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TERMO DE COMPROMISSO 

À 

FAPESP, Linha de Fomento “Projetos especiais/PDIP” 

 

Em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sorocaba Médio-Tietê (CBH-

SMT), comprometo-me a participar, como Instituição Parceira, do projeto 

“Curso de transferência de conhecimento visando a gestão em águas 

subterrâneas no âmbito dos Comitês de Bacia do Estado de São Paulo “, inserido 

em projeto maior denominado - “Modernização e ampliação da infraestrutura 

de pesquisa científica do Instituto Geológico para subsidiar políticas públicas 

na área de meio ambiente”, aprovado pela Fapesp (proc. nº 2017/50336-6), 

sob a linha de fomento “Projetos especiais/PDIP”. 

A equipe designada a participar do projeto estará ativamente engajada nas 

seguintes atividades: 

• Participação de todo o projeto, que se desenvolverá em um período de 2 

anos, com aulas ministradas em 3 módulos, separados entre si por períodos 

estimados de 3 meses. 

• Preparação e fornecimento de instalações para o bom desempenho dos 

módulos e também para as reuniões preparatórias e de avaliação, com a equipe 

de professores e bolsistas. 

• Preparação das atividades prévias ao módulo 1, fornecendo os materiais e 

informações disponíveis a respeito dos recursos hídricos subterrâneos e de sua 

gestão na Bacia Hidrográfica, bem como auxiliando os professores e os bolsistas 

a delinear questionários, avaliações e materiais didáticos. 

• Participação dos módulos na qualidade de alunos, auxiliando a identificar os 

problemas prioritários a serem trabalhados nas oficinas, bem como a identificar 

ações e projetos de políticas públicas prioritárias. 
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• Liderança na região durante a fase final do projeto em que os aprendizados 

deverão ser utilizados no início da implementação de políticas públicas 

delineadas ao longo do curso. O diálogo com os interlocutores (alunos), 

identificados nos módulos, faz parte desta atividade e tem o objetivo de 

proporcionar comunicação mais rápida e direta com a equipe de professores e 

bolsistas. 

• Participação na delineação das conclusões do projeto, utilizando o 

questionário inicial, as avaliações intermediárias e a final. 
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