
DECRETO Nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010 

  

  

CAPÍTULO III 
DO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXPERIMENTAÇÕES 

  

O desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, por meio de suas ações, focaliza, 

prioritariamente, as questões locais que enriqueçam a identidade cidadã, sensibilizando para a 

consciência crítica e contribuindo para o aperfeiçoamento da qualidade de vida. 

  

Seção I 

Das Finalidades 

  

O desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações tem as seguintes finalidades: 

  

I - recuperar a função social do conhecimento científico; e 

II - valorizar o conhecimento local como saber ambiental, etnoconhecimento e o das 

comunidades tradicionais. 

  

Seção II 

Do Procedimento 

  

O desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações deverá adotar a linha norteadora 

que privilegie o fomento de estudos e pesquisas que visem diagnosticar a realidade das comunidades, 

criando articulações intra e interinstitucionais nas ações que contribuam para: 

  

I - melhoria de qualidade de vida; e 

II - prevenção e diminuição dos impactos ambientais negativos. 

  

Seção III 

Dos Objetivos 

  

Para implementar o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, o ProEEA/SC 

tem como objetivo criar as condições necessárias para: 

  

I - compreender as problemáticas socioambientais locais, regionais e estadual, e a sua 

repercussão no Planeta por meio das seguintes ações:  

  

a) criação de programas de pesquisa para revitalização e socialização do 

etnoconhecimento, bem como a manutenção da diversidade das comunidades tradicionais; 

b) realização de diagnóstico da realidade socioambiental do Estado para instrumentalizar a 

Educação Ambiental; 

c) realização de projetos, estudos e pesquisas inter e transdisciplinares sobre fundamentos 

teóricos e metodológicos que subsidiem a prática da Educação Ambiental formal e não formal; 

d) realização de projetos, estudos e pesquisas sobre mediação de conflitos socioambientais; 

e) elaboração e viabilização de programas, projetos e estudos em Educação Ambiental com 

temas geradores integrados; 

f) estudos que apóiem a criação de programas participativos para a construção de alternativas 

sustentáveis para as atividades agrosilvopastoris, comunidades tradicionais e de áreas do entorno e 

inclusas nas Unidades de Conservação - Ucs; 

  



II - colaborar na produção, sistematização e aperfeiçoamento da divulgação e distribuição de 

materiais informativos e educativos e de meios alternativos de comunicação ambiental por meio das 

seguintes ações: 

  

a) elaboração de cadastro estadual de instituições, pesquisadores, programas, projetos e ações 

em Educação Ambiental de todos os níveis e setores, disponibilizando aquele na internet; 

b) realização de estudos e pesquisas sobre produção e avaliação de material didático-

pedagógico para a Educação Ambiental formal e não formal; 

c) criação de oportunidades para elaboração, divulgação e compartilhamento de experiências 

das ações e programas de Educação Ambiental municipais, regionais e estadual; 

d) realização de estudos e pesquisas que subsidiem a readequação ambiental das escolas, 

favorecendo o contato e interação da comunidade escolar com o meio ambientalmente saudável; e 

e) divulgação dos resultados de estudos, pesquisas e experimentações alcançadas organizando 

eventos e/ou pela difusão por meio de mídias como também inserção no banco de dados do Sistema 

Estadual e Brasileiro de Educação Ambiental. 


