64ª REUNIÃO ORDINÁRIA CGCAP

1.

Assunto: Deliberação dos afastamentos de
longa duração 1º/2019

Data: 31/05/2019

Local: SALA DE REUNIÃO BLOCO B

Início: 9:30

Participantes

ANA ELISA DE FARIA BACELAR SCHITTINI
BERNARDO FERREIRA ALVES DE BRITO
CAMILLA PAIS FACCIN
DANIEL SANTANA LORENZO RAÍCES
ÉRIKA FERNANDES PINTO (representante)
FABIO FRANÇA SILVA ARAUJO
FERNANDA MENDES (representante)
GUSTAVO COSTA RODRIGUES
MARA CARVALHO NOTTINGHAM
PATRICIA GOMES RODRIGUES ASSUNÇÃO
TATIANA BENEVIDES (representante)
THAIS FERRARESI PEREIRA
2.

Término: 10:30

CGPEQ
CGCAP
CGIMP
CGCON
CGSAM
CGEUP
ACADEBIO (a distância)
CGFIN
CGPT
CGTER
DGEM
CGGP

Pauta

N° Resumo dos Relatos
1

Às 9h30, do dia 31 de março de 2019, ocorreu a 64ª reunião do Comitê Gestor de Capacitação que teve como
pauta: I) a deliberação dos afastamentos de longa duração 1º/2019 e II) informes do processo
02070.002856/2019-30 que trata da suspensão temporária de afastamento longa duração. Thaís inicia a
reunião explicando ao Comitê o atual cenário para deliberação de afastamentos de longa duração, apresenta
as cópias dos ofícios presentes no processo 02070.002856/2019-30, o qual trata-se da determinação de
suspensão do afastamento de longa duração no ICMBio por determinação do Ministério do Meio Ambiente.
Foi apresentado ao comitê a tabela abaixo com a relação dos servidores que possuem a autorização do CGCAP
porém ainda não estão afastados:
DATA LIMITE
PARA
NOME
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PROJETO DE PESQUISA
AFASTAMENTO
A avaliação de imóveis
rurais como subsídio à
consolidação territorial de
Mestrado em
áreas protegidas - entre a
ALINE LOPES Economia e Gestão Universidade do
normativa brasileira e a
DE OLIVEIRA do Ambiente
Porto
perspectiva portuguesa
29/11/2019
A influência participativa
dos Conselhos Gestores em
tomadas de decisão para
Mestrado
Fundação Escola
execução de Políticas
GENICE
Profissional em
Nacional de
Ambientais Brasileiras em
VIEIRA
Governança e
Administração
Unidades de Conservação
SANTOS
Desenvolvimento
Pública - ENAP
Federais.
29/11/2019
HELENA
Relações humanas e
MACHADO
Mestrado
Fundação Escola
mediação de conflitos –
CABRAL
Profissional em
Nacional de
uma proposta de ambiente
COIMBRA
Governança e
Administração
de trabalho saudável no
ARAUJO
Desenvolvimento
Pública - ENAP
Instituto Chico Mendes de
29/11/2019

Conservação da
Biodiversidade - ICMBio.

MAURICIO
MARCON
REBELO DA
SILVA

Master em
Agroecologia: Un
Enfoque para la
Sustentabilidad
Rural

Universidad
Internacional de
Andalúcia

TATIANA
REHDER

Master em
Desarrollo y
Codesarrollo Local
Sostenible

Universidade de
Almería

ANA PAULA
DE OLIVEIRA
MENDES

Programa de
Doutorado em
Recursos Florestais e Universidade da
Conservação
Flórida

ERNESTO
BASTOS
VIVEIROS DE
CASTRO

Doctor of Philosophy
in Interdisciplinary
Universidade da
Ecology
Flórida

Inclusão social e produtiva
como estratégia de
conservação e
desenvolvimento
sustentável em unidades de
conservação
Governança ambiental nas
Reservas Extrativistas: uma
análise dos instrumentos de
gestão com ênfase na
participação social.
Análise de modelo de
gestão econômica em
florestas nacionais da
Amazônia com base na
contribuição da castanhado-brasil para a economia
nacional
A contribuição das trilhas de
longo curso para a
conservação:
biodiversidade, economia e
engajamento social

29/11/2019

29/11/2019

01/06/2019

29/11/2019

O Comitê entende que seja permanecida a decisão de afastamento daqueles que já tem portaria individual
publicada.
Informa ainda que dos servidores apresentados acima, somente a servidora HELENA MACHADO CABRAL
COIMBRA ARAÚJO possui portaria individual assinada pela DIPLAN constante no processo SEI nº
02070.003793/2019-39 com a autorização do afastamento que terá início em 1º de agosto de 2019.
Neste momento a Thais apresenta ao Comitê a tabela abaixo referente aos processos recebidos até o dia 30
de abril:
Processo

Servidor
FERNANDO
02119.000622/2019- FRANÇA
54
MAIA
FLÁVIA
02123.003230/2018- REGINA
05
DOMINGOS
FRANCISCO
02124.000421/2019- ONEIZETE
88
ARAÚJO

02127.001059/2019- MARCELO
32
SILVEIRA

Nome da Capacitação
Mestrado em Estudos do
Ambiente e da
Sustentabilidade

Data início
14/09/2019

Instituição Promotora
Instituto Universitário
De Lisboa - ISCTE - Iul

Universidade Federal
Mestrado em Etnobiologia
Rural de Pernambuco e Conservação da Natureza 18/03/2019 UFRPE
Mestrado em
Biodiversidade
Doutorado em Geografia
ou Doutorado em
Planejamento Territorial e
Desenvolvimento
Socioambiental

Universidade Federal da
01/09/2019 Paraíba - UFPB
Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC)
ou Universidade do
duas
Estado de Santa
opções
Catarina (UDESC)

O Comitê analisa que as propostas de uma forma geral são relevantes e os projetos possuem alinhamento com
a missão deste Instituto. Porém não houve deliberação das propostas em virtude do ofício recebido pelo
Ministério que determina: “estão suspensas, temporariamente, as ações de capacitação com afastamento
previstas nos artigos 95, 96 e 96-A da Lei nº 8.112/90, até que a revisão das portarias que tratam da política

de capacitação no âmbito do MMA e suas vinculadas sejam concluídas” (este processo está disponível no final
desta memória de reunião).
O Comitê ressalta que esta autarquia tem autonomia para tomar suas decisões prevista no Art. 4º da PORTARIA
Nº 1127, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 (grifo nosso):
“Art. 4º O requerimento de afastamento para programas de pós-graduação no Brasil ou
no exterior deverá ser instruído em processo específico para esse fim no Sistema Eletrônico de Informações – SEI e
deverá conter:
I - Formulário Participação em Evento de Capacitação, disponível no Sistema Eletrônico de
Informações – SEI;
II - Despacho Interlocutório com a manifestação da chefia imediata;
III - Despacho Interlocutório com a manifestação da Coordenação Regional à qual se vincula
a Unidade de Conservação de lotação do servidor, se for o caso;
IV - Despacho Interlocutório com a manifestação da Coordenação-Geral de vinculação à
temática da capacitação; e
V - Despacho Interlocutório com a manifestação da respectiva Diretoria.
§ 1º Os processos devidamente instruídos deverão ser encaminhados ao Centro de
Formação em Conservação da Biodiversidade – ACADEBio/CGGP respeitando as datas limites para a deliberação
do Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP:
I - até o dia 30 de abril do respectivo ano, para ser submetida à deliberação do Comitê
Gestor de Capacitação no mês de maio;
II - até o dia 31 de outubro do respectivo ano, para ser submetida à deliberação do Comitê
Gestor de Capacitação no mês de novembro.
§ 2º O Comitê Gestor de Capacitação será a instância deliberativa para esses processos.
§ 3º Da decisão que indeferir a solicitação de afastamento, caberá recurso, no prazo de 15
dias úteis, contados da data da publicação do resultado.
§ 4º O recurso será dirigido ao Presidente do ICMBio, que encaminhará ao Comitê Gestor de Capacitação e
este poderá ou não reconsiderar sua decisão, no prazo de 15 dias úteis.
§ 5º Os prazos constantes desta Portaria deverão ser rigorosamente cumpridos, sob pena de devolução do
processo ao servidor solicitante.”

O Comitê também questiona sobre a sua a competência em deliberar sobre os afastamentos suspenso já que
é uma decisão da diretoria. Fala que umas das justificativas apresentadas pelo MMA seria: a necessidade de
revisão do Plano Anual de Capacitação, em face de novas definições dos temas a serem implementados no
âmbito da gestão ambiental, porém este Instituto já possui PAC 2019 publicado por meio da PORTARIA Nº
1113, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. Finaliza informando que o ofício de suspensão deve ser dado
transparência para todos os servidores do ICMBio.
Neste momento a ACADEBIO questiona se a decisão do MMA abrange os afastamentos parciais. O Comitê
entende que não são afetados, portanto os projetos devem continuar sendo analisados e avaliados quanto ao
tema e pertinência.
Quanto ao caso da data limite de afastamento da servidora ANA PAULA DE OLIVEIRA MENDES que se encerra
em 01/06/2019 o Comitê entende que o prazo da portaria geral não será suspenso.
Encaminhamentos:
1- Enviar o processo 02070.002856/2019-30 para conhecimento de todas as diretorias e servidores do ICMBio.
2- Comitê solicita que possa dar cumprimento aos afastamentos já autorizados frente à relevância dos projetos
dos servidores: ALINE LOPES DE OLIVEIRA, GENICE VIEIRA SANTOS, MAURICIO MARCON REBELO DA SILVA,
TATIANA REHDER, ERNESTO BASTOS VIVEIROS DE CASTRO e caso essa suspensão seja mantida seja dada ampla
divulgação e orientação aos servidores e demais diretorias do Instituto.

