II CONFERÊNCIA DA CAATINGA
Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade
19 a 21 DE JUNHO/2018
ANEXO II - REGRAS PARA INDICAÇÃO E SELEÇÃO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS - CEARÁ
Objetivo
Disseminar o conhecimento sobre programas, projetos e ações desenvolvidos no
Bioma Caatinga que têm contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento
humano e sustentável, para o alcance das metas previstas nos ODS, que podem ser
referência para as políticas públicas a serem implementadas na região.
Categorias de Participantes
 Instituições Públicas (Federais, Estaduais e Municipais);
 Entidades da sociedade civil
 Iniciativa Privada
Procedimentos
 A Coordenação Estadual da II Conferência da Caatinga no Ceará está coletando
indicações de experiência exitosas relacionadas ao bioma Caatinga com o
objetivo de encaminhar o processo de pré-seleção das experiências a serem
apresentadas na Conferência.
 As instituições públicas e entidades da sociedade poderão encaminhar suas
experiências que considerarem relevantes, até o dia 30 de Abril de 2018, para o
endereço eletrônico 2conferenciadacaatinga@al.ce.gov, registrando-as na ficha
no link ao lado. As propostas enviadas serão submetidas a uma pré–seleção.
 No dia 15 de maio de 2018, será realizado o Encontro Estadual Preparatório da
II Conferência que terá como objetivo priorizar 10 (dez) experiências do Ceará a
partir das propostas encaminhadas. Destas, a coordenação geral irá selecionar
05 (cinco) para serem apresentadas na Conferência, em power point, nas salas
temáticas; e 5 (cinco) para divulgação na forma de banner/painel/ vídeo, na
área da exposição.
 Durante a Conferência, cada expositor terá 25 min, que será rigorosamente
observado, para apresentar sua experiência nas respectivas salas temáticas. Ao
final, um debatedor fará sua intervenção analisando os trabalhos apresentados
e será aberto tempo para comentários dos participantes.
Critérios de participação
 Os projetos, planos e ações a serem apresentados deverão ter no mínimo 5
(cinco) anos de implantação e apresentarem resultados que comprovem sua
eficiência.



As experiências deverão se relacionar aos seguintes eixos temáticos:
o Meio ambiente;
o Segurança hídrica e saneamento;
o Agropecuária;
o Desenvolvimento econômico e social.

 Os resultados das experiências devem contribuir para alcançarmos as metas, de
pelo menos um dos seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS:
o ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares;
o ODS 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável;
o ODS 4: Assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
o ODS 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e
saneamento para todos;
o ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
o ODS 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e
deterá perda da biodiversidade.


A Coordenação Geral levará em consideração os seguintes critérios, para a
seleção das 5 (cinco) experiências por Estado, a serem apresentadas nas salas
temáticas:
o O número de experiências indicadas por eixo temático;
o Evitar a duplicidade de experiências de um mesmo programa (regional
ou nacional) em mais de um estado;
o A abrangência, os resultados, a diversidade das experiências e a inclusão
social.
(jovens, mulheres, etnias indígenas, quilombolas, etc..);
o Se houver necessidade de remanejamento de experiências entre as 5
(cinco) primeiras indicadas pelo Estado, será respeitada a sequência das
demais.

Prazos


Até 30 de Abril de 2018 - indicação das experiências exitosas no bioma
Caatinga no Ceará.





15 de Maio 2018 - Encontro Estadual Preparatório para II Conferência da
Caatinga - Assembleia Legislativa do Ceará – Indicação/priorização das 10
experiências exitosas do Ceará.
Até 08 de Junho 2018 a Coordenação Geral divulgará os resultados das 05
(cinco) experiências que serão apresentadas nas salas temáticas e das 05
(cinco) que serão expostas em banners/ou vídeo e o enquadramento final das
apresentações nos respectivos eixos temáticos.

Caracterização das Experiências
Os projetos, programas ou ações pré-selecionados pelos Estados para apresentação na
II Conferência da Caatinga deverão ser indicados na Ficha de Experiência Exitosa,
modelo apresentado no link ao lado.

