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1.Dados da Capacitação:
- Nome do curso: 20th IAPS International  Conference
- Nome da instituição : IAPS – International Association for People-Environmental
- Endereço da instituição : Via San Godenzo 164, 00189 Roma
- Local: Roma - Itália
- Data: 28 de julho a 01 de agosto de 2008

2. Dados do Funcionário:
- Nome: Cintia Okamura
- Área de trabalho: Diretoria de Controle de Poluição Ambiental - C
- Ramal: 3025
- e-mail: cintiao@cetesbnet.sp.gov.br
- Responsável pela indicação: Assunto de Interesse da Área/Diretoria C

3.Síntese Temática
- Conteúdo técnico específico da capacitação:

Esse evento teve como objetivo abordar as questões relativas aos diferentes aspectos da relação
pessoa-ambiente, envolvendo conceitos  importantes referentes às múltiplas diversidades que
caracterizam os ambientes urbanos e que são temas centrais do programa de desenvolvimento
sustentável da UNESCO. O propósito do evento foi focar atenção nas potencialidades e desafios
dos sistemas biológico e sociocultural, buscando o envolvimento e a colaboração entre diferentes
disciplinas e entre diferentes setores: público e privado, governamental e não governamental, para
a promoção de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o evento
abordou uma gama ampla de temas, desde a teoria à prática, relacionados aos aspectos
socioambientais.

- Resultados imediatos e mediatos para a companhia:
A aplicação dos conhecimentos adquiridos é imediata nas análises referentes à percepção
ambiental da população para subsidiar os trabalhos desenvolvidos pela CETESB, envolvendo
licenciamento e controle da poluição.
A médio prazo objetiva-se o repasse de conhecimento para as agências ambientais e demais áreas
técnicas visando o aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos na CETESB, com a utilização do
instrumental da Psicologia Ambiental para a compreensão do campo complexo de atitudes, de
representações e de avaliações da comunidade no entorno de fontes de poluição.

- Áreas técnicas beneficiadas:
São várias as áreas técnicas da Cia, da Diretoria de Controle e da Diretoria de Engenharia, que



podem se beneficiar destes conhecimentos

- Tipo de incremento para a qualidade ambiental:
O incremento na qualidade ambiental ocorrerá na medida em que os conhecimentos incorporados
poderão ser aplicados nas atividades desenvolvidas pela Companhia focando principalmente nas
atividades de gestão socioambiental, levando a população à participação nas ações de controle e
prevenção da poluição, considerando-se os ideais de construção de sociedades sustentáveis.

- Resultantes sociais e econômicas verificadas:
Melhor compreensão dos processos envolvidos na relação pessoa-ambiente e aquisição de
conhecimentos teórico e prático relacionados aos aspectos socioambientais,  possibilitando
potenciais soluções para problemas regionais e a promoção de políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável.

4.Indicação de material recebido no curso
Não foram fornecidos materiais didáticos, ficará disponível na Biblioteca CD contendo o resumo
das apresentações.

5-Indicação de referências
   www.iaps2008.com

6-Indicação de contatos
- Do curso em referência
   e-mail: iaps2008@pyramide.it

Gestão do Conhecimento/Difusão/Disseminação
A/AR/ARD/ARDC/ARDB


