
n Nome do Curso Objetivo Público 
Carga 

horária 

Tempo de 
realização 

(aproximado) 

1 
Crianças e o 
Consumo 
Sustentável  

Trabalhar o 
conhecimento dos pais 
e educadores para que 
construam valores mais 
sustentáveis com as 
suas crianças, 
desestimulando o 
consumir por consumir 
e incentivando a 
prática de brincadeiras, 
hábitos e atitudes 
muito mais saudáveis e 
sustentáveis.  

Pais, mães e educadores 
de crianças.  

30 
horas  

45 dias 

2 

Juventudes, 
Participação e 
Cuidado com a 
Água 

Propiciar elementos 
para uma percepção 
sistêmica e integrada 
da água, para a 
reflexão e avaliação 
crítica da problemática 
da água no Brasil e no 
mundo, bem como de 
avaliação estratégica 
do potencial de 
incidência das 
juventudes nas 
políticas e ações de 
águas no país, numa 
perspectiva inclusiva, 
dialógica e de atuação 
em rede. 

Jovens, ativistas e 
membros de instâncias 
colegiadas do SINGREH e 
do SISNAMA, que já 
atuam ou possuam 
interesse em atuar em 
iniciativas de cuidado com 
a água ou mesmo nas 
instâncias formais de 
gestão da Política de 
Recursos Hídricos. 

30 
horas 

45 dias 

3 
Educação 
Ambiental e 
Mudança do Clima 

Sensibilizar e 
proporcionar a 
compreensão sobre o 
fenômeno da Mudança 
do Clima, suas causas, 
efeitos e soluções, 
além da construção do 
necessário senso de 
urgência decorrente do 
aquecimento do 
planeta.  

Gestores, servidores 
públicos e interessados no 
tema. O público-alvo deve 
ter no mínimo ensino 
médio. 

90 
horas  

135 dias 

4 

Educares - 
Educação 
Ambiental na 
Gestão de Resíduos 
Sólidos 

Qualificar a gestão de 
resíduos sólidos 
promovendo a 
capacitação de 
gestores públicos e 
atores estratégicos da 
sociedade civil 
organizada com base 
na Estratégia Nacional 
de Educação Ambiental 
e Comunicação 

Gestores públicos e atores 
estratégicos da sociedade 
civil 

60 
horas 

90 dias 



Social para a Gestão de 
Resíduos 
Sólidos (Educares).  

5 
Estilos de vida 
sustentáveis 

Incentivar a reflexão, 
discussão e ação 
interativas com 
informações e 
conceitos sobre 
mudança em favor de 
estilos de vida 
sustentáveis.  

Cidadãos-consumidores.  
30 
horas  

45 dias 

6 
Estruturação da 
Gestão Ambiental 
Municipal  

Apoiar os Municípios 
na estruturação 
institucional e o 
fortalecimento da 
gestão ambiental 
municipal, com a ótica 
da sustentabilidade 
socioambiental 
territorial, a 
disseminação de 
conhecimentos e a 
reflexão crítica acerca 
de assuntos que visam 
à melhoria da gestão 
ambiental pública.  

Gestores, servidores/ 
funcionários das 
prefeituras e conselheiros 
municipais  

60 
horas  

90 dias 

7 

Fundamentos e 
Práticas de 
Educação 
Ambiental para 
Espaços 
Educadores  

Oferecer subsídios e 
instrumentos para a 
atuação dos 
educadores 
ambientais, de forma a 
contribuir com o 
fortalecimento dos 
espaços educadores no 
processo de 
implementação das 
políticas públicas de 
Educação Ambiental no 
país.  

Coordenadores e equipe 
das Salas Verdes  

60 
horas  

90 dias 

8 
Guia para a 
Produção de 
Conteúdos EAD   

Desenvolver 
conhecimento, 
habilidades e atitudes 
que possibilitem aos 
profissionais por ele 
formados, utilizarem de 
maneira teórica e 
prática um guia para a 
produção de conteúdos 
para a Educação a 
Distância (EAD), 
contribuindo para o 
fomento da educação 
ambiental e a difusão 

Todo profissional que 
deseja aprender ou 
aprimorar técnicas de 
produção de conteúdos 
para EAD.  

20 
horas  

30 dias 



de políticas públicas de 
meio ambiente.  

9 

Igualdade de 
Gênero e 
Desenvolvimento 
Sustentável   

Sensibilizar e capacitar 
os gestores públicos de 
todas as áreas sobre a 
problemática da 
desigualdade de 
gênero e a importância 
da transversalização 
dos temas “gênero” e 
“desenvolvimento 
sustentável”.  

Gestores públicos de 
todas as áreas, federais, 
estaduais e/ou 
municipais.  

20 
horas  

30 dias 

 
 

 


