
PLANO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA
PROGRAMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

  DIFUSÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

1.Dados da capacitação:
• Nome do curso: Curso de Políticas de Gerenciamento da Qualidade do Ar II (Air

Quality Management Policy II).
• Nome da Instituição: JICA- Agência de Cooperação Internacional do Japão

-     Endereço da instituição:
-     Local:  Hachioji -Tóquio/Japão
-     Data: 15/01/2006 a 06/03/2006

2. Dados do Funcionário:
-      Nome: FABIO FERREIRA FERLING
-     Área de trabalho:  CIPL- Setor de Planejamento e Licenciamento Ambiental

• Ramal: 3036
• e-mail:  fabiof@cetesbnet.sp.gov.br

-    Responsável pela indicação: Marilda Soares

3. Síntese temática:
• Conteúdo Específico: Compreensão dos métodos de amostragem, controle e

prevenção da poluição do ar, políticas de controle e gerenciamento da qualidade do
ar.

• Resultados imediatos e mediatos para a companhia:  Melhores condições de
comparar metodologias similares no planejamento de ações de licenciamento, com
ganho de qualidade e eficiência, ao CIPL e à CETESB.

• Áreas técnicas beneficiadas:  O curso permitirá conhecer como é feito o controle de
gerenciamento da qualidade do ar nos países desenvolvidos (Japão) e orientar os
setores ligados ao licenciamento (CIPL,CIPN, CIPE, Agências Ambientais e
departamentos) na obtenção de soluções eficientes.

• Tipo de incremento para a qualidade ambiental: Melhor gerenciamento de fontes e
possibilidade de estabelecimento de estratégias de ação mais efetivas com um baixo
custo para a companhia e elevado ganho à qualidade do ar de São Paulo.

• Resultantes sociais e econômicas verificadas: A melhoria da qualidade do ar resulta
de uma melhor qualidade de vida e ganhos econômicos na medida em que se
reduzem os atendimentos médicos e outros.

4. Indicação de material recebido no curso:
• CD contendo apresentações das aulas ministradas no curso (disponível na

Biblioteca).



5. Indicação de referências:
- www.jica.org.br

6. Indicação de contatos:
- Setores de Qualidade do Ar da CETESB.
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