
 

 

 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

CONSELHO GESTOR DA APA DA BALEIA FRANCA 

 

 

Edital para Seleção de Projetos para o 

I Seminário Faróis de Boas Práticas do território da APA da Baleia 

Franca 

 
“Uma forma de celebrar os 20 anos de criação da APA da Baleia Franca e os 15 anos 

do Conselho Gestor dessa Unidade de Conservação” 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O conhecimento é uma das principais ferramentas de desenvolvimento 

organizacional e sua utilização em rede é elemento fundamental para impulsionar 
a inovação e aprimorar as relações sociais, em especial em organizações 

geograficamente descentralizadas. 

Farol: “Espécie de torre, construída junto ao mar, encimada 
por um candeeiro móvel, ou projetor, para dar sinais de luz a 

aviões e embarcações como orientação durante a noite” 

(Dicionário da Língua Portuguesa)  

Simbolismo do Farol: significa uma luz, uma direção a 

seguir, o caminho do bem comum que guia o homem na vida. 
Simboliza a luz que guia para o caminho seguro, para a direção 

certa, para o destino onde se pretende chegar.  

 
 

A iniciativa deste edital é do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca 

e nasce em resposta às demandas por conhecimento e intercâmbio de 

experiências identificadas como Faróis, ou seja, boas práticas a serem seguidas, 

nos mais variados temas que permeiam a gestão da unidade de conservação  APA 
da Baleia Franca (APABF) e de seu entorno, delimitado pelos nove territórios 

político-administrativos dos municípios que a compõe.  

 

Neste sentido, sugere-se que para a apresentação de propostas, seja 

adotado os princípios da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável/ ODS. Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de 

erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, 

igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, 
padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades 

sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas 

terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre 

outros.  
 



 

 

Consideram-se como boas práticas as iniciativas que promovem a inovação 

social e/ou tecnológica, com resultados positivos para o território, alinhadas com 

as diretrizes e ações do Plano de Manejo da Unidade, com potencial para serem 
replicadas.  

 

Tais como, por exemplo (porém não limitadas somente a estas): 

● Experiências construtivas, projetos de urbanismo baseados em 

critérios sustentáveis de bioconstrução e/ou experiências imobiliárias 
com selos verdes/ certificações (condomínios, vilas, residências, etc.) 

que agregam valores socioambientais da APA da Baleia Franca; 

● Experiências industriais que contemplem baixo impacto ambiental 
(planejamento, gestão, processos de transformação, distribuição, 

comercialização, etc); 

● Produção de alimentos orgânicos,  agroecológicos e de produtos da 
sociobiodiversidade; 

● Iniciativas voltadas para a gestão sustentável no uso de resíduos 

orgânicos e resíduos sólidos; 

● Iniciativas de conservação do patrimônio imaterial artístico e cultural 

de comunidades tradicionais do território; 

● Ação de gestores públicos, empresariais ou da sociedade civil que 

promovam impactos positivos no ambito social, ambiental e/ou 
tecnológico para o território da APABF; 

● Iniciativas de turismo de base comunitária e/ou roteiros integrados 

que promovam a paisagem e os atributos ambientais, econômicos, 
sociais e culturais da APABF. 

● Atividades de parceiros do ICMBIO que promovam ações 

complementares à gestão da APABF e que visem a implementação de 
seu Plano de Manejo; 

● Atuação de ONGs para a superação de conflitos/desafios sociais, 

econômicos e/ou ambientais, orientadas para a ampliação e o 
fortalecimento de vínculos sociais em relação ao território da APABF; 

● Capacitações promovidas por professores e universidades com o 

objetivo de promover e/ou fortalecer o território da APABF e de seu 
Plano de Manejo; 

● Atuação de movimentos sociais e/ou ambientais de líderes de 

comunidades, dentre outras ações. 

 

 

Sabe-se que há diversas iniciativas/ boas praticas sendo  implementadas 

nos nove municípios que compõem a unidade de conservação, cada qual com 

suas especificidades culturais, econômicas e ambientais, imersas em temáticas 

comuns, a exemplo da Agenda 2030. Entretanto, a pouca tradição em registrar, 
ou mesmo tornar públicas, experiências e práticas do cotidiano, somada à 

dispersão geográfica, dificultam o diálogo interno e externo, assim como o 

aprendizado institucional. Assim, a sistematização e, conseguinte, uso dessa 
informação será de grande valia para o planejamento e a gestão da unidade.  

 

2. OBJETIVOS 
 

 Valorizar as boas práticas econômicas, sociais e ambientais, que 

resultem em inovações sociais e/ou tecnológicas implementadas no território 
da APA da Baleia Franca e no seu entorno, alinhadas ao Plano de Manejo da 



 

 

Unidade, bem como valorizar as pessoas que se dedicaram a propor, executar, 

articular e conduzir estas mesmas iniciativas. 

 Criar um selo de boas práticas para o território da APA da Baleia Franca. 
 Mapear instituições signatárias da Agenda 2030/ODS. 

 

 

 

3. PÚBLICO 

Todas as partes interessadas dentro do território da APA da Baleia Franca e 
de seu entorno (pessoas juridicas e pessoas físicas, movimentos, coletivos) 

delimitado pelos nove municípios. 

 

4. POR QUE PARTICIPAR 

Porque é uma oportunidade de trabalho em rede, para compartilhar 

experiências e aprendizados, fortalecer os pactos sociais no território e criar 

oportunidades de ampliar a escala de ação. 

O processo de participação é uma forma de sistematizar tais práticas 

conduzindo uma construção de um fio lógico com foco no que produziu mudanças, 

potencializou benefícios e/ou resolveu problemas socioambientais no território. 

Cria-se também a possibilidade de divulgação de tais informações e 
conhecimentos em outros veículos de comunicação, ampliando assim o espectro 

de apoios por meio do estabelecimento de parcerias (técnicas, financeiras, etc.). 

 

5. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

5.1 Preencher o formulário eletrônico, (modelo descrito no Anexo I deste 
edital), seguindo as orientações do link: https://forms.gle/ov5ptP6h96La64Zh6 

5.2 Ao final do preenchimento, você receberá uma resposta automática. 

5.3 Posteriormente você receberá um e-mail da organização do Seminário 

informando que a sua inscrição foi aceita. 

 

O formulário eletrônico contém campos destinados aos relatos das boas 

práticas, bem como informações que serão importantes para a organização do 
Seminário. Enfatiza-se que será avaliado o conteúdo descrito da boa prática proposta 

em relação aos critérios definidos abaixo. 

 
 

Esclarecimentos: 

 

● Poderão ser inscritas boas práticas resultantes de parcerias com outros atores 
envolvidos na implementação, porém a pessoa responsável pelo 

relato/descrição da boa prática precisa atuar necessariamente como um dos 

realizadores da mesma; 

● Poderá ser inscrita a boa prática por qualquer pessoa atuante nos 9 municípios 

do território da APABF; 

● Será necessário definir um único interlocutor junto à comissão organizadora do 
Seminário, no momento da inscrição; 

● Não serão exigidos períodos de execução mínimos e/ou máximos de duração 

https://forms.gle/ov5ptP6h96La64Zh6


 

 

das boas práticas; 

● Quando as boas práticas forem de autoria coletiva serão considerados somente 

os nomes dos integrantes incluídos no formulário, na sequência em que foram 
descritos; 

● Poderão apresentar a boa prática no seminário somente as pessoas incluídas 
no formulário de inscrição; 

● Poderão ser inscritas boas práticas que tenham sido iniciadas e/ou 

interrompidas precocemente por qualquer razão, desde que tenham alcançado 
resultados, ou seja, que os impactos e/ou melhorias decorrentes das mesmas 

possam ser reconhecidas amplamente. 

 
 

6. PRAZO PARA INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão proceder à submissão das boas práticas de acordo 

com o item anterior até o dia 01 de novembro de 2020. 

 

 

7. PROCESSO DE SELEÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS 

O processo seletivo será realizado pelo Comitê de Seleção, composto por 

membros do  Grupo de Trabalho deste edital e por convidados. Serão 

selecionadas até 30 práticas para apresentação no I Seminário Faróis de Boas 
Práticas do território da Unidade de Conservação APA da Baleia Franca. 

 

Cada prática será avaliada por pelo menos dois avaliadores que irão analisar e 
avaliar as respostas ao formulário de inscrição. Serão 20 questões que estão 

elencadas ao fim deste edital. 

 

A nota final da inciativa será a média das avaliações recebidas por pelo menos 

dois avaliadores. 

 

8. DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

A lista com as propostas selecionados será encaminhada por e-mail a todos 

os inscritos. 

 

 

9. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO 

As 30 Boas Práticas selecionadas serão apresentadas no I Seminário 
Faróis de Boas Práticas do território da Unidade de Conservação APA da Baleia 

Franca que será realizado virtualmente, em data a ser definida entre os dias 

01/dez/2020 a 18/dez/2020 e obterão o Selo de Boas Praticas da APA Baleia 

Franca. 

 

 

10. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PRÁTICAS 

As práticas selecionadas serão divulgadas em uma publicação (Revista), em 

data futura a ser definida após a realização do I Seminário Faróis de Boas Práticas 
do território da Unidade de Conservação APA da Baleia Franca. 

 



 

 

 

 

11. CONTATO 

Dúvidas e orientações gerais podem ser encaminhadas para o e-mail: 

faroisapabf@gmail.com 

 

 

12. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
As apresentações das boas práticas ocorrerão em uma plataforma virtual a 

ser definida (Google Meet, Skype, Zoom, etc.), podendo suportar vários tipos de 

formatos (PowerPoint, fotografias, vídeos, etc.) com o objetivo de descrever 
detalhadamente a boa prática abordada, com a finalidade de promover o diálogo 

e a construção coletiva do conhecimento entre os participantes. 

Sugere-se que as apresentações das boas práticas contenham as seguintes 
etapas: 

 

a) Descrição do contexto de criação (Antecedentes) 

b) Desafios a serem inicialmente superados 
c) Objetivos (alvos) da ação realizada 

d) Atores envolvidos 

e) Referenciais teóricos ou práticos utilizados 
f) Metodologias (percursos) de desenvolvimento adotados para atingir 

os objetivos 

g) Descrição da boa prática (desenvolvimento) 
h) Redes de relacionamento nas quais estão inseridas a iniciativa 

(parcerias realizadas, acordos e/ou pactos) 

i) Impactos gerados ou percebidos após a implantação da boa prática 

(eficiência no uso de recursos, públicos atingidos, ganhos alcançados, 
etc.) 

j) Capacidade de replicação da iniciativa 

 

 

13. CRONOGRAMA* 

Etapas Data 2020 

Out Nov Dez 

Divulgação do Edital 01/10/20    

Inscrição das práticas Até 01/11/20    

Confirmação das inscrições Até 09/11/20  
 

  

Avaliação pelo Comitê de Seleção 10/11 à 20/11/20    

Divulgação das práticas selecionadas Até 25/11/20    

I Seminário Faróis da APABF (VIRTUAL) Entre 01/dez a 
18/dez/2020 – data 
sujeita a mudança. 

   

 
* Todas as datas sujeitas a mudança. 
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ANEXO I 

 

ROTEIRO DO FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO NO GOOGLE DRIVE  

 

O formulário google drive não salva o preenchimento parcial. Sugerimos o 

preenchimento de cada item aqui nesse documento de texto e depois cole as 

respostas nos campos do formulário google drive para envio. 

https://forms.gle/ov5ptP6h96La64Zh6 

Abaixo os itens do formulário de inscrição: 

 

1. Unidade organizacional ou individual realizadora da boa prática: 

 

_ Nome da Organização (se houver) 

_ Município 

 

2. Nome do responsável pelo preenchimento: 

 

3. E-mail do responsável pelo preenchimento: 

 
4. Realizadores 

 

Comentário: Quem atuou(a) na realização da iniciativa. Nome completo 
dos atores e parceiros (internos e externos) e instituição. Ex.:João Almeida 

– Associação de Moradores de  Garopaba, Julio Almeida – liderança 

comunitária da praia da Gamboa, Regina Helena - Condomínio Rio 
Vermelho, etc. 

 

5. Título da boa prática 

 

6. Período de realização 

 

Comentário: mês/ano à mês/ano (ou em andamento) 

 

7. Contextualização dos problemas ou desafios que levaram a realização da 

boa prática. 

 

Comentário: Realidade sob a qual se desenvolveram as ações descritas e a 
situação em que se pretendeu intervir, ou seja, os problemas abordados. 

 

8. Objetivos da boa prática 

 

9. Descreva como a boa prática foi desenvolvida 

 

Comentário: Como foi construída? Qual foi a atuação dos parceiros? Quais 

foram as fontes de recursos e insumos utilizados? 
 

10. Você considera que essa boa prática pode ser replicada? Quais os desafios? Dê 

sugestões sobre como replicar? 

 
11. Como você avalia que a boa prática apresentada poderia ser aprimorada 

para a aplicação em outros territórios? 

https://forms.gle/ov5ptP6h96La64Zh6


 

 

 

12. Quais foram os resultados alcançados? Quais foram as mudanças 

socioambientais positivas (percebidas) em decorrência da boa prática? 

 

13. A aplicação da boa prática melhorou a eficiência de uma ação ou processo 

específico? Como? 

 
14. A boa prática colaborou para melhoria da relação com entorno e/ou os 

usuários/beneficiários? Como? 

 
15. A boa prática ampliou e/ou fortaleceu o envolvimento de parcerias? 

 
Comentário - Ex: Associações locais, conselho gestores, universidades, governos 

locais, empresas, ONG, etc. 

 

16. A boa prática promoveu melhoria da visibilidade institucional? Como? 
 

17. Como a boa prática contribui para a implementação do Plano de Manejo? 

 

18. Foi desenvolvida alguma sistemática de planejamento, monitoramento e 

avaliação? Como? 

 
19. Quais foram os aprendizados decorrentes da realização da boa prática? 

 

20. Indique com qual (is) ODS a sua prática colabora? 

 
 

21. Envie pelo menos 05 fotos para o e-mail faroisapabf@gmail.com. Nomeadas com 
o “titulo da pratica” identico ao preenchido no formulário 

mailto:faroisapabf@gmail.com

