
CHAMADA PARA INSCRIÇÃO DE
ESPAÇOS EXIBIDORES
O Circuito Tela Verde (CTV) é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que tem por objetivo divulgar, estimular e

promover atividades de Educação Ambiental por meio da Mostra do Circuito Tela Verde, que reúne vídeos envolvendo o tema. 

Ao se inscrever como espaço exibidor, a instituição terá acesso a todos os materiais necessários para a realização da 10ª Mostra

do Circuito Tela Verde (link dos vídeos e guia orientador da Mostra).

 O espaço disponibilizado pela instituição para realização da Mostra pode ser um espaço físico, virtual ou até itinerante. Podem se

inscrever como Espaço Exibidor diferentes organizações, como por exemplo: Salas Verdes, instituições formais de ensino,

instituições não-formais de ensino, instituições públicas, ONGs, associações, cooperativas, instituições religiosas, empresas,

dentre outras.

Nesse sentido, informamos que estará aberto, de 24 de maio a 11 de junho de 2021, o período de inscrição para os Espaços

Exibidores da 10ª Mostra do Circuito Tela Verde.

Inscrição dos Espaços Exibidores

A inscrição dos espaços exibidores da 10ª Mostra do Circuito Tela Verde será feita pela Plataforma de Educação a Distância (EaD)

do MMA . 

Para realizar a inscrição, o responsável pelo espaço exibidor deverá seguir os seguintes passos:

1- Acessar a plataforma EaD do MMA  por meio do seguinte link: https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9518;

2- Clicar em “inscreva-se”;

3- Inserir o CPF no campo indicado. Para as pessoas que já possuem cadastro na Plataforma EaD do MMA, abrirá um formulário

de atualização cadastral. Para quem ainda não possui cadastro, abrirá um formulário de cadastramento.

4- Preencher o formulário de cadastramento/atualização.

IMPORTANTE: 
O cadastro apresentará um campo denominado "Eu sou", com as seguintes opções de resposta:
• Servidor Público
• Público Geral
• Espaço exibidor do Circuito Tela Verde 

Ao escolher "Espaço exibidor do Circuito Tela Verde", abrirá um campo para o preenchimento dos seguintes dados relacionados à
instituição responsável pelo espaço exibidor:
• Nome da Instituição
• CNPJ da Instituição

O preenchimento desses campos é obrigatório.

5- Após a finalização do cadastro na plataforma EaD, será necessário preencher um formulário específico de inscrição da 10ª
Mostra do CTV, por meio do seguinte link https://ead.mma.gov.br/course/view.php?id=391.

10ª Mostra do Circuito Tela Verde
 

https://ead.mma.gov.br/mod/page/view.php?id=9518
https://ead.mma.gov.br/course/view.php?id=391


Disponibilização de documentos e mídias
 

Serão disponibilizados os seguintes documentos para todas as instituições inscritas:

1.     Guia orientador da 10ª Mostra do Circuito Tela Verde.
2.     Link para acesso aos 27 vídeos da 10ª Mostra do Circuito Tela Verde.
3.     Formulário de avaliação da 10ª Mostra do Circuito Tela Verde.

OBS: Os documentos e mídias elencadas acima serão disponibilizadas em formato digital na plataforma EaD do MMA, na página
da 10ª Mostra CTV (https://ead.mma.gov.br/course/view.php?id=391), a partir do dia 14 de junho.

Os 1.350 primeiros inscritos também receberão um Kit em meio físico, contendo 3 DVDs com os 27 vídeos da 10ª Mostra do
Circuito Tela Verde. 

Compromissos do espaço exibidor

• O espaço exibidor deverá realizar a Mostra, de acordo com as orientações do “Guia Orientador da 10ª Mostra do Circuito Tela

Verde”.

• Cada espaço exibidor tem autonomia para definir quais vídeos serão exibidos e poderá realizar quantas mostras desejar.

• Todos os espaços exibidores deverão preencher o formulário de avaliação, que estará disponível para preenchimento de 11 de

outubro a 12 novembro de 2021 na plataforma. 

• Apenas as instituições que preencherem o formulário de avaliação receberão certificado de participação da 10ª Mostra CTV como

Espaço Exibidor.

AVISO: Em virtude da pandemia de COVID-19, recomenda-se que a realização de mostras seja prioritariamente no formato online -

não presencial. Caso seja presencial, devem ser respeitados os protocolos recomendados pela OMS, pelas autoridades sanitárias do

Brasil e legislação local.

Contatos

• Informações adicionais e/ou dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone (61) 2028-1207 e pelo e-mail: 

 circuitotelaverde@mma.gov.br .

• Em caso de dúvidas ou problemas com relação à plataforma EaD, entrar em contato com o suporte técnico pelo Chat da

plataforma, e-mail de suporte: ava@mma.gov.br ou telefone: 4020.2371.

https://ead.mma.gov.br/course/view.php?id=391

