ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 2020.0522.00015-2

Termo de Referência para Contratação de Consultoria de Pessoa Física para facilitar e
coordenar pedagogicamente, sob a supervisão do ICMBio, o Processo de Elaboração do
Projeto Pedagógico de Educação Ambiental (PPEA) da Reserva Extrativista Marinha de
Corumbau (RESEX Corumbau).
1. OBJETIVO
Contratação de consultoria de pessoa Física para coordenar pedagogicamente e facilitar o
processo de elaboração do Projeto Pedagógico de Educação Ambiental da Reserva
Extrativista Marinha do Corumbau, a ser construído de forma participativa com o Conselho
Deliberativo da RESEX, convidados e a comunidade beneficiária em geral.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO
O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar – é um projeto do Governo
Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e da sociedade civil,
para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira. O projeto busca apoiar o
estabelecimento, ampliação e implementação de um sistema globalmente significativo,
representativo e eficaz de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs) no Brasil, e
identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira, a fim de reduzir a perda de
biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes categorias de Unidades de
Conservação (UCs) e outras medidas de conservação baseadas em área, sob diferentes
estratégias de gestão.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF-Mar por meio de uma parceria técnicofinanceira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com
recursos do Global Environment Facility (GEF) – por meio do Banco Mundial.
Uma das UCs apoiada pelo projeto é a RESEX Corumbau, criada pelo Decreto Presidencial
s/n, de 21 de setembro de 2000. Compreende a parte marinha dos municípios de Prado e
Porto Seguro, situados no Extremo Sul do Estado da Bahia. A RESEX Corumbau representa
boa parte da porção norte da Região dos Abrolhos, que é a região de maior biodiversidade
marinha do Atlântico Sul, compreendendo um mosaico de ilhas, recifes coralíneos, mares
rasos, manguezais, restingas e remanescentes de Mata Atlântica. É uma área considerada
como de extrema importância para a conservação. Abrange 89.996,76 hectares, tendo o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) como responsável no
Estado por sua gestão. Na área de influência direta da RESEX Corumbau, abriga-se uma
riqueza étnica e cultural, especialmente as comunidades indígenas Pataxó reafirmando sua
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identidade e também uma população de pescadores tradicionais que lutam por manter sua
cultura e tradição na pesca.
Como característica fundamental das Reservas Extrativistas, elas são geridas por um
Conselho Deliberativo formado pelas populações extrativistas, por meio das Associações
representativas das comunidades de Cumuruxatiba, Imbassuaba, Veleiro, Ponta do
Corumbau, Caraíva, Satú e Curuípe, bem como pelas Aldeias Dois Irmãos, Bugigão, Barra
Velha e Xandó. Participam também do Conselho o ICMBio, entidades da classe pesqueira,
órgãos municipais de meio ambiente dos municípios de Prado e Porto Seguro, Funai,
academia, sociedade civil organizada e setores da economia da região que influenciam nos
territórios de moradia das famílias beneficiárias da unidade.
A RESEX Corumbau foi criada a partir da demanda legítima das comunidades tradicionais
extrativistas pesqueiras da região, e hoje beneficia diretamente 639 famílias, que residem
em comunidades tradicionais nos municípios de Prado e Porto Seguro, onde a RESEX está
inserida. As comunidades têm suas atividades extrativistas voltadas para a pesca, a
mariscagem, o turismo de baixo impacto e a agricultura de subsistência.
Na gestão das Reservas Extrativistas, o ICMBio deve fomentar práticas educativas voltadas à
conservação dos recursos naturais e à melhoria de vida e renda das populações tradicionais
beneficiárias, que subsidiem a formação e informação em Educação Ambiental, e que
envolvam a sociedade local na importância dessa UC para o território tradicional e as
famílias beneficiárias, buscando a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento
da problemática socioambiental. É preciso reconhecer a RESEX Corumbau como espaço de
significação e ressignificação de conceitos, saberes, tradições e técnicas que a inserem num
contexto próprio. Desta forma possibilita-se a manutenção de importantes tradições
populares no contexto de apropriação da relação sociedade-ambiente. Tais tradições são
fundamentais para gerar o sentimento de pertencimento e de fortalecimento das famílias
beneficiárias da RESEX Corumbau, como também para inserir novos conceitos e práticas que
visam a produção e o manejo sustentável fundamentada na mobilização social, na economia
solidária, na articulação, discussão e enfrentamento dos problemas socioambientais dessas
populações e, com isso, na gestão da RESEX Corumbau por meio do engajamento
comunitário no âmbito das associações representativas de todas as suas comunidades
beneficiárias, que são a sua voz no Conselho Deliberativo da unidade.
O desenvolvimento de ações nessa linha deve-se dar por meio do conjunto de instituições
governamentais e não-governamentais ligadas a essas temáticas, com vistas à adoção de
práticas sustentáveis por populações tradicionais e sociedade local no uso e ocupação dos
seus territórios de vivência e na gestão dos recursos naturais inseridos na RESEX. Há
necessidade de atuar em conjunto com os gestores públicos federais, estaduais, regionais e
municipais, em contexto multidisciplinar, no sentido de responder à grande demanda
socioambiental existente, buscando promover e fortalecer o protagonismo das populações
tradicionais como agentes estratégicos de desenvolvimento. Para tanto, é necessário
planejar os processos formativos e realizar a capacitação e a formação de educadores,
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lideranças comunitárias e gestores públicos, no âmbito dos programas e projetos ligados à
educação ambiental.
Sendo assim, a contratação da consultoria visa facilitar o processo participativo de
construção do Projeto Pedagógico de Educação Ambiental da RESEX Corumbau. Os produtos
almejados com esta contratação subsidiarão a tomada de decisão e a definição de
estratégias de Comunicação e Educação Ambiental na RESEX Corumbau, bem como
auxiliarão na ampliação participação da comunidade na gestão da RESEX, agregando pessoas
comprometidas com a conservação ambiental a fim de potencializar e multiplicar ações de
educação ambiental de forma dinâmica e atemporal.
A IN Nº 19, de 10 de dezembro de 2018 define Projeto Político Pedagógico como um
documento que:
“um documento vivo que explicita opções pedagógicas, políticas, filosóficas e metodológicas que
orientam as ações educativas do instituto. Tem como objetivo apresentar os diversos processos
educativos presentes no ICMBio e servir de base para planejamentos de reuniões, encontros, cursos
etc. Contribui para o fortalecimento da identidade institucional, consolidando uma cultura
organizacional capaz de gerar a conservação da diversidade biológica e social em um Brasil social e
culturalmente diverso e economicamente desigual. Agrega, portanto, múltiplos significados:
PROJETO - visão de futuro, em que queremos chegar quanto a processos educativos; POLÍTICO posicionamento político, mudança de estado, paradigmas nas relações internas, com outras
instituições e com a sociedade; PEDAGÓGICO - métodos, técnicas, postura para promover as trocas e
construções continuadas de conhecimento.”.

3. ESCOPO DO TRABALHO, ATIVIDADES E PRODUTOS
O escopo da presente contratação é facilitar e coordenar pedagogicamente, sob a
supervisão do ICMBio, o Processo de Elaboração do Projeto Pedagógico de Educação
Ambiental da RESEX Corumbau. O PPEA visa desenvolver estratégias educativas voltadas ao
desenvolvimento de capacidades para a gestão territorial, considerando as unidades de
conservação federais como polos irradiadores das políticas públicas de conservação da
biodiversidade, buscando-se promover a gestão integrada da conservação e do
desenvolvimento socioambiental. De acordo com a Instrução Normativa n°19, os objetivos
são:
“I - Promover o diálogo e a reflexão sobre e o planejamento, a articulação e a implementação de
processos educativos (formais e não formais) necessários à conservação da biodiversidade, gestão da
unidade de conservação e qualidade de vida dos grupos sociais envolvidos na gestão ambiental.
II - Implementar, nas áreas em que a agricultura familiar é um aspecto relevante do contexto
socioambiental das unidades de conservação, o Programa de Educação Ambiental na Agricultura
Familiar (PEAAF), de forma a: a) contribuir para o desenvolvimento territorial sustentável no
contexto das unidades de conservação federais; b) apoiar a regularização ambiental das
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propriedades rurais no entorno e interior de unidades de conservação, no âmbito da agricultura
familiar; c) Promover a agroecologia e as práticas produtivas sustentáveis.
III - Desenvolver estratégias educativas voltadas ao desenvolvimento de capacidades para a gestão
territorial, considerando as unidades de conservação federais como polos irradiadores das políticas
públicas de conservação da biodiversidade, assim como a implementação das estratégias de
conservação pelos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação, e dialogando com outras políticas
locais e regionais, buscando promover a gestão integrada da conservação e do desenvolvimento
socioambiental.
IV - Promover a Educação Ambiental na gestão ambiental pública, por meio de processos educativos
críticos e participativos que promovam a capacitação, comunicação e mobilização social para uma
atuação pró-ativa e qualificada da sociedade nos diferentes espaços de participação cidadã.”.

A construção do PPEA deverá compreender a elaboração de um documento orientador, com a
descrição dos seguintes eixos: (I) eixo situacional, apresenta a problemática socioambiental e as
características da realidade no território específico, identificando as ações educativas
existentes que possam contribuir com a gestão pública no território; (II) eixo conceitual, que
define os princípios, diretrizes e objetivos que devem ser alcançados por meio da educação
ambiental e de outras ações educativas e de capacitação; e (III) eixo operacional, que define
as ações educativas, com base na visão de futuro sobre a gestão ambiental pública no
território da UC.
Compreendendo que a construção dos três eixos é simultânea e complementar, o
documento deve considerar a metodologia, o roteiro e as diretrizes utilizados pela Diretoria
de Gestão Participativa e Educação Ambiental do ICMBio (DGPEA), tais como as Diretrizes e
Orientações Metodológicas para planejamento e implementação de processos de Educação
Ambiental em Unidades de Conservação Federais e Centro de Pesquisa e Conservação do
ICMBio1, Estratégia de Monitoramento e Avaliação de processos de Educação Ambiental em
Unidades de Conservação Federais2 e outros documentos relativos a EA a serem fornecidos
pela equipe responsável pelo acompanhamento do contrato.
AS ATIVIDADES GERAIS DESSA CONSULTORIA
• Auxílio no processo de mobilização e criação da Câmara Temática de Educação e
Comunicação da RESEX Corumbau (CT Educom Corumbau). A CT Educom Corumbau será
criada sob a orientação direta do ICMBio, no âmbito do Conselho deliberativo da RESEX,
com os seguintes objetivos: i) envolver a sociedade sobre a significação e importância da
RESEX Corumbau para os seus meios de vidas e tradições culturais, consolidando-a como
um espaço educador; ii) apresentar a riqueza dos saberes tradicionais à sociedade
buscando dar visibilidade às questões da UC; iii) contribuir para a conservação do meio
ambiente, a melhoria da qualidade de vida e a promoção da participação social na gestão
da unidade; iv) democratizar a informação sobre as ações e atividades da RESEX
1

Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/PRODU
TO_1_-_Diretrizes_e_Orienta%C3%A7%C3%B5es_Metodol%C3%B3gicas_de_EA_em_UCs_FINAL.pdf
2
Disponível em:
https://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/biblioteca/Publica%C3%A7%C3%B5es_da_COEDU/PRODUT
O_4_-_Estrategia_de_Monitoramento_e_Avaliac_o_FINAL.pdf
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•
•

•

•

Corumbau; v) apresentar ao Conselho Deliberativo da RESEX propostas de Resoluções,
Moções, Cartas Abertas e outros documentos que se fizerem necessários, para sua
apreciação e oficialização.
Realização de oficinas e trabalho em conjunto com a CT Educom Corumbau para
elaboração do PPEA da RESEX Corumbau.
Visitação e realização de atividades nas comunidades de Cumuruxatiba, Imbassuaba,
Veleiro, Ponta do Corumbau, Caraíva, Satú e Curuípe, bem como pelas Aldeias Dois
Irmãos, Bugigão, Barra Velha e Xandó, com o apoio da equipe do ICMBio.
Visitação ou contato virtual ou telefônico (em decorrência da Pandemia) com
instituições dos municípios de Prado e Porto Seguro, que tenham relação com a temática,
com o apoio da equipe do ICMbio, tais como: Secretaria de Meio Ambiente e de
Educação, Projeto Coral Vivo, Instituto Baleia Jubarte, Núcleo de Educação Ambiental da
Universidade Federal do Sul da Bahia, ONG Humana Povo para Povo (pois estão
acompanhando os subprojetos do Projeto Bahia Produtiva da CAR - Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional), são entidades que atuam na região , no setor
socioambiental e algumas já se relacionam com a RESEX , por meio do Conselho
Deliberativo.
Elaboração do documento do PPEA.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 1
• Reunião com a equipe do ICMBio/RESEX Corumbau e parceiros para orientações e
esclarecimentos de dúvidas acerca do desenvolvimento dos produtos, antes do início das
atividades. Neste momento, será apresentada a proposta metodológica para discussão,
alinhamento e posterior aprovação do ICMBio.
PRODUTO 1: Proposta metodológica de trabalho.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 2
• Extensa pesquisa bibliográfica incluindo documentos, trabalhos acadêmicos, normas e
outros, e compilação das informações sobre processos em Educação Ambiental realizados
no território para embasamento dos trabalhos.
• Com base no material coletado, realização de um diagnóstico crítico simplificado do
histórico e situação atual dos processos relacionados à educação ambiental na RESEX
Corumbau, indicando os erros e acertos identificados; um diagnóstico específico sobre
Educomunicação está sendo feito pelo projeto “Estratégias de Educomunicação Popular
para Apoio na Implementação de Unidades de Conservação na região de Abrolhos” no
qual a RESEX Corumbau está envolvida; este documento poderá subsidiar esse produto.
• Identificação das instituições e suas ações socioambientais e educacionais,
governamentais ou não governamentais, que beneficiam ou poderiam beneficiar a gestão
da RESEX, os meios de vida e cultura de suas comunidades beneficiárias, como as ONGs
Humana Povo a Povo, Conservação Internacional e Projeto Coral Vivo, as secretarias de
educação de Prado e Porto Seguro, as Universidades da região.
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•

Elaboração de um relatório contendo as informações levantadas: (1.1) sistematização da
pesquisa bibliográfica realizada, (1.2) diagnóstico do histórico e informações atuais sobre
educação ambiental na RESEX, (1.3) identificação e localização das instituições
educacionais governamentais e não governamentais atuantes na área.
PRODUTO 2: Relatório inicial – pesquisa; diagnóstico e identificação das instituições
envolvidas.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 3
Para a criação e implementação da CT Educom da RESEX Corumbau deverão ser realizadas as
seguintes atividades:
• A consultoria deverá apresentar sua proposta de trabalho durante uma reunião formal,
preferencialmente presencial, com duração de 4 horas, à equipe da RESEX Corumbau e
conselheiros da UC, Conselho Deliberativo, no mínimo à CT Pesquisa e Monitoramento.
Os contatos das lideranças serão repassados para o consultor(a) pelo ICMBio;
• Roda de conversa com o objetivo de construir uma lista de interessados em participar da
CT Educom: a consultoria irá, com apoio do ICMBIO, mobilizar e sensibilizar as
comunidades para a realização de roda de conversa com as lideranças das comunidades,
beneficiários da UC; a contratada deverá advertir aos interessados o perfil de
participação- mestres dos saberes tradicionais, especialistas em educação ambiental,
instituições envolvidas com a educação ambiental no território e conselheiros do
conselho deliberativo da RESEX; serão realizadas 3 edições dessa roda de conversa, nos
setores Norte, Centro e Sul da RESEX, nas sedes das associações, com duração de 1 dia
inteiro e previsão de 15 a 20 participantes; os insumos serão por conta da RESEX,
conforme item 6 desse TDR.
• Criação e posse da CT Educom e pactuação do plano de trabalho do PPEA. A consultoria
irá organizar, facilitar e relatar uma oficina juntamente com servidores da RESEX,
representantes das comunidades beneficiárias e convidados interessados, identificados
durante as rodas de conversa realizadas no produto 2, com o objetivo de criação e posse
da CT Educom, além de organização do plano de trabalho do PPEA, na ocasião, serão
apresentadas programação e metodologia para elaboração do PPEA a serem discutidas e
posteriormente aprovadas pelo ICMBio; a oficina será realizada na comunidade da Ponta
do Corumbau, com o local a ser definido pelo consultor com o apoio da equipe do
ICMBio, com duração prevista de 1 dia (8 horas); participação de 50 pessoas; os insumos
serão por conta da RESEX, conforme item 6 desse TDR.
• Plano de trabalho do PPEA, será parte do relatório de registro da oficina. O Plano poderá
ser modificado em comum acordo entre a consultoria contratada e a CT, caso necessário.
• Relatório da oficina: consultoria deve elaborar um Relatório sobre o evento, contendo a
pauta, a programação, a metodologia empregada e registro das atividades e ações, Plano
de Trabalho pactuado, listas de presença e relatório fotográfico. A metodologia deve
facilitar a definição participativa dos membros da CT e sua forma de atuação (regimento
interno), bem como discutir e pactuar o plano de trabalho do PPEA, os quais devem ser
previamente enviados aos participantes da oficina.
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PRODUTO 3: Relatório da Oficina de criação e posse da CT EDUCOM e plano de trabalho
do PPEA.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 4
• Realizar reunião de planejamento das oficinas do PPEA com a CT Educom, servidores do
ICMBio e convidados (com base no levantamento realizado no produto 2). A reunião será
realizada em 2 edições e terá o objetivo de planejar as oficinas de construção do PPEA,
sendo 1 na parte norte (Caraíva, Barra Velha, Curuípe, Satu, Xandó e Bugigão) e 1 na parte
sul da RESEX (Corumbau, Veleiro, Imbassuaba e Cumuruxatiba), a fim de oportunizar a
maior participação de beneficiários e lideranças comunitárias locais na construção do
PPEA; cada reunião acontecerá nas sedes das associações, com duração de 4 horas; os
insumos serão por conta da RESEX, conforme item 6 desse TDR.
• Os relatos das 2 reuniões de planejamento das oficinas do PPEA deverão conter pauta,
objetivos iniciais, metodologia, avaliação conjunta com os participantes,
encaminhamentos e resultados reais, a partir do cumprimento ou não dos objetivos e
metas propostos inicialmente.
• Apoiar o ICMBio e a CT Educom nas articulações com os órgãos e entidades
potencialmente parceiras mapeadas anteriormente (Produto 2), facilitando a integração
das organizações por meio da identificação de pautas de educação ambiental, a
consultoria irá mediar a criação de grupos remotos e realização de reuniões online. Essa
articulação possibilitará o fortalecimento territorial das ações de EA, bem como numa
possível rede de ações e instituições de EA relacionadas com a RESEX Corumbau,
posteriormente ao PPEA;
PRODUTO 4: Relatório das reuniões de planejamento das oficinas do PPEA, contendo
ações de articulação da CT Educom.
ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 5
•

Organizar e realizar ao menos 2 oficinas para elaboração do PPEA, sendo uma na parte
norte (Caraíva, Barra Velha, Curuípe, Satu, Xandó e Bugigão) e outra na parte sul da RESEX
(Corumbau, Veleiro, Imbassuaba e Cumuruxatiba). As oficinas terão o objetivo de dialogar
sobre o conteúdo dos eixos Situacional (conhecer a problemática e realidade das ações de
educação ambiental), Conceitual (apresentar princípios, diretrizes e objetivos da
educação ambiental) e Operacional (definir ações educativas) que irá compor o PPEA da
RESEX Corumbau, envolvendo uma maior quantidade de beneficiários (as) e lideranças
comunitárias locais na construção participativa do PPEA. Cada oficina terá duração de 2
dias; os insumos serão por conta da RESEX, conforme item 6 desse TDR.
A consultoria deverá estar na comunidade um dia antes para dialogar sobre o evento com
a comunidade e mobilizar para participação; o diálogo será estabelecido por meio da
pedagogia da educação popular - visitas às lideranças e acompanhamento de atividades
de trabalho. Para cada evento deverá ser feito um relatório contendo objetivos,
metodologia, avaliação dos participantes, encaminhamentos, lista de presença e registro
fotográfico.
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A metodologia das oficinas para construção participativa do PPEA deverá ser orientada a
partir dos eixos temáticos da Instrução Normativa n°19 de 10 de dezembro de 2018,
Diretrizes e Orientações Metodológicas para planejamento e implementação de
processos de Educação Ambiental em Unidades de Conservação Federais e Centro de
Pesquisa e Conservação do ICMBio e Estratégia de Monitoramento e Avaliação de
processos de Educação Ambiental em Unidades de Conservação Federais que irão
orientar na elaboração de um documento orientador para Educação Ambiental na gestão
da UC.
• Apresentar com base no mapeamento elaborado no produto 2, e apontamentos dos
participantes das oficinas, uma proposta de possíveis parcerias entre as instituições
envolvidas com a educação ambiental no território e a RESEX Corumbau, visando a
implementação do PPEA da RESEX Corumbau.
• Elaborar o Relatório contendo registro das atividades, ações e avaliação das ações
realizadas e identificação das possíveis parcerias entre instituições.
•

PRODUTO 5: Relatório das oficinas de construção do PPEA, contendo também a
relatoria da reunião de avaliação do processo de construção.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PRODUTO 6
• Organização, sistematização e análise dos dados coletados nas oficinas para elaboração
da redação do Projeto Pedagógico de Educação Ambiental da Reserva Extrativista
Marinha do Corumbau em duas versões, sendo uma completa para entregar ao ICMBio e
outro resumo executivo para ampla divulgação e com linguagem acessível.
• Conforme mencionado anteriormente deve ser observada a metodologia, roteiro e
diretrizes utilizados pela Diretoria de Gestão Participativa e Educação Ambiental do
ICMBio (DGPEA), fornecidos pela equipe responsável pelo acompanhamento do contrato.
Deve-se ter atenção aos seguintes itens essenciais - que poderão ser redigidos em
formato de capítulos: i) Formação: ações estruturantes para promover educação e
gestão ambiental no território da RESEX Corumbau e fortalecimento das atividades
produtivas de bases ecológicas; ii) comunicação: ações para promover a comunicação e
produção de material formativo, informativo e educomunicativo; iii) fomento: estratégias
de financiamento e de captações de recursos e ações estruturantes para pôr em prática
as ações do PPEA; iv) continuidade, Monitoramento e Avaliação: definir estratégias de
continuidade e indicadores para o monitoramento e avaliação de cada ação estruturante
que irá compor o PPEA.
• Elaborar uma cartilha contendo: a) registros do processo de construção do PPEA, b)
orientações para implementação do PPEA. O público alvo deste produto são os
comunitários e beneficiários da RESEX, portanto, o conteúdo deve ser acessível e com
linguagem compatível. A consultora deve indicar o melhor formato para que a RESEX
providencie a diagramação e impressão do documento, se for o caso.
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PRODUTO 6: Projeto Pedagógico de Educação Ambiental da RESEX Corumbau, tendo
como anexo a cartilha com registros do processo de construção e orientação da
implementação da PPEA na RESEX Corumbau.
4. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA
A consultoria deverá executar os trabalhos no prazo de 9 (nove) meses a partir da data de
assinatura do contrato. Deverá realizar as atividades descritas, apresentando como resultado
os produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir:
VALOR

PRAZO APÓS
ASSINATURA DO
CONTRATO

Produto 1: Proposta Metodológica de Trabalho.

0%

Até 10(dez) dias

Produto 2: Relatório inicial – pesquisa diagnóstico e
identificação de instituições envolvidas.

10%

Até 30 (trinta dias)

Produto 3: Relatório da Oficina de criação e posse da CT
EDUCOM e plano de trabalho do PPEA.

20%

Até 120 (cento e
cinquenta) dias

Produto 4: Relatório da reunião de Planejamento das
oficinas do PPEA

20%

Até 180 (cento e oitenta)
dias

Produto 5: Relatório das oficinas de construção do PPEA

20%

Até 225 (duzentos e
vinte e cinco) dias

Produto 6: Projeto Pedagógico de Educação Ambiental da
RESEX Corumbau, tendo como anexo uma especificação
técnica para impressão de cartilha com registros do
processo de construção e orientação da implementação
da PPEA na RESEX Corumbau

30%

Até 270 (duzentos e
setenta) dias

PRODUTOS

Sempre que produtos preliminares forem submetidos à apreciação do responsável técnico,
este terá um prazo de no máximo 10 dias úteis para se manifestar. A consultoria contratada
poderá discutir ponto-a-ponto com o responsável técnico e atenderá às recomendações que
venham a ser feitas para a correção ou o aprimoramento dos seus produtos, devendo
entregar a versão final num prazo máximo de 5 dias úteis após as recomendações feitas,
pelo e-mail institucional do servidor responsável.
Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente aprovadas
pelo responsável técnico, assim como devem passar pela anuência do Funbio enquanto
contratante.
Estará incluída no custo informado a remuneração dos serviços prestados pelo consultor,
bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, devendo
ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS – para
pessoa física).
O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, com recursos do
Projeto GEF Mar.
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O prazo máximo para a execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias após a
assinatura do Contrato.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO
Todos os documentos deverão estar em linguagem compatível com o público alvo e com
correção ortográfica e gramatical. A forma de apresentação dos relatórios seguirá os
padrões estabelecidos pela ABNT.
Todos os produtos deverão ser entregues de forma preliminar para análise e aceite. A
pessoa contratada deverá adequar ou corrigir os produtos conforme necessidade, e
entregará as versões finais em .pdf e em formatos editáveis.
Os relatórios finais serão elaborados em documento formato .doc ou .xls compatível com
Microsoft Word ou Excel, a ser entregue por e-mail ao responsável técnico.
As artes das publicações devem ser entregues em formato original, editável.
6. INSUMOS NECESSÁRIOS
Responsabilidades do ICMBio:
•

O ICMBio disponibilizará as informações já existentes, necessárias às atividades
desenvolvidas nos temas considerados pertinentes pela consultoria e pelo ICMBio
que envolvem o PPEA e seus processos de construção, bem como irá colaborar com
as informações que lhe forem possíveis para o diagnóstico previsto no Produto 1.

•

o ICMBio poderá disponibilizar data show, flip-shart, câmera fotográfica, impressão
de materiais e o que mais estiver ao seu alcance, a ser combinado entre as partes.

•

Os custos com a logística necessária para a realização das atividades previstas,
incluindo alimentação, deslocamentos e hospedagem dos servidores do ICMBio e
convidados, assim como para os integrantes da CT Educom Corumbau correrão por
conta do ICMBio em todas as atividades necessárias ao cumprimento do contrato
serão por conta do Instituto.

•

Os custos do consultor, com alimentação e deslocamento entre as comunidades
serão custeados via pagamento de diárias.

Responsabilidades da Contratada:
•

A contratada deverá buscar as informações não disponíveis ao ICMBio por conta
própria.

•

Os materiais de consumo e equipamentos não mencionados acima, como tela de
projeção, caixa de som, microfone, tarjetas, pinceis, crachás e outros, serão
responsabilidade da contratada.

•

Os custos para deslocamento da consultoria contratada da sua cidade até a sede da
RESEX, devem ser custeados pelo consultor(a).
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7. PERFIL PROFISSIONAL
A consultoria a ser contratada deverá ter disponibilidade para viagens, além de possuir e
apresentar documentação, comprovando os seguintes requisitos necessários à realização
das atividades presentes neste TDR:
Requisitos mínimos
(i) mínimo de 10 (dez) anos de formação em nível superior (área ambiental, socioambiental e
afins) compatível com a execução das atividades;
(ii) experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em uma ou mais temáticas
compatíveis com as atividades demandadas. Considerando-se como temáticas compatíveis:
educação ambiental, comunicação, educomunicação, planejamento e metodologias
participativas, políticas públicas voltadas ao meio ambiente, gestão pesqueira e
instrumentos de gestão de UCs;
(iii) ter experiência com moderação de processos participativos (mínimo de 6 atividades
comprobatórias);
(iv) experiência em analisar, sistematizar informações e em elaborar documentos técnicos
e/ou analíticos (mínimo de 5 informações comprobatórias);
(v) experiência profissional com elaboração de projetos pedagógicos de educação ambiental
(mínimo de 3 informações comprobatórias).
Requisitos desejáveis
(i) Pós-graduação strictu sensu em temática compatível com a execução das atividades;
(ii) possuir experiência de trabalho em Unidades de Conservação;
(iv) possuir experiência de trabalho em Reservas Extrativistas;
(vi) possuir experiência de trabalho com comunidades tradicionais.
A experiência indicada pelos candidatos deverá ser comprovada mediante apresentação de
documentação específica quando solicitado pelo contratante.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A responsabilidade pela análise e aprovação dos produtos entregues será da equipe
técnica da Resex Corumbau.
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ANEXO 1 – MODELO DE CURRÍCULO SUGERIDO (PARA PF)
O Currículo de Pessoa Física deverá informar:

•

Dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço, telefones de
contato e e-mail).

•

Atividade atual.

•

Formação acadêmica (começar a partir da mais recente):
- Pós-graduação (instituição, ano, título da monografia/dissertação/tese, orientador
e link para download, se houver).
- Graduação (instituição e ano).

•

Atuação profissional (começar a partir da mais recente) Instituição, local, cargo,
ano e tempo de trabalho, vínculo institucional e atividades desenvolvidas.

•

Projetos de pesquisa (se for o caso), ano, título, local onde se desenvolveu o
trabalho, coordenador com contato e instituições envolvidas.

•

Produção científica e participação em outras publicações com relação ao tema
proposto.

•

Dados complementares que não se enquadram em nenhum item anterior e que
tenham relação com as qualificações exigidas no edital de contratação.

Visando a qualidade da análise comparativa dos currículos, sugerimos que o currículo não
ultrapasse 10 páginas, fonte Calibri 12.
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