Relato da 1ª Reunião do GT Capacitação
Aos 13 dias do mês de Fevereiro de 2014 às 13:30 horas, aconteceu na salas
214 e 215 do Bloco 5-O-A da UFU em Uberlândia, a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho
Capacitação do CBH Paranaíba com a presença dos membros do GT Capacitação: Leila
Rezende, Vanda Davi Fernandes de Oliveira, Max Whendell de Paula Lima, Everton Luiz
de Miranda Júnior. A reunião contou também com a participação dos professores da UFU
Sylvio Andreozzi e Cláudio Di Mauro e da senhora Cássia Botelho (membro do MOVER
– Movimento Verde de Paracatu).
Prof. Sylvio fez abertura da reunião. Procedeu aos membros à escolha da
coordenação, que ficou a cargo de Max Whendell de Paula Lima e da relatoria, a cargo
de Everton Luiz de Miranda Júnior.
Prof. Sylvio orientou que o GT Capacitação dever cuidar da capacitação
interna e também capacitação externa, exemplificou citando a carência de profissionais
capacitados, principalmente em prefeituras de pequenas cidades. Lembrou-se, em outra
ocasião, de quando o GT Capacitação aplicou um questionário a todos os membros do
comitê. Sugeriu fazer nova consulta aos membros.
Prof. Cláudio sugeriu checar no plano quais questões sobre capacitação já
foram apontadas. Leila citou os cursos da ANA. Vanda sugeriu criar grupos de discussão
para os GTs com link no site do CBH para acompanhamento de todos.
O questionário deverá ser aplicado na reunião de março. O Max irá solicitar
à Cynthia o questionário antigo para revisão e adequação.
Foi proposto fazer 2 reuniões mensais e, posteriormente, bimestrais.
As primeiras reuniões ficaram pré-agendadas em 07/04/14 em Uberlândia e
05/05/14 em Ituiutaba.
A previsão de fechamento do programa de capacitação para apresentação à
CTPI é até o dia 05/05.
Leila sugeriu verificar as propostas de capacitação do plano e buscar nomes
para ministrar cursos de capacitação interna, inclusive com solicitação de assessoria da
ANA.
Encaminhamentos: será criado pela Vanda o grupo de discussão pela internet;
os membros farão estudo do PRH da Bacia do Rio Paranaíba; discussões de assuntos do
GT via internet.
E-mails dos membros do GT:
Leila Rezende – lrezende01@yahoo.com.br
Vanda Davi Fernandes de Oliveira – vanda3006@gmail.com
Max Whendell de Paula Lima – limamw@yahoo.com.br
Everton Luiz de Miranda Júnior – everton@saneago.com.br
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