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Helena abre a reunião e inicia a apresentação do Sr. Leandro, Diretor da DIPLAN, que comenta
sobre sua carreira e seus objetivos perante às demandas. Em seguida, os demais participantes se
apresentaram.
Thais apresenta o contrato de gestão da Unidade Escola, trazendo alguns pontos que estão
publicizados no ambiente virtual do ICMBio – AVA. Além disso, os aspectos do projeto como a
tabela de prazo, os 10 anos do projeto e as buscas de parcerias para captação de outros recursos.
Nesse momento foi conversado sobre o AVA, a ACADEBIO, o plano anual de capacitação e como
está ocorrendo o desenho para enfim oferecer cursos no âmbito interno e externo.
Em seguida Marina da ACADEBIO informa que está em contato via Skype para participar das
deliberações da reunião.
A reunião continua com a verificação dos cursos de cada setor. A partir disso, surgiram os seguintes
tópicos que foram discutidos:

CGPEQ:
●

Gestão da Pesca Artesanal - está para discutir depois

●
SISBIO PARA OPERADORES (12 turmas de até 100 alunos) - possui algumas pendências
e não tem programação.
●
XI SEMINÁRIO DE PESQUISA DO ICMBIO- possui algumas pendências e não tem
programação, previsão para o segundo semestre de 2019.
●
Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente florestal
(1º semestre de cada ano) - possui algumas pendências e não tem programação, previsão para o
segundo semestre de 2019.
●
Curso de capacitação no protocolo de alvo complementar do Monitora (castanha) Componente florestal - cancelar
●
CURSO ANÁLISE DE DADOS DO MONITORAMENTO DE MANGUEZAL - cancelar
●
NIVELAMENTO DO BANCO DE INSTRUTORES DO MONITORAMENTO DA
BIODIVERSIDADE - PESCA - possui algumas pendências e está para junho.
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: igarapés (1º semestre de cada ano) - possui algumas pendências e não tem programação.
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - possui algumas pendências e não tem programação.
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca (um curso por UC - previsão em 7 UCs
em 2018) - cancelar
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: alvo complementar quelônios - está para discutir depois
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental
amazônico: alvo complementar pirarucu - cancelar
●
Curso de Formação de Instrutores em monitoramento da biodiversidade - possui algumas
pendências e está para o segundo semestre.
●
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Protocolo avançado de plantas - está
para discutir depois.
●
GESTÃO DE PESCA ARTESANAL - possui algumas pendências e não tem programação.
●
MONITORAMENTO DA PESCA ARTESANAL (3 CURSOS) - possui algumas
pendências e está previsto para o segundo semestre.
●
ANÁLISE DE DADOS OBTIDOS DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AVES
MARINHAS E LIMÍCOLAS MIGRATÓRIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - possui
algumas pendências e não tem programação.
●
Introdução a gestão e monitoramento da biodiversidade (6 turmas de até 100 alunos) - possui
algumas pendências e não tem programação.
●
Fundamentos e Estratégias Pedagógicas (6 turmas de até 100 alunos) - possui algumas
pendências e não tem programação.
●
Protocolos de monitoramento (6 turmas de até 100 alunos) - possui algumas pendências e
não tem programação.
●
Análise, síntese e gestão dos dados (6 turmas de até 100 alunos) - discutir depois
●
Articulação intra e institucional (1 turma de até 100 alunos) - cancelar

●
Sisbio está para Operação
*Todos os cursos com 7 ou 8 no final não aconteceram.
●
Componentes de áreas abertas pode ser substituído para o curso protocolo avançado de
plantas.
●
Análise e gestão dos dados - está pendente.
●
Articulação o intra e institucional - não acontecerá.
CGPRO:
●
INTERCÂMBIO DO MANEJO DE FOGO 1 - está em alterações
●
INTERCÂMBIO DO MANEJO DE FOGO 2- está em alterações
●
INTERCÂMBIO DO MANEJO DE FOGO 3 - está em alterações
●
SEMINÁRIO DE PESQUISA SOBRE O MANEJO INTEGRADO DO FOGO (MIF)
*Seminário de pesquisa sobre manejo do fogo é integrado com seminário de pesquisa da CGPEQ
e o recurso será usado no intercâmbio do manejo de fogo, os três intercâmbios.
●
OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CURSO SISTEMA DE COMANDO DE
INCIDENTES - BÁSICO E INTERMEDIÁRIO - está confirmado e terá substituição, ponto focal
é a Angela.
●
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES - BÁSICO E INTERMEDIÁRIO presencial, está sem programação.
●
OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CURSO FISCALIZAÇÃO DA CAÇA - será
avaliado no meio do ano, no momento está parado.
●
FISCALIZAÇÃO DA CAÇA (2º Semestre) - Teórico e prático - cancelado
●
GESTÃO DE RISCO E SEGURANÇA DE OPERAÇÕES - está confirmado, ponto focal é
a Angela.
●
AQUISIÇÃO DE PORTE DE ARMA - está em andamento
●
GEO para Fiscalização - Presencial e o ponto focal Kelly Borges, sem programação.
●
Curso Agente de Fiscalização AF02 - programado
●
OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CURSO FISCALIZAÇÃO DE FLORA programado
●
FISCALIZAÇÃO DE FLORA - programado
●
Planejamento - Módulo PFIS/PLANAF (PLAN) - EaD - está em andamento
●
Sistema de comando de incidentes – base int – Presencial COIN
●
Google Earth Engine Geeo – Presencial e o ponto focal é a Kelly Borges
●
Intercâmbio do manejo de fogo - está em alterações
CGPT:
●
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - tem
pendências e que ainda não está confirmado, é preciso um contato da CGPT com ACADEBIO.
●
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE
POPULAÇÕES TRADICIONAIS (COMPONENTE MARINHO) - ponto focal a ser decidido até
a semana que vem.
●
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE
POPULAÇÕES TRADICIONAIS (COMPONENTE MARINHO) - ponto focal a ser decidido até
a semana que vem.
●
GESTÃO DA PESCA ARTESANAL - cancelado
CGPLAN:
●
PLANEJAMENTO DE USO DE RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL cancelado
●
OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CURSO NOVOS ATOS NORMATIVOS DA
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - cancelado
●
NOVOS ATOS NORMATIVOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL (2º SEMESTRE) Felipe, Júlia e a Dayane sugeriram em outra reunião a necessidade de curso de gestão de contratos
de concessões.
●
INTRODUÇÃO A GESTÃO DE PROJETOS - não programado
●
ELABORAÇÃO DE PROJETOS - programado

●
DOMINANDO A GESTÃO DE PROJETOS - programado
●
Compensação ambiental e normativos da compensação ambiental - não está confirmado
porque basicamente serão oficinas com a comunidade da Amazonia. E isso não se classifica como
a formação dos cursos ACADEBIO.
CGIMP:
●
INTRODUÇÃO A MANIFESTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL (4
TURMAS ATÉ 100 ALUNOS) - trinta vagas seriam poucas de acordo com as demandas, sugerem
de aumentar para 40 vagas. 30 para servidores e 10 para parceiro (Ibama, ministério do meio
ambiente). Além disso, o curso já foi deliberado e o edital será lançado.
●
MANIFESTAÇÃO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL - programado
●
APLICAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SAMGE - sem programação.
CGTER:
●
GEORREFERENCIAMENTO
E
DEMARCAÇÃO
DE
UNIDADES
DE
CONSERVAÇÃO - sem programação
●
OFICINA DE ACOMPANHAMENTO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (2º SEMESTRE) sem programação
●
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - BÁSICO (2 turmas de até 50 alunos) - sem
programação
●
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - AVANÇADO (2 turmas de até 25 alunos) - sem
programação
●
INTERFACE TERRITORIAL COM GEOPROCESSAMENTO - sem programação
*A princípio estão todos confirmados e um e-mail será 2 enviado hoje (28/02) com os pontos focais
e as datas.
CGEUP:
●
Para Junho:
○
Planejamento de uso público – USAID
○
Curso Monitoramento do número de visitantes – USAID
○
Oficina de interpretação ambiental – USAID
○
Curso avançado de planejamento e manejo de trilhas - o único sem apoio externo
●
○
○
○

Para o 2 semestres:
Curso de concepções e monitoramento de contribuições econômicas de turismo – PAPP
Curso de delegação de serviços de apoio e visitação – USAID
Curso de monitoramento de contrato de concessão *Thais sugeriu o recurso do PAC

CGCON:
●
Curso de avaliação do risco de espécies ameaçadas – Em fevereiro PPI
●
Curso de avaliação do risco de espécies ameaçadas – Em maio com apoios externos –
CIPTA na Acadebio para 30 pessoas.
●
Gestão de Planos de ação – ACADEBIO segundo semestre (setembro) – GEF Espécie GEF
MAR
Thais informa que na construção do PAC nem todas coordenações conseguiram participar. Por isso
a importância dos que estão presentes em reunião levarem as informações aos demais.
André sugeriu que a revisão do PAC passe a ser trimestral ao invés de semestral. Além disso, ter
uma data de limite para confirmação do curso que ainda está pendente.
Encaminhamento: fica marcado reunião para o dia 22 de março para confirmar os ajustes e
inclusões dos cursos. As áreas devem encaminhar as sugestões até o dia 15 de março.

Até a próxima reunião pode as áreas devem também indicar os nomes dos pontos focais, locais e
datas dos cursos, se não mandarem o curso pode ser cortado do PAC.

CGSAM:
●
GESTÃO DO VOLUNTARIADO - ponto focal é a Cristiana
●
CICLO DE FORMAÇÃO SOBRE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (GESTÃO
AMBIENTAL PÚBLICA, GESTÃO PARTICIPATIVA E GESTÃO DE CONFLITOS) - que está
com dois pontos focais a Camila que está passando para a Mariana.
○
1 módulo de 3 a 12 de junho
○
2 módulo de 21 a 30 de agosto
○
3 módulo 30 outubro a 8 de novembro
●
OFICINA DE PLANEJAMENTO PARA O CURSO DE INTEGRAÇÃO DE VALORES
CULTURAIS E ESPIRITUAIS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - está em avaliação
●
SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS E INCLUSÃO SOCIAL transversal e que pode ficar para seminário em dezembro.
●
GESTÃO DO VOLUNTARIADO (6 TURMAS DE ATÉ 50 ALUNOS) - ponto focal é a
Cristiana
●
Gestão voluntariado fonte de recurso apoio externo - ainda está fechando o parceiro e
acontecerá na ACADEBIO no segundo semestre, Ponto focal será a Cristiana.
Três cursos são aprovados.
●
Curso de monitoramento de número de visitantes
●
Curso de avaliação do risco de extinção de espécies
●
Curso de avaliação do risco de extinção de espécies
Quanto aos gastos das passagens, foi ressaltado, que com a orientação do gabinete, é que a compra
seja encaminhada com no mínimo 15 dias de antecedência.
A Marina da ACADEBIO acrescenta que as capacitações acontecem com a participação de vários
autores. A questão das passagens impacta diretamente no orçamento. É preciso grandes prazos para
compra das passagens.
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Deliberações:
●
Revisão trimestral ao invés de semestral.
●
Próxima reunião dia 22/03/19 e nesta mesma data é o limite para confirmação do curso que
ainda está pendente.
●
Até o dia 15 de março enviar as complementações para a ACADEBIO poder fazer os
cálculos dos cursos solicitados.
●
Dia 20 de junho reunião para avaliação e monitoramento da execução do PAC no primeiro
semestre.
A próxima reunião está prevista para o dia 22 de Março. Essa reunião terá como foco a revisão e
inclusão dos cursos pendentes (em branco) na planilha.

