
DECRETO Nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010 
  

  

CAPÍTULO II 
DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

A formação de recursos humanos para a Educação Ambiental propõe implementar 

programas  de formação continuada em seu âmbito, nos níveis formal e não formal, estimulando as 

parcerias entre os setores público e privado, por meio do  reconhecimento, valorização e utilização 

do potencial de pessoas deste Estado com experiência nas diversas linhas de ação da Educação 

Ambiental. 

  

Seção Única 

Dos Objetivos 
  

O Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina - ProEEA/SC tem como 

objetivo criar as condições necessárias para formação de recursos humanos para a Educação 

Ambiental da seguinte forma: 

  

I - articulando o diálogo entre as diferentes esferas públicas (federal, estadual e municipal) para 

subsidiar a formação continuada em Educação Ambiental; 

II - estimulando a realização de parcerias para a criação e implementação de ações, projetos e 

programas educativos à formação continuada municipal, regional, estadual; 

III - criando e apoiando a divulgação das redes de Educação Ambiental, como espaços 

potencialmente formadores e informadores das ações educativas ambientais existentes no Estado; 

IV - colaborando com a criação e implementação pelas entidades públicas estaduais, em 

parcerias com entidades privadas, de metodologias de educação a distância mediante o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs, como videoconferências, aulas por vídeo e 

Aprendizagem em Ambientes Virtuais - AVA; 

V - fomentando processos de formação continuada para profissionais e gestores atuantes na 

área de Educação Ambiental, dando condições para a atuação nos diversos setores da sociedade; 

VI - criando e apoiando os programas institucionais de Educação Ambiental para capacitação 

e sensibilização de todos os servidores e funcionários, dando ênfase aos impactos que suas atividades 

produzem no ambiente;  

VII - criando mecanismos para ajudar na inserção da dimensão ambiental em todas as 

disciplinas de todos os níveis e modalidades de ensino; 

VIII - criando mecanismos para a incorporação da dimensão ambiental nos cursos técnicos 

profissionalizantes, de graduação e pós-graduação, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de educação Ambiental - PNEA, e a Lei 

nº 13.558, de 17 de novembro de 2005, que institui a PEEA/SC e implementação de cursos de 

extensão universitária e de especialização (latu senso e strictu senso) de Educação Ambiental nas 

Instituições de Ensino Superior deste Estado; 

 IX - incentivando a criação e manutenção de programas de gestão e Educação Ambiental no 

âmbito das instituições de ensino superior catarinense, dirigidos à comunidade acadêmica e ao 

público em geral; 

X - criando ou adequando espaços ambientalmente equilibrados nas escolas, favorecendo o 

contato e a interação da comunidade escolar; 

XI - fomentando ações para a formação continuada dos profissionais da Educação pertencentes 

ao Sistema Estadual de Ensino que engloba as redes públicas municipais, estadual e privada; 

XII - ajustando parcerias com o setor produtivo (empresas públicas, mistas e privadas) para a 

formação continuada do quadro funcional destas empresas no desenvolvimento de programas, 

projetos e ações em Educação Ambiental; 



XIII - prestando suporte na formação continuada de lideranças sociais e comunitárias, visando 

ao seu envolvimento e atuação em programas, projetos e ações em Educação Ambiental; 

XIV - criação de programas para a formação continuada em Educação Ambiental de setores da 

sociedade para atuação nos conselhos municipais, regionais e de unidades de conservação da 

natureza; 

XV - gerando a criação de programas para a formação continuada para profissionais que atuam 

na mídia e meios da comunicação em geral; 

XVI - gerando a criação de programas para a formação continuada de profissionais dos setores 

públicos e privados atuantes nas áreas relacionadas às questões socioambientais, dando ênfase aos 

programas de saúde pública; 

XVII - apoiando as atividades de formação de educadores ambientais promovidas pelas 

associações da sociedade civil e demais instituições, que estejam em consonância com a Política e o 

Programa Estadual de Educação Ambiental; 

XVIII - apoiando no fortalecimento didático-pedagógico das associações comunitárias locais 

que atuam na formação de agentes locais; 

XIX - participando nos processos educativos existentes com campanhas que favoreçam a 

proteção, conservação e recuperação ambiental realizadas pelos meios de comunicação; e 

XX - apoiando as iniciativas de divulgação dos processos de formação em Educação Ambiental 

em periódicos locais e regionais. 


