Novo curso a distância: Fundamentos da quantificação de GEE a
nível subnacional
Temos o prazer de anunciar que o Climate Group oferecerá um novo curso a distância, trazido até você
pelo Projeto Pegada Climática, uma iniciativa da coalizão Under2, em parceria com o Instituto de Gestão
de Gases de Efeito Estufa (GHGMI).
A missão do Projeto Pegada Climática é apoiar os governos estaduais e regionais a melhorar seus
esforços para monitorar e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE).
Sobre o curso
O monitoramento das emissões é a base fundamental para a implementação de medidas climáticas
eficazes. Os governos estaduais e regionais devem estar equipados para compreender o processo de
monitoramento de emissões a fim de priorizar suas ações climáticas e melhorar o desenho de suas
estratégias de redução de emissões.
O objetivo deste curso é apoiar os governos da coalizão Under2 a desenvolver e incorporar sua
capacidade de monitoramento de emissões de GEE. Este curso interativo proporcionará uma introdução
rápida, porém abrangente, ao tema.
O curso será realizado de novembro de 2020 a março de 2021, e levará aproximadamente 20 horas para
ser concluído na íntegra. Aconselhamos os participantes que dediquem entre 3 ou 4 horas por mês
durante cinco meses. Estaremos em contato constante com os participantes via e-mail, e os convidamos
a seguir o cronograma sugerido para que se beneficiem do fórum online do curso. Também estaremos
disponíveis para quaisquer perguntas e apoio durante o período do curso.
Ao concluir o curso e o exame final com sucesso, os participantes receberão um Certificado de
Competência assinado pelo Climate Group e pela GHGMI.
Conteúdo do curso
Este curso interativo está dividido em seis lições, cada uma delas focando um tópico diferente. Os temas
abaixo estarão compostos de cerca de sete tópicos cada um.
1. Introdução e visão geral do curso
a. Fontes e tendências do GEE
b. Funções e oportunidades subnacionais
2. Fundamentos da mensuração, relato e verificação (MRV) dos GEE
3. Sistemas de mensuração, relato e verificação
4. Coleta de dados
5. Métodos de cálculo dos GEE
6. Questões intersetoriais

Nas lições você aprenderá sobre os principais componentes do rastreamento de emissões e também
terá acesso a folhetos e modelos para download, assim como links e recursos adicionais para
aprofundar seu conhecimento sobre qualquer um dos tópicos abordados.
Haverá também estudos de casos adicionais que mostram exemplos bem-sucedidos de rastreamento de
GEE a nível estadual e de fortalecimento de capacidades, e você terá a oportunidade de testar sua
compreensão através de verificações de conhecimento no final de cada lição.
Programa do curso
O cronograma do curso é planejado da seguinte forma, embora esteja sujeito a possíveis ajustes:

Data de conclusão

Lição

2 de novembro de 2020 - 13 de novembro de 2020

Lição 1

16 de novembro de 2020 - 27 de novembro de 2020

Lição 2

30 de novembro de 2020 - 11 de dezembro de 2020

Lição 3

14 de dezembro de 2020 - 15 de janeiro de 2021

Lição 4

18 de janeiro de 2021 - 29 de janeiro de 2021

Lição 5

1 de fevereiro de 2021 - 12 de fevereiro de 2021

Lição 6

15 de fevereiro de 2021 - 26 de fevereiro de 2021

Estudo e revisão/exame do curso

1 de março de 2021 - 12 de março de 2021

Avaliação do curso

Até 31 de março de 2021

Certificado de Competência

Quem deve fazer este curso?
Este curso é projetado para funcionários inexperientes ou de nível médio dos governos estaduais,
regionais ou municipais que trabalham em economias em desenvolvimento e emergentes, responsáveis
por apoiar o desenvolvimento de seu inventário subnacional de GEE e/ou do sistema de MRV.
Os participantes alvo incluem:
1. Compiladores de inventários subnacionais
2. Líderes do setor e membros do grupo de trabalho técnico
3. Implementadores de ações políticas ou gerentes de projetos
Outros alunos que também podem se beneficiar do curso são: financiadores, provedores de dados,
formuladores de políticas, pessoal municipal, pessoal financeiro ou de operações.
Por favor, levar em conta que os participantes precisarão ter acesso a um laptop ou computador
desktop e à Internet para poder participar. O curso foi formatado em HTML5 e, idealmente, será visto
em uma pequena tela (ou seja, 11-14 polegadas) do laptop ou desktop. Levar em conta que podemos
oferecer este curso em inglês, espanhol e português (brasileiro).
Quem tem direito a uma vaga/bolsa de estudo?
Este curso está disponível gratuitamente aos membros da coalizão Under2 através do Projeto Pegada
Climática, que faz parte da Iniciativa Climática Internacional (IKI). O preço habitual deste curso para cada
participante é de US$ 395. Portanto, é imperativo que os participantes se comprometam com o curso e
dediquem o tempo necessário (mínimo de 20 horas) para completar com sucesso as aulas e o exame
(nota de 70% ou mais) para receber um Certificado de Competência.
Podemos oferecer a 50 participantes* uma bolsa de estudos, ou seja, participação gratuita no curso.
Devido ao número limitado de vagas financiadas, haverá um curto processo de solicitação. O processo
de solicitação estará aberto a partir de 14 de setembro de 2020.
Você poderá encontrar o formulário de solicitação aqui. Lembre-se de enviar seu formulário
preenchido antes da data limite de 9 de outubro de 2020.
Favor rever os seguintes critérios e considerações de elegibilidade antes de iniciar o processo de
solicitação:
• Os participantes devem ser servidores públicos/representantes ** dos estados ou regiões
membros da coalizão Under2.
• O curso está dirigido especificamente aos governos das economias em desenvolvimento e
emergentes***, com recursos e/ou capacidade limitadas para desenvolver inventários de GEE e
sistemas MRV. Portanto, será dada preferência aos candidatos do Sul Global que atendam a
esses critérios.
• Os participantes devem ser profissionais de nível médio ou iniciantes.
• Os participantes devem estar bem posicionados para usar o que aprenderem no curso para
ajudar a fomentar os esforços de rastreamento e redução de emissões de seu estado.

Observe que o Cimate Group fará uma seleção final dos bolsistas com base nas considerações acima,
bem como nos critérios de idoneidade para o curso e na representação diversificada. O Climate Group
irá informar aos candidatos selecionados sobre seu lugar no curso até 28 de outubro de 2020.
* Posso fazer o curso se não sou elegível, ou não fui selecionado, para uma bolsa de estudos?
Sim, é possível que o participante pague seu próprio curso. O preço habitual para este curso por
participante é de US$395. Entre em contato conosco se você não cumprir com os critérios de
elegibilidade, ou se não for bem-sucedido na solicitação de sua bolsa de estudos, para discutir a
possibilidade de autofinanciamento (os dados de contato são fornecidos abaixo).
** Posso fazer o curso se não sou servidor público, mas trabalho com o governo estadual?
O Climate Group reconhece que, além dos servidores públicos, outros atores-chave dentro de um
estado, região ou município às vezes desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de seu
inventário de GEE e do sistema de MRV, e em assegurar que este processo seja institucionalizado,
incluindo acadêmicos e consultores. Portanto, o curso está aberto a essas principais partes interessadas,
desde que possa demonstrar que tem o apoio do estado ou de algum membro regional da coalizão
Under2 (por exemplo, uma carta de apoio).
*** Minha região é elegível para eu receber uma bolsa de estudos?
Para a decisão sobre as regiões elegíveis, seguimos as diretrizes do IKI sobre as regiões-alvo de seus
projetos. Os países elegíveis são aqueles que têm direito à AOD, você pode ver aqui a lista completa
desses países para 2020. Favor observar que todos os países e territórios da lista fornecida são elegíveis
nas quatro categorias de "Menos desenvolvidos", "Outros de baixa renda", "Baixa renda média" e "Alta
renda média". Entre em contato conosco se você tiver alguma dúvida.

Obrigado por seu interesse no curso. Esperamos receber sua solicitação. Se você tiver
alguma dúvida sobre o processo de inscrição ou sobre o curso, favor contatar a Monica
Mata, MMata@theclimategroup.org

Este projeto é parte da Iniciativa Climática Internacional (IKI)
O Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) apóia esta iniciativa com base em uma decisão tomada pelo Parlamento Federal Alemão.

