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Tem como objetivo estruturar as ações de desenvolvimento de pessoas em sintonia com as
demandas do Sistema Estadual do Meio Ambiente (Sisema) e do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (Segreh).

Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Formar APRESENTAÇÃO
O Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Formar - tem como objetivo
estruturar as ações de desenvolvimento de pessoas em sintonia com as demandas do Sistema
Estadual do Meio Ambiente (Sisema) e do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Segreh) potencializando recursos e esforços.
A Secretaria do Meio Ambiente (Sema), através da Diretoria de Estudos Avançados do Meio
Ambiente (Deama), estruturou o Formar para ofertar capacitação, mediante a implantação de um
programa integrado de formação continuada.
O Programa investe em processos de aprimoramento da gestão pública, dentre os quais, processos
educativos, no intuito de criar as condições indispensáveis para o alcance da eficiência na
implantação e execução de políticas públicas voltadas para gestão ambiental, além de cooperação
para responder, com efetividade, às demandas da sociedade baiana.

ABRANGÊNCIA E PÚBLIO-ALVO
O Formar propicia formação inicial e continuada, por meio de cursos presenciais e à distância,
abrangendo a temática ambiental e a de recursos hídricos, para desenvolver e aprofundar as
competências de agentes públicos, servidores, técnicos, gestores, membros de órgãos colegiados e
demais representantes da sociedade civil.
O cursos presenciais estão programados para ocorrer em 10 regiões da Bahia, que correspondem
às sedes das Unidades Regionais de Meio Ambiente (Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana,
Itabuna, Juazeiro, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista) e à
Região Metropolitana de Salvador.
DIRETRIZES ORIENTADORAS
Integração das políticas ambientais e destas com as políticas setoriais públicas e privadas.
Inserção da variável ambiental nas políticas de desenvolvimento e da dimensão econômica
nas políticas ambientais.
Fortalecimento e articulação entre os Sistemas de Recursos
Hídricos e de Meio Ambiente.
Fortalecimento do controle ambiental e do controle social.
ÁREAS TEMÁTICAS E CURSOS
Gestão ambiental estratégica
Gestão integrada dos instrumentos da política
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ambiental
Geotecnologia aplicada à gestão ambiental
Conservação da biodiversidade
Serviços ecossistêmicos
Política e gestão de meio ambiente e de recursos hídricos
Licenciamento ambiental
Fiscalização ambiental
Monitoramento ambiental
Manejo de recursos naturais de microbacias
Manejo e restauração florestal/recuperação de
áreas degradadas
Treinamentos sobre o Seia e o Cefir
Gerenciamento costeiro
Educação ambiental
Participação, controle social e mediação
Gestão da
biodiversidade e florestas
Gestão de Unidades de Conservação
Planejamento
integrado ambiental e hídrico e políticas de recursos hídricos
Gestão pública das águas para
membros de comitês de bacias hidrográficas
Elaboração de projetos em meio ambiente e em
recursos hídricos
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA
Cursos Presenciais: 2013 a 2015
Educação à Distância: 2014 a 2017

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Eventos: http://eventos.meioambiente.ba.gov.br/event.php
Cadastro: http://eventos.meioambiente.ba.gov.br/register.php
EAD da SEMA - http://ead.meioambiente.ba.gov.br/
E-mail - deama@sema.ba.gov.br
Telefone - (71) 3115-9813

REALIZAÇÃO
Superintendência de Estudos e Pesquisas Ambientais (SEP)
Diretoria de Estudos Avançados de Meio Ambiente (DEAMA)
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Institudo do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA
Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia - CERB

FINANCIAMENTO
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