades de ajustes nos insumos, atividades e prazos pré-

estabelecidos.  

 

B. Relatoria Semestral dos Projetos Apoiados 

Entre junho e novembro foram encaminhadas para análise da Gerência no Funbio quatro relatorias 

semestrais, sendo todas aprovadas. No mesmo período foi aprovada também uma relatoria 

encaminhada no semestre anterior.  

Acompanhadas das relatorias técnicas, para o mesmo período foram encaminhadas as relatorias 

financeiras dos projetos apoiados, sendo as cinco aprovadas. Dentre elas, duas apresentaram a 

comprovação de gastos de pelo menos 70% de gastos dos recursos já desembolsados, o que viabilizou 

a liberação de novos desembolsos, no valor total de R$ 482.061,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil 

e sessenta e um reais).  

O Projeto Toninhas do Espírito Santo: história natural, ecotoxicologia, genética e ecologia trófica 

recebeu o terceiro desembolso, no valor de R$ 151.545,80 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta centavos), enquanto o “Projeto Abundância e distribuição da toninha 

na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo” recebeu o quarto desembolso, no valor de R$ 

330.515,20 (trezentos e trinta mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos).  
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Na tabela a seguir são demonstrados todos os subprojetos e informações sobre as relatorias entregues, 

assim como os valores e as datas dos desembolsos realizados desde o início das execuções.  

Tabela 1: Consolidação das informações de desembolsos e relatorias de todos os subprojetos. 

Subprojeto  
Instituição 

Responsável Relatorias Semestrais   Desembolso de Recursos  

Toninhas do Espírito Santo: 
história natural, ecotoxicologia, 

genética e ecologia trófica 

Associação 
Noel Rosa 

1ª Relatoria - Aprovada 
2ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

3ª Relatoria - Aprovada 
3ª Relatoria (complementar) - Aprovada 

1º - R$ 417.654,81 (16/09/2016) 
2º - R$ 249.758,28 (11/09/2017) 
3º - R$ 151.545,8 (23/08/2018) 

 
Total – R$ 819.958,89 

Abundância e distribuição da 
toninha na Área de Manejo 1 

através de monitoramento 
aéreo 

GEMARS 
1ª Relatoria - Aprovada 
2ª Relatoria - Aprovada 
3ª Relatoria - Aprovada 

1º - R$ 186.490,00 (21/07/2016) 
2º - R$ 293.770,00 (9/03/2017) 

3º - R$ 301.505,20 (27/08/2017)  
4º - R$ 330.515,20 (27/07/2018) 

 
Total – R$ 925.790,40 

Diagnóstico da Captura 
Incidental de Toninha na Área de 
Manejo I (FMA I) e Abordagem 

Comunitária de Medidas de 
Mitigação 

Instituto Baleia 
Jubarte 

1ª Relatoria - Aprovada 
2ª Relatoria - Aprovada 
3ª Relatoria - Aprovada 

 

1º - R$ 806.506,34 (21/02/2017) 
2º - R$ 562.031,04 (20/11/2017) 
3º - R$ 647.512,12 (30/05/2018) 

 
Total – R$ 2.016.049,50 

Avaliação da eficiência da INI 
12/2012 e proposta de manejo 

pesqueiro integrado para a 
conservação da toninha e seu 
ecossistema no Rio Grande do 

Sul 

FAURG 1ª Relatoria - Aprovada  1º - R$ 683.820,00 (31/01/2018)  

Conservação da toninha no 
litoral norte do Rio Grande do 
Sul: integrando a pesquisa e o 

conhecimento das comunidades 
pesqueiras 

GEMARS 1ª Relatoria - Aprovada 1º - R$ 231.123,32 (26/11/2017)  

 

C. Lançamento da Chamada de Projetos 02/2018  

Conforme definido na reunião da Câmara Técnica de maio de 2018, parte da sobra dos recursos 

destinados ao apoio de projetos de pesquisa, somada aos rendimentos do Projeto, foram utilizados no 

lançamento de uma nova Chamada de Projetos. A Chamada de Projetos 02/2018, lançada no dia 16 

de junho de 2018, teve como objetivo selecionar projetos que visassem o apoio à implementação de 

ações prioritárias previstas no Plano de Ação Nacional para a Conservação do Pequeno Cetáceo 

Toninha: Pontoporia blainvillei (PAN da Toninha), tendo como enfoque a Área de Manejo II (FMA II), 

que compreende os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.  

A Chamada de Projetos foi divulgada no site do Funbio e nas redes sociais da instituição, buscando o 

alcance de todas as possíveis instituições proponentes. A Chamada disponibilizou R$ 1.100.000,00 

(hum milhão e cem mil reais) e as propostas submetidas poderiam ser de no mínimo R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) e no máximo R$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), com execução de 

até 24 meses. As dúvidas dos interessados quanto à Chamada puderam ser encaminhadas ao Funbio 
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até o dia 06 de julho, pelo e-mail toninha@funbio.org.br, e o prazo final para envio de propostas foi 

até o dia 16 de julho. As dúvidas recebidas foram respondidas por e-mail e semanalmente divulgadas 

no site do Funbio.  

 

D. Seleção dos projetos da Chamada de Projetos 02/2018 

Ao final do prazo estipulado na Chamada de Projetos foi recebida apenas uma proposta, enviada pela 

Associação MarBrasil. A proposta foi triada em análise preliminar pela equipe multidisciplinar do 

Funbio, quando foram avaliados o atendimento aos pré-requisitos da Chamada, os aspectos 

financeiros do cronograma de atividades e os indicadores dos resultados esperados. A proposta 

atendia as exigências legais, mas foram identificados pequenos ajustes necessários. A análise Funbio 

foi encaminhada aos membros da Câmara Técnica.  

Como foi recebida apenas uma proposta e visto que a maioria dos membros da Câmara Técnica não 

reside na cidade do Rio de Janeiro, optou-se por não fazer uma reunião presencial. A Ficha de Avaliação 

foi encaminhada por e-mail para todos os membros da Câmara Técnica, mas apenas Eduardo Secchi e 

Cassiano Monteiro Neto avaliaram formalmente a proposta. Henrique Ilha leu a proposta, concordou 

com a avaliação dos demais e informou que não havia pontos para acrescentar.  

Mais informações sobre o processo de avaliação estão presentes na tabela a seguir. 

Tabela 2: Resumo da única proposta submetida à Chamada de Projetos 02/2018. 

Proposta 

Instituição 
Responsável / 
Coordenador 

Técnico 

Prazo 
(meses) 

Valor Proposta  
Valor 

contrapartida  
Resultado 
preliminar  

Aspectos socioeconômicos da pesca e 
de capturas acidentais: uma avaliação 

em prol da gestão integrada e 
conservação da toninha na Área de 

Manejo II 

Associação 
MarBrasil / 

Camila Domit 
24  R$ 1.054.820,00 R$ 369.061,00 

Aprovada 
condicionada 

 

Após a consolidação de todas as análises feitas da proposta, incluindo as análises do Funbio e da 

Câmara Técnica, foi encaminhada, no dia 18 de agosto, uma carta à Associação MarBrasil informando 

que a proposta seria aceita desde que atendesse a algumas condicionantes.  

Realizadas as adequações solicitadas, no dia 31 de agosto, a Associação MarBrasil encaminhou uma 

nova proposta. No dia 28 de setembro, após uma revisão da equipe do Funbio e dos membros da 

Câmara Técnica, foi encaminhada a Carta Funbio nº 656/2018 informando que a proposta havia sido 

aprovada integralmente. Contudo, a Câmara Técnica achou pertinente fazer algumas recomendações 

relacionadas à equipe executora e ao experimento de marcação e recaptura. Em resposta, no dia 5 de 

outubro, a Associação MarBrasil informou que entende que a equipe da proposta é altamente 

capacitada e está respaldada para aplicar os métodos propostos e contextualizar os diferentes temas 

abordados pelo projeto.  
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Considerando que a proposta foi aprovada, os procedimentos para a assinatura do contrato de apoio 

foram iniciados, contudo até o fim do período relatado na presente relatoria o contrato não foi 

celebrado. A expectativa é o contrato seja assinado no início de 2019 e em seguida a equipe executora 

seja capacitada quanto às regras de execução estabelecidas pelo Manual Operacional de Projetos do 

Funbio.  

 

E. Primeiro Seminário do Projeto  

Conforme definido na reunião presencial da Câmara Técnica do dia 25 de maio, o primeiro Seminário 

do Projeto Conservação da Toninha foi realizado no início de setembro, em Florianópolis. A escolha do 

local e data foi motiva pela reunião da International Whaling Commission, que também foi realizada 

na cidade.  

O Seminário teve como principal objetivo a interação entre os projetos apoiados, com apresentação 

do escopo das atividades e dos resultados alcançados. Além disso, havia a expectativa da formação de 

parcerias entre os projetos, aumentando o alcance dos resultados para a conservação da espécie.  

O Seminário foi organizado em dois momentos, sendo o primeiro com a apresentação de cada um dos 

projetos apoiados e o segundo com uma ampla discussão entre os participantes. Apesar de na data do 

Seminário, o Projeto coordenado pela equipe da Associação MarBrasil ainda não ter sido formalmente 

aprovado, a equipe executora também foi convidada para participação, o que permitiu um melhor 

entendimento da proposta pela equipe avaliadora e uma troca de conhecimentos entre os 

pesquisadores das demais áreas de ocorrência da espécie.  

Para uma melhor organização, todo o evento foi mediado por Lêda Luz, mediadora com experiência 

em eventos socioambientais, que contou com o apoio da Gerência do Projeto e da Câmara Técnica. 

Como produto final, a mediadora encaminhou um relatório descrevendo as atividades realizadas e os 

principais resultados alcançados. Entre os resultados do Seminário destaca-se um diálogo intenso 

entre as equipes dos subprojetos, ficando evidente a necessidade de mais encontros e que os mesmos 

sejam realizados com um maior tempo de duração. Dessa forma, a equipe da Gerência do Projeto 

avalia a possibilidade da realização de seminários anuais para o Projeto.  

Além disso, apesar de não ter sido organizado pelo Funbio, os pesquisadores presentes elaboraram e 

assinaram uma carta endereçada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), órgão responsável pela gestão do Plano de Ação para a Conservação da Toninha (PAN da 

Toninha), solicitando que o formato do atual do Plano seja mantido. Os pesquisadores solicitaram que 

a toninha seja abordada de forma única e que seja feito um novo PAN exclusivo para a espécie, 

diferente do que planeja o órgão, que pretende unir o PAN da espécie a outros pequenos cetáceos 

ameaçados. Os pesquisadores argumentam que devido ao alto grau de ameaça da espécie, bem como 

das inúmeras ações de conservação, incluindo o Projeto Conservação da Toninha e seus respectivos 

projetos apoiados, a espécie necessita de um Plano específico.  

As palestras de todos os projetos foram filmadas e podem ser conferidas em vídeos cujos links estão 

sendo encaminhados em conjunto com a presente relatoria.  
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F. Chamada Interna – Proposta de extensão de apoio aos subprojetos  

Além das definições sobre a Chamada de Projetos 02/2018 e a realização do 1º Seminário do Projeto, 

a reunião da Câmara Técnica serviu para definir que parte dos recursos de rendimento do Projeto 

seriam utilizados para o lançamento de uma Chamada Interna. Definiu-se que R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) deveriam ser disponibilizados para os projetos já apoiados, e que os valores das 

propostas deveriam ser entre R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 

Assim, no dia 1º de novembro, foram encaminhados e-mails para todos os cinco subprojetos 

informando sobre a Chamada Interna. Como a equipe do Funbio e a Câmara Técnica avaliaram que 

todos os subprojetos apresentam uma boa execução técnica e financeira, a possibilidade de extensão 

foi permitida para todos os subprojetos.  

No e-mail foi informado que deveria ser apresentada uma proposta de ampliação para um período de 

no máximo doze meses e que o início do apoio era previsto para fevereiro de 2019. Foi informado 

também que as atividades contempladas na proposta deveriam estar de acordo com os objetivos 

gerais do projeto original e que poderiam contemplar tanto uma ampliação do escopo quanto o 

fortalecimento das linhas de atuação do projeto. Por fim, foi evidenciado que a formação de parcerias 

entre as instituições atualmente apoiadas pelo Projeto de Conservação da Toninha seria um dos 

critérios de avaliação das propostas.  

A lista de despesas elegíveis e inelegíveis para os recursos extras permaneceu a mesma da Chamada 

de Projetos original e não foi exigida a apresentação de contrapartida. As novas propostas deveriam 

ser enviadas por e-mail (toninha@funbio.org.br), com prazo de até o dia 01 de dezembro de 2018, 

período que estende o relatado na presente relatoria. 

 

G. Divulgação do Projeto – Elaboração do Plano de Comunicação   

Conforme informado na última relatoria semestral, a primeira empresa contratada para a elaboração 

do Plano de Comunicação teve o serviço descontinuado. 

Como a elaboração de um Plano de Comunicação é fundamental para uma divulgação eficiente dos 

resultados do Projeto, uma nova contratação do serviço foi realizada. Dessa forma, considerando (1) 

que o processo de seleção da empresa para o serviço foi finalizado menos de três meses antes da 

descontinuidade do serviço; (2) que o processo de seleção foi complexo, com um pequeno número de 

empresas com experiência no assunto; e (3) que a diferença de valor apresentado para a prestação do 

serviço entre a empresa vencedora e a segunda colocada foi muito pequeno; optou-se pela 

contratação da segunda colocada sem o lançamento de um novo processo de busca.  

Assim, no dia 10 de agosto foi realizada a primeira reunião entre a equipe do Funbio e da Comunicarte, 

quando foram alinhadas as expectativas para a elaboração do Plano de Comunicação. Em seguida, no 

dia 17 de agosto, foi encaminhado o Plano de Trabalho para a elaboração do Plano de Comunicação. 

Após alguns ajustes, no dia 31 de agosto, o Plano de Trabalho foi aprovado e as atividades foram 

iniciadas.  
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Seguindo o Plano de Trabalho, em setembro foi encaminhado o relatório de atividades, que elencou e 

detalhou as atividades realizadas entre os dias 20 de julho, data de aprovação da proposta, e 10 de 

setembro, prazo para a emissão do documento.  

Em novembro, concluindo o trabalho contratado, a Comunicarte encaminhou o Plano de Comunicação 

finalizado. O Plano apresentou de forma detalhada o processo de construção, um diagnóstico das 

forças e fraquezas de comunicação do Projeto e uma orientação estratégica de comunicação, com o 

conceito abordado para o Projeto. A orientação estratégica prevê um primeiro ciclo de ações que 

durariam 24 meses e o conteúdo proposto levou em consideração os depoimentos dos representantes 

dos subprojetos e os materiais de referência disponibilizados pelo Funbio.  

Aprovado o Plano de Comunicação, a equipe da Gerência do Projeto, com apoio da Assessoria de 

Comunicação do Funbio, irá priorizar as ações apresentadas e iniciar a execução das mesmas. A 

expectativa é que no semestre seguinte as ações se iniciem.  

Antes da conclusão do Plano de Comunicação do Projeto pequenas ações de divulgação foram 

realizadas, apenas quando haviam informações relevantes dos subprojetos ou ainda quando era 

necessário divulgar as Chamadas de Projetos lançadas. 

No Facebook do Funbio onde há quase 19.000 seguidores foram feitos três posts orgânicos do Projeto, 

tendo alcançado cerca de 7.000 pessoas. Uma postagem é considerada orgânica quando não há 

promoção da mesma. Por outro lado, foi feito uma postagem paga, referente à Chamada de Projetos 

02/2018, obtendo um alcance de mais de 100.000 pessoas. Optou-se por pagar a postagem para 

garantir que um maior número de pessoas tivesse acesso ao conteúdo. O Instagram do Funbio conta 

com cerca de 8.000 seguidores e durante o período de abrangência do relatório foram feitas cinco 

postagens, alcançando por volta de 6.500 pessoas. 

 

Tabela 3: Detalhamento sobre a postagem paga no Facebook. 

Data Publicação Tempo Valor Envolvimento 
Custo por 

Envolvimento 
Alcance total 

15/06/2018 
4ª chamada de 

projetos Toninha 
9 dias US$ 50 9 mil pessoas US$ 0,005 

102 mil 
pessoas 
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H. Divulgação do Projeto – Apresentação de resultados dos subprojetos em congressos 

internacionais  

Conforme planejado, uma parte dos recursos do Projeto deve ser destinada à cobertura de custos com 

a participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações. Como 

resultados científicos tendem a demorar a serem alcançados, foi apenas no sexto semestre de 

execução do Projeto que as equipes dos projetos apoiados começaram a buscar apoio para a 

participação em eventos visando a divulgação dos resultados parciais. 

Dentro dessa linha de apoio, no período relatado a equipe técnica do “Projeto Abundância e 

distribuição da toninha na Área de Manejo 1 através de monitoramento aéreo” participou, entre os 

dias 5 e 8 de novembro, em Lima, Peru, do “XII Congreso de la SOLAMAC y a la XVII Reunión de Trabajo 

de Especialistas en Mamíferos Acuáticos”. Os pesquisadores Daniel Danilewicz Schiavon, Federico 

Sucunza, Natalia Berchieri e Débora Glienke apresentaram quatro trabalhos técnicos divulgando 

internacionalmente os resultados alcançados pelo subprojeto.  
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Abaixo, um quadro resumo com as ações previstas e os resultados alcançados no período para cada 

Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivos específicos Metas Ações previstas Resultados alcançados 

Apoiar a 

implementação de 

ações prioritárias 

para a conservação 

da toninha visando a 

geração de 

conhecimento sobre 

a biologia, ecologia e 

dinâmica 

populacional dessa 

espécie através do 

apoio à projetos de 

pesquisa. 

 

Apoiar a 

implementação de 

pelo menos 6 

projetos de 

pesquisa. 

 

Lançamento de uma nova 

Chamada de Projetos e 

seleção de pelo menos um 

subprojeto para a FMA II 

Chamada de Projetos 02/2018 

lançada  

 

Aprovação de um subprojeto para 

a FMA II 

Lançamento de uma 

Chamada de Projetos 

Interna  

Chamada de Projetos lançada 

Realização das atividades 
de monitoramento aos 
projetos apoiados. 
 

Continuação das visitas de 
monitoramento aos projetos 
apoiados 
 
Acompanhamento rotineiro dos 
projetos apoiados 
 
Recebimento e análise de 

relatorias técnicas e financeiras 

semestrais 

Realização de Seminário 

do Projeto  

Primeiro Seminário do Projeto 

realizado 

  

Apoio à realização e/ou 
participação em eventos 
para divulgação de 
resultados e 
intercâmbio de 

informações 

Apoio para a equipe técnica do 

Projeto Abundância e distribuição 

da toninha na Área de Manejo 1 

através de monitoramento aéreo 

participar de congresso 

internacional  

Divulgar as ações do 

Projeto e disseminar 

o conhecimento 

adquirido por meio 

de uma ampla 

estratégia de 

comunicação. 

Divulgar o Projeto 

nas regiões-alvo e 

em fóruns 

relevantes.    

  

Criação do Plano de 

Comunicação do Projeto 
Plano de Comunicação finalizado  

Comunicar o Projeto em 

redes sociais  

 

Nove postagens feitas nas redes 

sociais do Funbio  

  

3. Resultados não alcançados 

Para o período esperava-se também que, além do lançamento da Chamada de Projetos e da seleção 

da proposta, o contrato de apoio entre o Funbio e a instituição responsável pela execução fosse 

celebrado. Contudo, devido ao longo período de avaliação, incluindo a solicitação de ajustes na 
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proposta, não foi possível celebrar o contrato. A expectativa é que no início do próximo semestre o 

contrato seja celebrado, a equipe responsável seja capacitada e as atividades do projeto tenham início.  

 

4. Resultados inesperados ou não planejados  

Para o período relatado não foram identificados resultados inesperados ou não planejados.  

 

5. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para cada Objetivo Específico do Projeto: 

Objetivo específico  Meta Ações  previstas Resultados esperados 

Apoiar a implementação 
de ações prioritárias para 
a conservação da toninha 
visando a geração de 
conhecimento sobre a 
biologia, ecologia e 
dinâmica populacional 
dessa espécie através do 
apoio à projetos de 
pesquisa 

Apoiar a 
implementação de 
pelo menos 6 
projetos de 
pesquisa 
 
 
 

Capacitação da equipe do 
Projeto aprovado na Chamada 
de Projetos 02/2018  

Equipe do Projeto 
capacitada quanto às regras 
de execução  
 
Projeto com atividades 
iniciadas  

Seleção de Projetos de extensão 
na Chamada de Projetos Interna 

Propostas de extensão 
selecionadas 
 
Desembolso para a execução 
das atividades previstas  

Realização das atividades de 
monitoramento aos projetos 
apoiados. 
 

Continuação das visitas de 
monitoramento aos projetos 
apoiados 
 
Acompanhamento rotineiro 
dos projetos apoiados 
 
Recebimento e análise de 
relatorias técnicas e 
financeiras semestrais 
 
 

Divulgar as ações do 
Projeto e disseminar o 
conhecimento adquirido 
por meio de uma ampla 
estratégia de 
comunicação. 

Divulgar o Projeto 
nas regiões-alvo e 
em fóruns 
relevantes. 

Criação do Plano de 
Comunicação do Projeto. 

Priorização das atividades do 
Plano de Comunicação 
 
Elaboração de Plano de 
Trabalho para executar as 
atividades  
 
Início da execução das 
atividades do Plano   

 


