
Formação de Multiplicadores
para Incorporação de Gênero no 

Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e Educação Ambiental

Formação em Gênero, Água 
e Educação Ambiental

GAEA



Mobilizar lideranças e ampliar o acesso da 
mulher estimulando-as e qualificando-as para a 
participação em processos de discussão, 
deliberação e decisão dos diversos segmentos 
compartilhando conceitos sobre gênero, água e 
educação ambiental, buscando assim a 
planificação de equidade de gênero nesses 
espaços, utilizando-se de ferramentas da 
educação a distância.
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A 2012 – 2014

Assinatura do contrato – nov/2013
 Liberação dos recursos – jun/2013

Articulações
Aprovação do Curso de Formação UFMS –

Jan/2013

Formação – 180 horas – EAD
2 edições da Revista Aguapé
Encontro de Encerramento
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A 150 cursistas

100 Bacia do Alto Paraguai – Brasil, Bolivia
e Paraguai

50 Bacia do Paraná no Estado de Mato 
Grosso do Sul

7 Módulos
 18 Professores/as conteudistas – artigos das 

disciplinas 
 20 Convidados para apresentarem Relatos de 

Experiências
 Equipe de tutoria



Mobilizar lideranças e ampliar o acesso da mulher 
estimulando-as e qualificando-as para a participação em 
processos de discussão, deliberação e decisão dos 
diversos segmentos quanto o contexto de gênero, da 
água e de educação ambiental.

META 1 - Mulheres multiplicando informações sobre gênero, 
recursos hídricos e educação ambiental, e ocupando espaços de 
discussão, deliberação e decisão.
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Divulgar informações e conhecimentos para 
estimular a participação e controle social nas 
políticas públicas

META 2 - Difusão de informações sobre gênero, 
recursos hídricos e educação ambiental, estimulando 
a participação e controle social nas políticas 
públicas.
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Universidade Federal da Grande Dourados 
Grupo de Educadores Ambientais Sem Fronteira (GEASF)
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Ambiental
Grupo de Estudo e Pesquisa Mulher e Água
CAP-Net Brasil – Rede de Capacitação em Recursos Hídricos
Centro de Saberes e Cuidados Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai
Rede Aguapé de Educação Ambiental para o Pantanal
Ecologia em Ação
Ecoporã
Paz y Desarrollo - PY
Movimento de Mulheres Camponesas
Movimento da Diversidade Racial
Ministério do Meio Ambiente
Sub Secretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania de Mato Grosso do 

Sul
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Mato Grosso do 

Sul
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Consórcios de Gestão Ambiental – Cidema, Cointa e Ciabri



Obrigada!
Gracias!

Aguyje!

www.mupan.org.br
mupan.mupan@gmail.com

http://www.mupan.org.br/
mailto:mupan.mupan@gmail.com

