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Programa de Apoio à Produção de Material Didático para a Educação Básica  

Projeto Água  

EDITAL ANA-CAPES/DEB Nº 18/2015  

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, instituída como 
fundação pública pela Lei nº 8.405, de 09 de janeiro de 1992, alterada pela Lei nº 11.502, de 11 de 
julho de 2007 e pela Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012, de acordo com suas atribuições de 
fomentar experiências e programas inovadores que contribuam para a melhoria da educação 
básica, em parceria com a Agência Nacional de Águas – ANA, instituída como entidade federal de 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos pela Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, torna público o 
Edital para apresentação de propostas de projetos para o Programa de Apoio à Produção de 
Material Didático para a Educação Básica - Projeto Água, conforme processo nº 
23038.004260/2015-17. As propostas poderão ser apresentadas por Instituições de Educação 
Superior públicas ou privadas sem fins lucrativos e deverão estar em concordância com as 
instruções contidas neste Edital e com a legislação aplicável à matéria. 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente edital visa selecionar projetos que tenham como objeto a produção de material 
didático sobre o tema Água, que contribuam para o processo de ensino/aprendizagem e para o 
desenvolvimento de conteúdos educacionais para uso nas escolas de educação básica, no Ensino 
Fundamental II e no Ensino Médio. 

1.1.1  Os projetos selecionados no âmbito do presente edital serão apoiados com a concessão de 
recursos de custeio. 

1.2 Os projetos devem atender aos seguintes objetivos:  

a) Produção de material didático de caráter interdisciplinar dos conteúdos sobre o tema água, 
para uso nas escolas de educação básica, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio; 

b) Contribuir para o exercício da prática pedagógica em conteúdos relacionados ao meio 
ambiente na educação básica, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio; 

c) Promover a disseminação dos conhecimentos sobre o uso sustentável dos recursos 
hídricos; 

d) Envolver grupos interdisciplinares na elaboração e desenvolvimento de material didático 
inovadores e de qualidade para a educação básica, referente às etapas do Ensino 
Fundamental II e no Ensino Médio. 

 

2. INSTITUIÇÕES ELEGÍVEIS 

Podem submeter projetos ao presente edital as Instituições de Educação Superior públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, que desenvolvam trabalhos educacionais sobre o tema Água; uso 
múltiplo da Água e consumo sustentável; situação dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo; 
cuidado com a água e mobilização social, especialmente com o público jovem; casos de sucesso 
no cuidado com a água; metodologias de ensino e aprendizado com foco na mobilização e 
participação dos jovens. 
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3. DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS: 

3.1  Ter como objeto a produção de material didático para a educação básica sobre o tema 
“Água”, para ser utilizado no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, e ser disponibilizado em 
forma de mídias e adaptáveis para uso em repositórios online e/ou em rádio, TV, internet, 
dispositivos móveis (tablets e celulares), na forma de documentários, vídeos, programas de rádio, 
sequencias didáticas jogos eletrônicos, aplicativos, objetos educacionais, entre outros. 

3.1.1 Apresentar forma de testagem do material didático a ser produzido. A fase de testagem 
poderá ser realizada em um pequeno grupo de escolas, ou ainda em parceria com os programas de 
formação de professores da Capes; com o intuito de avaliar o conteúdo, a aplicabilidade do 
material, facilidade de manuseio e aprendizagem dos alunos, compatibilidade com o nível escolar, 
volume de informações contido no material, entre outros aspectos.  

3.2 Ser desenvolvido, preferencialmente, por equipe multidisciplinar; 

3.3 Ter como referência os conteúdos elencados nos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
PCNs do Meio Ambiente, onde situa a discussão sobre o tema “Água”, e ser de caráter 
interdisciplinar. Na produção do material didático poderão ser utilizadas as referências contidas no 
anexo I. 

3.4 Cada proponente poderá submeter apenas um projeto institucional à CAPES; 

3.5 Os materiais didáticos desenvolvidos no âmbito dos projetos aprovados pelo presente edital 
estão obrigados à cessão do direito autoral para uso gratuito e devem ser apresentados em reunião 
de intercâmbio organizada pela ANA e CAPES. A reunião será realizada no segundo semestre de 
2016, em Brasília e terá duração de dois dias. 

4. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS AO PRESENTE EDITAL: 

4.1 Dos documentos:  

a) Ofício de encaminhamento do dirigente máximo da entidade proponente apresentando a 
candidatura; 

b) Ofício do dirigente máximo indicando o Coordenador Institucional do Projeto que deve ser 
docente efetivo da IES, ou servidor efetivo da entidade; 

c) Currículo Lattes do coordenador institucional; 

d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para comprovação da natureza jurídica; 

e) O projeto conforme item 3 deste edital, no formato contido no anexo II. 

4.1.2 Da forma de apresentação das propostas:  

a) As propostas deverão ser apresentadas pelas IES, exclusivamente por meio do Sistema 
Candidaturas disponível no link (candidaturas.capes.gov.br), de acordo com o cronograma 
apresentado neste Edital; 

b) Para a apresentação de propostas, será necessária a obtenção de senha de acesso ao 
sistema, disponível no menu “quero me cadastrar”; 

c) Documentos encaminhados sem as assinaturas necessárias serão rejeitados na análise 
técnica e a proposta será desclassificada; 

d)  Após a finalização e envio da proposta no sistema, o proponente receberá, no endereço de 
e-mail informado em seu cadastro, a confirmação de recebimento da proposta. 

e)  A CAPES não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais 
problemas técnicos ou falhas na transmissão de dados.   
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f) Alterações e substituições de documentos no sistema serão permitidas somente durante o 
período de submissão de proposta;  

g) Após finalizar e enviar a proposta, os arquivos incluídos serão considerados como versão 
final e seguirão para análise, não sendo mais possível alterá-los; 

h) Propostas que não forem finalizadas e enviadas para análise no sistema, serão 
consideradas incompletas e consequentemente eliminadas do certame;  

i) Todos os documentos listados no item 4.1 deverão ser anexados, em formato PDF no 
Sistema Candidaturas, no ato da inscrição. 

j) A resolução e qualidade dos arquivos (PDF) anexados são de inteira responsabilidade do 
proponente e, caso estejam ilegíveis ou com resolução insuficiente para impressão, serão 
desconsiderados pela análise técnica, podendo levar a desclassificação da proposta; 

k) Os arquivos deverão ser encaminhados em formato PDF, com tamanho máximo 2MB. 

 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

5.1 Para a execução do presente edital foi destinado o montante de recursos oriundos da parceria 
ANA-Capes, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), consignados na ação 20WI.0001 – 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Agência Nacional de águas.  

5.2 O valor máximo admitido por projeto institucional será de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).  

5.3 Os projetos classificados serão selecionados observando o montante de recursos especificados 
no item 5.1. 

 

 

6. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

6.1 Itens financiáveis 

6.1.1 São financiáveis os itens de custeio que se destinam, exclusivamente, ao pagamento de 
despesas essenciais à execução das atividades tais como: material de consumo, prestação de 
serviço de terceiros (pessoa física ou jurídica), entre outras necessárias ao desenvolvimento do 
objeto pactuado. 

6.1.1.1 Devem ser previstos recursos para o deslocamento do coordenador institucional do projeto 
para participar da reunião de intercâmbio, conforme previsto no item 3.5. 

6.1.2 Todo planejamento técnico e orçamentário do projeto institucional deverá ser preenchido 
diretamente no Sistema Candidaturas, de acordo com o cronograma do Edital.  

 

 

6.2 Itens não financiáveis 

6.2.1 No âmbito deste Edital não é permitida a aquisição de materiais permanentes. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Atividade Data 

Lançamento do Edital no Diário Oficial da União e na 
página da CAPES na internet. 

02/10/2015 

Abertura do Sistema Candidaturas para submissão de 
propostas.  

02/10/2015 

Fechamento do Sistema Candidaturas para submissão de 
propostas (Data e hora limite para submissão de 
propostas) 

 04/11/2015 às 18h 

Divulgação do resultado preliminar no Diário Oficial da 
União e na página da CAPES na Internet. 

13/11/2015 

Prazo para interposição de recursos. (Data e hora limite 
para submissão de propostas) 

13/11/2015 até 18h00 do 
dia 23/11/2015 

Divulgação do resultado final no Diário Oficial da União e 
na página da CAPES na Internet. 

30/11/2015 

 

 

8. DO PROCESSO DE ANÁLISE E DO JULGAMENTO  

 

A análise e o julgamento das propostas submetidas à CAPES serão realizados em três etapas: 

a) Análise pela Área Técnica da DEB/CAPES – Enquadramento: as propostas serão 
analisadas pela equipe técnica da Diretoria de Formação dos Professores da Educação 
Básica - DEB, com a finalidade de examinar a adequação às especificações e condições 
tratadas neste Edital. As propostas encaminhadas fora do prazo previsto ou em desacordo 
com as respectivas instruções deste Edital serão automaticamente desclassificadas; 

b) Análise de Mérito por Comissão ad hoc – Avaliação e Classificação: esta etapa consiste no 
julgamento de mérito e classificação das propostas. A composição da comissão ad hoc será 
indicada pela Agência Nacional de Águas-ANA. O julgamento observará a adequação dos 
projetos aos objetivos do presente edital; 

c) Homologação pela CAPES. O resultado da avaliação da Comissão ad hoc deve ser 
homologado pela CAPES, considerando a classificação e o limite de recursos previstos 
neste Edital. 
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9. DO RESULTADO DO JULGAMENTO  

 

a) As propostas aprovadas serão divulgadas na data aprazada no cronograma, no sítio da 
CAPES – http://www.capes.gov.br e publicadas no Diário Oficial da União; 

b) Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado deste Edital, a CAPES 
aceitará recurso no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da divulgação do resultado do 
julgamento no Diário Oficial da União e no sítio da CAPES. Os recursos deverão ser 
enviados pelo Sistema Candidaturas (candidaturas.capes.gov.br). 

c) Em caso de recurso, será designado outro integrante da Comissão ad hoc que, após exame, 
fundamentará a apreciação do pedido de reconsideração. 

 

10. DA CONTRATAÇÃO E PRAZOS DE EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

10.1 Os projetos serão firmados por meio de Auxilio Financeiro a Projeto Educacional e de 
Pesquisa – AUXPE nos termos da Portaria Capes nº 59, de 14 de maio de 2013. 

10.2 Os projetos terão vigência de um ano a contar da assinatura do instrumento firmado. 

10.2.1 Não será admitida a prorrogação de prazo, salvo se houver atraso no repasse recursos. 

10.3 As proponentes que tiverem suas propostas aprovadas serão comunicadas por oficio. Este 
conterá todas as orientações sobre os procedimentos para a implantação do instrumento de 
repasse e orientações sobre a prestação de contas.  

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

11.1 Os projetos serão analisados, acompanhados e avaliados pela CAPES e pela ANA. 

11.2 As proponentes deverão encaminhar informações quando solicitadas pela CAPES e pela 
ANA. 

11.3 Se for detectada, na análise da prestação de contas, ou a qualquer tempo, a realização de 
despesas fora dos Itens Financiáveis ou fora dos itens aprovados na proposta, a prestação de 
contas não será aprovada pela CAPES, podendo ser solicitada a devolução dos recursos, sem 
prejuízo de outras providências cabíveis. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 As publicações científicas e qualquer outro meio de divulgação de trabalho de pesquisa 
amparados pelo presente edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio das entidades 
financiadoras – ANA e CAPES. 

12.2 A CAPES e a ANA ficam autorizadas a utilizar e divulgar, na forma e de acordo com o 
interesse público, o produto resultante da atividade financiada, resguardada a citação dos autores e 
dos colaboradores. 

http://www.capes.gov.br/
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12.4 A não observância aos prazos estabelecidos para o encaminhamento de qualquer documento 
solicitado pela coordenação do programa poderá levar a desclassificação da proposta. 

12.5 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, 
seja por decisão unilateral da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB) da 
CAPES e/ou da Agência Nacional de Águas, seja por motivo de interesse público ou exigência 
legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza. 

12.6 Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela DEB/CAPES, por 
meio de consulta dirigida, exclusivamente para o endereço projetoagua@capes.gov.br.  

12.7 Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser solicitados pelo e-
mail projetoagua@capes.gov.br ou pelos telefones (61) 2022-6581, 2022-6567, 2022-6993, 2022-
6686, 2022-6743, 2022-6744 e 2022-6573. 

12.8 O presente edital regula-se pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público e, em 
especial, pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, pelo Decreto nº 
6.170, de 25 de junho de 2007, pela Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e 
pelas normas internas da CAPES. 

12.9 À CAPES reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no 
presente Edital. 

 

 

 

Brasília, 29 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

CARLOS AFONSO NOBRE 
 
 

mailto:projetoagua@capes.gov.br
mailto:projetoagua@capes.gov.br
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ANEXO I. MATERIAIS DE REFERÊNCIA DE CONTEÚDO  
 

 
 

PÚBLICAÇÕES 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). O Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz?  
Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos. Agência Nacional de Águas. Brasília: SAG, 2011. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). O Comitê de Bacia Hidrográfica: prática e 

procedimento.  Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos. Agência Nacional de Águas. 
Brasília: SAG, 2011. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Alternativas organizacionais para a gestão de 

recursos hídricos. Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos: volume 3. Brasília: ANA, 2014. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Agência de água: o que é, o que faz e como 

funciona. Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos: volume 4. Brasília: ANA, 2014. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL).Planos de Recursos Hídricos e Enquadramento dos 
Corpos de Água. Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos: volume 5. Brasília: ANA, 2013. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL).Outorga de direito de uso de recursos hídricos. 

Cadernos de Capacitação em Recursos Hídricos: volume 6. Brasília: ANA, 2014. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL).Cobrança pelo uso da água. Cadernos de 

Capacitação em Recursos Hídricos: volume 7. Brasília: ANA, 2014. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL).Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil.  

www.conjuntura.ana.gov.br  
 
 
ANIMAÇÕES: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDOTUuInCuz6SWIiQttv0Wf9JnpcWlNS 
 

1. O uso racional da água 
2. A alocação negociada 
3. Lei das Águas no Brasil 
4. Segurança de Barragens no Brasil 
5. Ciclo Hidrológico 
6. Programa Produtor de Água 
7. Planos de Recursos Hídricos e o Enquadramento de Corpos d´água 
8. A cobrança pelo uso da água 
9. Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
10. A Rede Hidrometeorológica Nacional 

 
 
JOGO ELETRÔNICO 
www.aguaemjogo.com.br 
 
CURSOS 
“Água em Curso – Jovens” 
“Água em Curso – Multiplicadores” 

http://www.conjuntura.ana.gov.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDOTUuInCuz6SWIiQttv0Wf9JnpcWlNS
http://www.aguaemjogo.com.br/
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www.aguaegestao.com.br 
 
 
 

ANEXO II. ROTEIRO BÁSICO DO PROJETO 

EDITAL ANA-CAPES/DEB Nº ______/2015  

Programa de Apoio à Produção de Material Didático para a Educação Básica 

Projeto Água 

 

1. TÍTULO DO PROJETO 

 

 

2. INSTITUIÇÃO  

2.1 Nome da instituição  

2.2 Sigla  

2.3 Endereço  

3. COORDENADOR INSTITUCIONAL 

3.1 Nome completo  

3.2 CPF  

3.3 Titulação  

3.4 Cargo  

 

4. DETALHAMENTO DO PROJETO 

Demonstrar os aspectos relacionados no item 3 do Edital, a saber, “Das Principais Características dos 
Projetos”. As informações aqui solicitadas podem ser acrescidas com observações/comentários extras que o 
proponente considerar pertinentes. 

I. Resumo 

 

 

II. Contextualização teórica do tema e Justificativa 

Apresentação resumida do projeto no contexto do uso e da produção de material didático sobre a Água 
para a Educação Básica. A justificativa deve demonstrar: a relevância e originalidade da proposta e a contribuição 
para o conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos hídricos. 

http://www.aguaegestao.com.br/
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III. Objetivos do Projeto 

Apresentação do objetivo geral; 

Descrição dos objetivos específicos; 

 

 

 

 

 

IV. Descrição da Fase de Teste 

 

 

 

 

 

 

V. Cronograma de atividades (Informar atividades e prazos) 

 

 

 

 

 

 

VI. Plano de Aplicação 

 

GRUPO/TIPO DE DESPESA VALOR SOLICITADO (R$) 

DESPESAS DE CUSTEIO  

Diária       

Material de Consumo       

Passagem e Despesa com Locomoção       

Serviços de terceiros - Pessoa Física       
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Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica       

TOTAL GERAL       
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VII. Observações / Comentários adicionais que julgue pertinente 

 

 

 

 

 

 

VIII. Principais referências bibliográficas 

 

 

 

 

 

 

 

5. ASSINATURA DO COORDENADOR INSTITUCIONAL 

 

Data: ___/___/___ 

 

___________________________________ 

Nome do coordenador institucional do Projeto 

Nome da Instituição 

 

 


