
Nota Técnica nº 12/2019/CCAPS/SAS
Documento no 02500.035337/2019-41

Em  28 de maio de 2019.

 Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Assunto:  Certificação do cumprimento da "Meta de Cooperação Federativa 1.2 - Capacitação 
em recursos hídricos" prevista para o segundo período do segundo ciclo do  Progestão  do 
Estado de MT
Referência: 02501.002006/2017

1. Esta Nota Técnica visa atestar o cumprimento,  pelo  E stado  do Mato Grosso, da  
"Meta de Cooperação Federativa 1.2 - Capacitação em recursos hídricos" prevista para o  
segundo período do segundo ciclo do Progestão.

2. Esta meta consiste em promover o planejamento das ações de capacitação nos 
estados, em consonância com suas prioridades de gestão específicas. Para isso os estados 
devem identificar e articular parcerias com instituições de ensino e outros órgãos gestores 
municipais, estaduais e federais para implementação das atividades previstas nas 
programações anuais de capacitação, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da 
atuação dos gestores estaduais e ampliar e qualificar o envolvimento social nas instâncias 
participativas.

3. Para a certificação desta meta, a Entidade Estadual   deve apresentar no 
Relatório  Progestão  201 8  os  seguintes itens  constantes do Anexo I da minuta de contrato :  III) 
Programação anual das atividades de capacitação previstas para o ano de 2019, em 
consonância com o Plano aprovado; IV) Inserção dos dados no  SabeRH  (sistema de 
informações sobre capacitação da ANA) comprovando a implementação das atividades 
previstas na programação anual de capacitação de 2018.

4. Observa-se que, devido ao fato de o  SabeRH  ainda não estar operacional, os 
estados  foram orientados a  enviar os dados ,  comprovando as capacitações realizadas ,  em 
planilhas padronizadas para posterior inserção no sistema.

5. Os itens têm os seguintes pesos: 50% para o item III e 50% para o item IV.

6. Com relação à Programação Anual de Capacitação para 2019 (item III), as 
seguintes informações eram necessárias: i) O ente do sistema estadual atendido;  ii ) Tema(s) 
relacionado(s) à capacitação planejada;  iii ) Tipo de capacitação;  iv ) Título da atividade; v) 
Carga horária; vi) Público; vii) Executor da atividade; viii) Fonte de recursos.

7. Na avaliação da Programação de Capacitação, cada informação exigida vale 
1,25, totalizado 10 pontos no máximo, que corresponde à 50% da meta.

8. Foi solicitado que as planilhas, para comprovação das capacitações realizadas 
em 2018, seguissem exatamente os modelos enviados aos estados, considerando que esse 
modelo está de acordo com o padrão do banco de dados de capacitação da ANA, o  
SabeRH , que irá agregar todas essas informações. A entrega das planilhas preenchidas com as 
atividades de capacitação realizadas em 2018 corresponde a 50% da meta.
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9. Analisando os documentos enviados, o estado do Mato Grosso apresentou uma 
Programação Anual para 2019 que atende aos oito quesitos exigidos. Apresentou também as 
planilhas comprovando as capacitações realizadas.

10. Destaca-se também que o estado do Mato Grosso apresentou detalhadamente 
uma análise dos cursos realizados e justificativas para as atividades não realizadas, incluindo 
estratégias para correção dos problemas observados.

11. Do que foi exposto, conclui-se que o estado de Mato Grosso cumpriu 100% da  
"Meta de Cooperação Federativa 1.2 - Capacitação em recursos hídricos" : foram entregues 
comprovações dos itens III e IV com todos os critérios exigidos.

Atenciosamente,

 (assinado eletronicamente)
CELINA LOPES FERREIRA

Especialista em Recursos Hídricos

De acordo.

 

(assinado eletronicamente)
VIVYANNE GRAÇA DE MELO

Coordenadora Substituta de Capacitação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos

De acordo à Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público.

(assinado eletronicamente)
HUMBERTO CARDOSO GONÇALVES

Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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