
Programa
Integração de Saberes

Encontros Progestão: Semeando Ideias, Compartilhando Experiências

Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos Hídricos
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Julho de 2022

Variável 1.8 Capacitação



Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa
em Recursos Hídricos

• Coordenadora ASPRH /IGAM:
• Clara Oyamaguchi Pinheiro de Araujo Moreira;

• Ponto focal Progestão em MG:
• Lilian Márcia Domingues de Resende

• Pontos focais da variável:
• Adriania de Fatima Teixeira Guimaraes

• Alexandre Magrineli dos reis
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Problema existente



Ações pontuais de capacitação, sem articulação sistematizada com seu
planejamento estratégico e com os desafios institucionais do SEGRH/MG;

Necessidade de qualificação profissional para fortalecimento da gestão e da
implantação da PERH/MG;

Definição de público alvo considerando a gestão participativa e descentralizada:

• multiplicidade de instituições e atores sociais que participam da política
pública;

• Capacitação deveria ser executada para além do órgão gestor, abrangendo
todos os entes do SEGRH (especialmente os conselheiros de CBHs e membros
do CERH/MG);

O Programa recebeu o nome Integração de Saberes, pois busca refletir esta proposta
de uma rede de parcerias e trocas de conhecimento.



Meios para solução



2014: adesão de MG ao Progestão

Desafio: elaboração de um Programa Estadual de
Capacitação em Recursos Hídricos;

Diagnóstico: necessidades de capacitação:

Público interno: servidores Igam;

Público externo: membros de CBHs;



2017: primeira versão do Programa

Norma da ABNT - NBR ISO 10015: 2001 - Gestão da qualidade - Diretrizes
para treinamento:

 mapeamento de competências e alinhado aos desafios institucionais do
Sistema;

 oficinas, reuniões, aplicação de formulários online (Igam e CERH/MG);

 atividades realizadas mesmo antes da adesão ao progestão (2015) e
mantidas após primeira versão (até 2018).



Ciclo 2019-2023: aprimoramento do Programa

Ampliar seu alcance de maneira mais efetiva para os demais entes do SEGRH;

Atuação em rede, catalisando as ações e fomentando as parcerias.

Ausência de área específica no órgão gestor para a execução das atividades do
Programa:

 integração de diferentes áreas do Igam e Semad, sob coordenação da
Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa (ASPRH) do Igam:

 Corpo técnico do Igam;

 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DIDP) da Semad;

 Assessoria de Comunicação (Ascom) do Sisema.
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Página no Portal Trilhas do Saber: divulgação, inscrições, emissão do certificado e avaliação de reação
http://trilhasdosaber.meioambiente.mg.gov.br/course/index.php?categoryid=88



Planejamento plurianual:

 Desdobramento em programações anuais;

 Conciliação com o Plano de Gestão do
Desempenho Individual (PGDI) dos servidores
do Igam;

Monitoramento da execução:

 Acompanhamento próximo ao Gabinete e
setor de Orçamento;

 Realização de oficina de alinhamento com
pontos focais

• Aplicação de formulário próprio com censo 
semestral;



Elaboração de documentos padrão:

• Manual interno de apoio
para organização
de capacitação (capacitações
internas);

• Manual para contratação
de capacitações com ônus (parceria
com setor de Compras e Contratos)
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Divulgação de
capacitações 
externas que 

surgem ao 
longo do ano



Resultados obtidos e impactos percebidos



Melhor planejamento e organização das atividades anuais;

Aprimoramento do monitoramento das ações executadas;

Otimização de recursos humanos e tempo dos servidores;

Internalização do Programa como parte da rotina das
instituições;



Aumento na quantidade de capacitados:

 2019: Tivemos ações, mas números não foram
quantificados, nem enviados p/ANA.

 2020: 781

 2021: 2.057

 2022: 555 (até o momento)

Diversificação do público capacitado



Aumento da execução financeira do Programa:

• 2017-2018: R$ 12.692,50 (recurso próprio);

• 2018-2020: R$ 13.866,45 (Progestão)

• 2021: R$ 23.849,63

• R$ 20.750,76 (Progestão)

• R$ 3.098,87 (Qualiágua)

• Total 2017-2021: R$ 50.408,58



Equipes envolvidas e parcerias



Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Assessoria de Programas, Projetos 
e Pesquisa em Recursos Hídricos

Adriania de Fátima Teixeira Guimarães

Alexandre Magrineli dos Reis

Caroline Matos da Cruz Correia

Lilian Márcia Domingues de Resende

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Social

Diretoria de Desenvolvimento 
de Pessoas

Celeste do Carmo Coti

Cristiane Alves da Silva

Edinardo Messias Costa

Flávia Danielle Mendes

Sônia Maria de Jesus Cavedini
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Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Gerência de Apoio aos Comitês 
de Bacias Hidrográficas e Articulação 

à Gestão Participativa

Robson Rodrigues dos Santos



Elaboração de conteúdos e tutoria de

cursos EaD:
 Gabinete/Igam;

 Diretoria de Gestão e 

Apoio ao Sistema Estadual 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos -

DGAS/Igam;

 Diretoria de Planejamento e Regulação -

DPLR/Igam;

 Diretoria de Operações e Eventos Críticos 

- DMEC/Igam



 Processos de compras e execução orçamentária e financeira
 Diretoria de Administração e Finanças - DIAF/Igam;

 Gerência de Compras e Contratos – Gecoc/Igam;

 Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças - Gpofi/Igam

 Parcerias
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais –

Semad;

 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas - DIDP/Semad;

 Assessoria de Comunicação - Ascom/Semad;

 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA;

 Revista Mineira de Recursos Hídricos - RMRH



Diretoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais – Deari/Semad;



Outros pontos importantes
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• Percepção do alcance do ensino a distância para o
quantitativo de público-alvo alcançado;

• Pós pandemia – eventos híbridos:
• órgão gestor deve buscar estruturar-se para realizar eventos

híbridos;

• Compra de equipamentos;

• Aprender a ensinar de forma híbrida
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Obrigado!
Alexandre Magrineli dos Reis

Assessoria de Programas, Projetos e Pesquisa em Recursos Hídricos

capacitacao.igam@meioambiente.mg.gov.br

alexandre.magrineli@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3912-1597
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