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ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

27 (vinte e sete) de novembro de 2020, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros do Diretório Colegiado e dois 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às quatorze horas, 4 

conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. 5 

Aprovação da ata da 21ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado: A ata foi aprovada pelos 6 

Diretores. 2. Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do Diretório Colegiado 2021: Victor 7 

Montes (AGEVAP/UD2) apresentou a proposta de calendário das reuniões ordinárias do Diretório 8 

Colegiado 2021. Comentou que o novo regimento interno prevê 6 (seis) Reuniões Ordinárias do 9 

Diretório Colegiado e o critério utilizado foi o mesmo deste ano, sendo as últimas sextas-feiras dos 10 

meses ímpares. Foi aprovado o calendário de reuniões do Diretório Colegiado para 2021: 78ª - 28/01, 11 

79ª - 26/03, 80ª - 28/05, 81ª - 30/07, 82ª - 24/09, 83ª - 26/11. 3. Apresentação da proposta de 12 

calendário de reuniões plenárias 2021: Victor apresentou a proposta de calendário das reuniões 13 

plenárias apenas para ciência do Diretório e, indicou que apenas o Plenário aprova seu calendário. 4. 14 

Continuidade das atividades de comunicação 2021-2022: Victor comentou que apesar do ano atípico e 15 

com muitas mudanças, a área de comunicação obteve melhorias como: a implementação da 16 

comunicação institucional por WhatsApp comercial, o que melhorou a comunicação com listas de 17 

transmissão para informes e comunicados; o visual e as artes adotados tem sido muito elogiados; 18 

operacionalização de reuniões por videoconferência; utilização e atualização do canal do Comitê no 19 

YouTube para transmissão de eventos e conteúdos sobre o Comitê e suas ações; criação e atualização 20 

do perfil no Instagram; transmissões das palestras e seminários via YouTube e Facebook. Felipe Albert 21 

(AGEVAP/UD2) apresentou as principais ações do plano de comunicação e capacitação em 2020. Falou 22 

que o plano foi iniciado com o re-branding da marca do Comitê, após aprovação essa foi adaptada e 23 

implantada para todas as mídias; padronização e criação de vídeos institucionais que são aplicados de 24 

acordo com o marketing de conteúdo do Plano de Comunicação; atualização e padronização no material 25 

geral e mídias sociais do Comitê; sobre o engajamento disse que a média de posts semanais é de cinco 26 

publicações, sendo uma melhoria significativa e, que para 2021, o objetivo é aumentar o número de 27 

inscritos nas mídias de Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Erika perguntou o que é 28 

considerado como engajamento. Felipe respondeu que são as visualizações, inscrições, reações, 29 

compartilhamentos, comentários, etc. Como ações foram aplicadas: a utilização do WhatsApp comercial 30 

com uso de listas de transmissões e comunicados; implementação da newsletter, e-mails (mailChimp) 31 

padronizados para divulgação das atividades de capacitação e seminários; aplicação do 32 
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desenvolvimento web que não fazia parte do planejamento, com a criação e programação de páginas 33 

para atender novas demandas. E, por fim apresentou o esboço do novo sítio eletrônico do Comitê, ainda 34 

sendo necessárias revisões que considerem a experiência de uso, navegação e priorização de conteúdo. 35 

José Paulo (COPPE/UFRJ) perguntou se é possível a adição de efeitos de transição das páginas no atlas 36 

que fica disponível no site. Felipe respondeu que sim. Rafaela Facchetti (Transportes Única) perguntou 37 

se é possível excluir ou restringir publicações no antigo Facebook do Comitê. Felipe disse o perfil é uma 38 

conta pessoal e, que é utilizado como backup da página oficial do Comitê logo, não podendo ser 39 

excluído, mas publicações externas podem ser restringidas. Erika comentou da criação de playlists com 40 

conteúdo de interesse do comitê no YouTube, a fim de aumentar a visibilidade do canal. Victor iniciou 41 

a apresentação de uma proposta de cronograma para as atividades em 2021-22, essas poderão ser 42 

contínuas ou aplicadas em períodos pré-estabelecidos. Em 2020 identificou-se a importância do Comitê 43 

estar cada vez mais inserido nas redes sociais. Foi um ano de adaptação em relação à comunicação, mas 44 

apesar das dificuldades, o saldo foi muito positivo de acordo com os feedbacks recebidos. E, para 2021-45 

2022 a proposta de ações se inicia com o aperfeiçoamento constante do trabalho de comunicação; 46 

continuidade das ações positivas de comunicação com base nas experiências positivas de 2020; 47 

intensificar a produção de conteúdo, aumentando naturalmente o alcance nas redes sociais (YouTube, 48 

Instagram e WhatsApp), através da produção e aplicação de conteúdo próprio  como os seminários,  49 

reformulação do site do Comitê, fortalecimento da comunicação interna e a criação de um Cronograma 50 

2021 e 2022 para operacionalização das atividades, execução e acompanhamento das ações da 51 

comunicação. O cronograma conta com atividades contínuas e específicas que foram apresentadas aos 52 

membros, podendo citar como alguns exemplos a cobertura de reuniões assessoria de comunicação 53 

social; atualização e inserção em redes sociais com 4 (quatro) posts semanais no mínimo; interação 54 

constante e aumento do alcance; WhatsApp institucional manter e atualizar as listas de transmissão; 55 

criação de conteúdo; informativo sobre reuniões e atividades do Comitê – sendo um resumo a ser 56 

distribuído aos membros do comitê; organização, apoio, divulgação, execução, transmissão, gravação e 57 

publicação no canal do Comitê no YouTube das palestras (conforme o plano de capacitação), entre 58 

outras. Victor disse que este o objetivo é apresentar uma proposta, validar essa junto ao Colegiado para 59 

promover a continuidade e acompanhamento das ações de comunicação nos próximos anos, com 60 

acompanhamento do GT Educomunicação, ou grupo que vier a executar suas atividades. José Paulo 61 

comentou sobre a ausência de conteúdos e itens relativos as ações anteriormente executadas, que deve 62 

ser levantado um histórico de ações da CT e dos GT’-s e, em seguida criar um produto dividido por temas 63 

para exibição. Sobre a reformulação do site que essa deve ser elaborada de forma conjunta com os 64 
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membros. Victor com base nos comentários dos diretores adicionou duas novas atividades contínuas 65 

no cronograma o resgate, organização e publicação de ações e seminários realizados durante a história 66 

do comitê e resgate, organização e publicação para a elaboração temática de assuntos discutidos em 67 

reuniões da CT e outras instâncias. Julieta perguntou sobre o conteúdo de um projeto de mobilização 68 

elaborado por ela, se pode ser utilizado, caso sim, esse pode ser útil para criação de vídeos 69 

demonstrando a importância do comitê e que todos da sociedade possuem voz e possibilidade de 70 

participação. Victor disse que esse item pode ser incluído no resgate de ações e que muitos itens podem 71 

ser aperfeiçoados. Julieta comentou que o Plano de Comunicação deveria enfatizar também o tema de 72 

educação ambiental, por ser um item transdisciplinar. Que parcerias com escolas público/privadas 73 

podem auxiliar na implementação de ações de conscientização ambiental e, que se dispõe a ajudar nas 74 

atividades. Erika citou que o curso da Fiocruz “Agente das Águas” também pode ser utilizado. 5.  75 

Considerações gerais sobre o IV Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha: Victor disse que foram 76 

272 inscritos no Seminário através do link de inscrição criado no primeiro dia 12/11 – com o tema 77 

“Utilização de galerias de águas pluviais e captações em tempo seco como estratégia de controle da 78 

poluição por esgotos sanitários” atingimos 407 visualizações totais. No segundo dia 19/11 – com o tema 79 

“Soluções sustentáveis para drenagem urbana e manejo de águas pluviais” com 252 visualizações. E no 80 

último dia 26/11 – “Institucionalização do serviço público de drenagem urbana e manejo de águas” 81 

pluviais 166 visualizações. Observa-se o alcance do YouTube, assim como, a participação de diferentes 82 

instituições de ensino, Comitês, entes relacionados saneamento e recursos hídricos. E, contou com mais 83 

de dez convidados na condição de palestrantes e moderadores. Classificou como um sucesso e o melhor 84 

trabalho conjunto realizado no ano. Rafaela comentou que o trabalho realizado pela UD2 foi perfeito, 85 

assim como, o conjunto de palestrantes. E que o seminário online abriu caminho para novos eventos e 86 

perspectivas. Além de novas discussões e ações junto ao Poder Público para temas como: drenagem 87 

urbana e manejo de águas pluviais pensando a proteção de rios e habitantes da bacia em relação de 88 

eventos extremos e tem a linha da discussão do novo marco regulatório de saneamento discutir os 89 

desdobramentos desse e parcerias público/privadas. 6. Edital de Auxílio à Pesquisa – discussão sobre 90 

reformulação: Erika informou que sete submissões de projetos foram recebidas, porém, nenhuma foi 91 

habilitada por razões como documentação incompleta, logo se faz necessário reavaliar esse 92 

procedimento adotado. Victor disse que o processo do edital foi simplificado, a etapa de apresentação 93 

de tese ou dissertação final foi retirado e, é mais abrangente sobre os temas de discussão, relembrou 94 

que o valor destinado para o Edital foi de R$ 50.000,00, sendo distribuídos em doutorado ou pós-95 

doutorado - o valor máximo para cada proposta R$ 12.500,00 para 2 (dois) auxílios nessa modalidade e 96 
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mestrado no valor máximo é de R$ 5.000,00 para 5 (cinco) auxílios nessa modalidade. E, que caso não 97 

houvesse proposta válida em alguma das modalidades o recurso poderia ser utilizado em outra 98 

modalidade. Observou-se que a maioria das inscrições foram feitas na última semana de prazo; houve 99 

falta de documentação, e principalmente erros de orçamento, que deve ser corretamente elaborado, 100 

pois caso não, gera problemas com a prestação de contas futuras e, por fim, nenhum dos inscritos 101 

entrou com recurso nos prazos estabelecidos no edital. De acordo com o cenário foram apresentadas 102 

sete propostas de melhorias, caso seja criado um novo edital:  Aumentar o recurso para o próximo Edital 103 

e para as propostas; pensar em formas de simplificar ainda mais o Edital; promover reuniões com as 104 

instituições de ensino para mobilização; ampliar a divulgação, destacando que podem ser enviadas 105 

dúvidas sobre o Edital; meios de preenchimento que evitem erros (ex. formulários digitais); criar 106 

modelos  de preenchimento a serem seguidos para facilitar a inscrição;  verificar as formas para entrega 107 

de parte da documentação por meio digital (evitando envio por correio). Julieta sugeriu a aplicação de 108 

bolsas-auxílio por um determinado período, o que aumentaria o interesse para inscrições, o valor dessas 109 

poderia ser nivelado ou aproximado ao da CAPES, mesmo que isso refletisse em um menor número de 110 

projetos em andamento ou se poderia ser um edital com taxa de bancada com a condição de o projeto 111 

resultar em um produto ao Comitê. José Paulo concordou com a opção de taxa de bancada, para suprir 112 

as necessidades de sua pesquisa, o resultado pode ser o projeto que seja proposto, com avaliações 113 

continuadas quesitos, metodologias etc. Julieta comentou que essa questão de múltiplos orçamentos e 114 

dimensionamentos de orçamentos deve ser retirado do edital. José Paulo disse que deveria existir a 115 

possibilidade de remanejamento de recursos, e para as bolsas os temas devem ser diferentes do Edital 116 

atual, devem ser explorados temas como cobrança, enquadramento entre outros. Rafaela comentou 117 

que dois modelos de editais podem ser criados editais de fomento à pesquisa para execução de 118 

trabalhos específicos ou fixos de necessidade do comitê e, a bolsa auxilio, durante um período 119 

determinado impondo que ambos tenham sido aprovados no exame de qualificação, a fim de ajudar na 120 

conclusão do produto. Após as discussões, os diretores solicitaram tentar executar as melhorias 121 

apresentadas e aprovaram o aumento do recurso para novo edital de pesquisa, no total de R$ 122 

100.000,00. 7. Informes: a. Situação da renovação do CG/01/2010 CBH’-s: Erika informou que o 123 

CG/01/2010 foi assinado na semana em que a reunião aconteceu, garantindo sua renovação; b. Plantio 124 

das mudas e elaboração do vídeo em homenagem ao Paulo e ao Porto: Erika disse que o plantio das 125 

mudas de jequitibá, filmagens e homenagem a Paulo de Souza e José Carlos Porto foram realizadas, 126 

contaram com a própria participação e Raimundo Lopes, Flavio, antigo integrante do Comitê, e 127 

familiares dos homenageados. Erika disse que o vídeo dedicado aos antigos membros será apresentado 128 
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no Encontro de pesquisadores do Comitê Piabanha. c. Andamento da aprovação do PAP no CERHI: Erika 129 

informou que a resolução foi aprovada nas CETIL e CETIG do CERHI e, que a resolução poderia ser 130 

aprovada ad referendum no CERHI, sem a necessidade de uma reunião extraordinária. José Paulo 131 

informou que a resolução foi aprovada. Erika indicou para que seja solicitada a numeração da resolução 132 

do CERHI de aprovação, para iniciar o procedimento de solicitação dos recursos. d. 2º Seminário 133 

Regional – Plano de Bacia – Piabanha: Erika informou que o seminário está agendado para iniciar no dia 134 

30/11/2020 e solicitou a participação dos diretores. e. ECOB 2020: Erika informou que o ECOB 135 

acontecerá em formato online entre os dias 01 e 03 de dezembro de 2020 de 19h às 21h já possuindo 136 

programação fechada. Victor informou que a programação foi enviada por e-mail e WhatsApp. Julieta 137 

perguntou sobre o evento do PARNASO. Erika informou que a programação vai do dia 30/11 a 05/12. 138 

Rafaela respondeu que o Comitê participará no dia 02/12, que discutirá a partir de apresentação de 139 

trabalhos sobre pesquisa, educação ambiental e extensão e, em seguida uma mesa redonda sobre 140 

qualidade da água e saúde ambiental, e depois a homenagem ao Paulo de Souza Leite, Jose Carlos Porto, 141 

Daniel do Comitê Baia de Guanabara. f. Bruno informou que devido a mudança na Prefeitura de Areal, 142 

não permanecerá como representante do município no Comitê em 2021. Agradeceu pela recepção dos 143 

membros, indicou interesse em manter ações e participação no comitê por outros segmentos em prol 144 

dos recursos hídricos. Os demais diretores agradeceram o informe e participação do mesmo. Erika 145 

agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  146 

Encaminhamentos:  1. Foi aprovado o calendário de reuniões do Diretório Colegiado para 2021: 78ª - 147 

28/01, 79ª - 26/03, 80ª - 28/05, 81ª - 30/07, 82ª - 24/09, 83ª - 26/11; 2. Foi aprovado o cronograma do 148 

Plano de Trabalho para execução das atividades de comunicação social do Comitê Piabanha para 2021 149 

e 2022, conforme o Plano de Comunicação já aprovado e implementado em 2020; 3. Foi aprovada a 150 

manutenção do formato do Edital de Auxílio à Pesquisa, com atualização do recurso para R$ 100.000,00, 151 

adequando proporcionalmente os valores das propostas, devendo ser realizadas as modificações 152 

necessárias para simplificar as inscrições, priorizando o formato digital e intensificar a divulgação; 4. 153 

Verificar outros tipos de Editais e modelos já utilizados por outros Comitês para propor apoio a pesquisas, 154 

como o PROPESQUISA, lançado anteriormente; 5. Discutir os encaminhamentos do IV Seminário de 155 

Saneamento na CT Saneamento; 6. Incluir na pauta da reunião plenária a minuta de resolução para 156 

aprovar excepcionalmente recursos de projetos para custeio, caso necessário.  157 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 50 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 158 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 159 

Petrópolis (RJ), 27 de novembro de 2020.     160 
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Ata aprovada na 78ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 01 de fevereiro de 161 

2021, por videoconferência na plataforma Google Meet. 162 

 163 

                               Original Assinada                                                                                     Original Assinada 164 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 165 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 166 

 167 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: UFRRJ/ ITR (Erika Cortines), Werner F. Tecidos 168 

(Julieta Laudelina de Paiva), Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Transportes Única Petrópolis 169 

(Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo). Convidados: 170 

Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  Ausências 171 

Justificadas: Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos).  172 


