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Este relatório tem o objetivo de apresentar os resultados 
alcançados pelo Centro de Formação em Conservação da 

Biodiversidade, a ACADEBio, no ano de 2018.  Mais do que um 

relatório numérico, o documento tem a pretensão de 

demonstrar também qualitativamente as conquistas e 

avanços da ACADEBio no ano representado. 

 

Em 2018, foi investido aproximadamente R$ 4.195.000,00 em 

capacitações para os servidores do ICMBio e parceiros na 

conservação da natureza. 

Ao todo foram 1275 participações em eventos de capacitação 

promovidos pela ACADEBio, das quais 357 foram 

participações de agentes públicos e da sociedade que atuam 

em parceria conosco na conservação da biodiversidade 

(servidores de outras instituições públicas, conselheiros de UC 

e representantes de populações tradicionais). O número 

expressivo consiste em um aumento de oferta de vagas para 

parceiros de mais de 60% em comparação com o ano 

passado. 
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1275 PARTICIPAÇÕES EM 
EVENTOS OFERECIDOS PELO 

ICMBIO 
 

343 AFASTAMENTOS 
CONCEDIDOS PARA 

CAPACITAÇÕES DE CURTA, 
MÉDIA E LONGA DURAÇÃO 

 
66 LICENÇAS CAPACITAÇÃO 

CONCEDIDAS

R$ 4.195.000,00
Investidos em capacitação  

no ICMBio em 2018 

A ACADEBIO APOIOU: 
 
 

54 EVENTOS PAC (CURSOS E 
OFICINAS DE PLANEJAMENTO) 

 
16 EVENTOS CORPORATIVOS 

 
3 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO 

INTERNACIONAIS 
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Capacitação em planejamento estratégico para uso de recursos naturais , com base

na experiência do USFS e do NPS ; 

Fiscalização de contratos administrativos para fiscais técnicos/setoriais ; 

Políticas Públicas para Inclusão Social e Produtiva de Populações Tradicionais ; 

Gestão de recursos pesqueiros em Unidades de Conservação ; 

Capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componentes

manguezal , Igarapés , atividade pesqueira 

Curso de Priorização Espacial para o Planejamento de Conservação da

Biodiversidade ; 

Curso Prático de Tiro para Renovação de Porte Institucional de Arma de Fogo ; 

Curso de Fiscalização de Pesca-nível 1 ; 

Curso Avançado de Geoprocessamento com QGIS - Formação de Ponto GEO de

Operações de Fiscalização ; 

Curso de atualização para Gerentes do Fogo e especialistas ; 

Curso de Sistema de Comando de Incidentes - Básico e Intermédiário ; 

Curso de Piloto/Operador de RPA (drone); 

Curso de Planejamento de Exposições Interpretativas ; 

Curso de Planejamento do Uso Público ; 

Curso Princípios de interpretação ambiental ; 

Curso monitoramento do número de visitantes ; 

Curso de Planejamento e Manejo de trilhas terrestres ; 

Curso de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI e SIASG ; 

Curso Gestão para Resultados em Áreas Protegidas (Cooperação Internacional -

HCD); 

Ciclo de Formação em Gestão para Resultados ; 

Curso de Avaliação de Imóveis Rurais para fins de Regularização Fundiária ; 

2° Módulo do Curso de Georreferenciamento e Demarcação de Unidades de

Conservação na Resex Cazumbá-Iracema ; 

Curso Ampliado de Georreferenciamento e Demarcação de Unidades de

Conservação ; 

Curso de Aprofundamento para Instrutores o Curso de Formação de Instrutores ; 

Curso de Mapeamento de competências ; 

Curso de Mediação de conflitos pessoais e interpessoais - 3 turmas ; 

Ciclo de formação em Gestão Socioambiental : módulos 3 e 4 e Seminário Final ; 

Curso de Geoprocessamento com QGIS - Básico 

CURSOS REALIZADOS EM 2018
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Em 2018 a ACADEBio recebeu os seguintes eventos corporativos: 
Oficina de trabalho CGGP/ACADEBio; 

Oficina de elaboração do Plano de Ação Nacional-PAN Primatas da
Mata Atlântica; 

Oficina do PAN Aves Campos Sulinos; 
Oficina do PAN Herpetofauna do Sul; 
Oficina de avaliação do estado de conservação das aves do Cerrado e
Pantanal; 
2a Reunião de monitoria do PAN Aves da Mata Atlântica; 

Oficina de avaliação do estado de conservação de carnívoros; 
Oficina de avaliação do estado de conservação de peixes continentais
e amazônicos; 
Oficina para elaboração do Plano de Ação de Monitoramento e
Controle do javali nas FLONAS de Ipanema e Capão Bonito; 

Oficina de avaliação do estado de conservação das espécies de
morcego. 

EVENTOS CORPORATIVOS E DE 
PARCEIROS

A ACADEBio apoiou a realização 

de 7 eventos de organizações 
parceiras, com destaque para os 
eventos realizados em parceria 

com a FLONA de Ipanema: 

 

Curso de Fiscalização para 

agentes das unidades de 

conservação do Estado de São 

Paulo; 

Imersão em Biomimética do 

Curso de Especialização em 

Gestão Estratégica da Inovação- 

UFSCar; 
Capacitação do Conselho 

Consultivo da FLONA de Ipanema; 

Workshop de Educação 

Ambiental da FLONA de Ipanema 

e ARAMAR; 

Capacitação de chefes escoteiros 
organizado pela FLONA de 

Ipanema; 

Workshop de Engenharia Florestal 
UFSCar/FLONA de Ipanema; 

Capacitação para condutores de 

visistantes da FLONA de Ipanema. 

O ICMBio segue apoiando a participação de servidores no Mestrado 

Profissional em Conservação da Biodiversidade do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro. Em 2018, 4 servidores foram apoiados, destacando-se 

também a participação de 4 servidores como professores do curso. A 

ACADEBio também apoiou a participação de servidores em 3 eventos 
internacionais, custeados pela Agência de Cooperação Norte Americana 

USAID e o Serviço Florestal Americano: 

18° Seminário Internacional de Manejo de Áreas Protegidas; 
28° Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas; 
5° Seminário Móvel de Planejamento e Gestão do Turismo em Áreas 
Protegidas. 
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Em 2018 , acompanhando o avanço tecnológico , chega

ao ICMBio o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem ,

a partir da necessidade de ultrapassar os limites da sala

de aula e encurtar distâncias .  

Em 2018 nosso ambiente virtual de aprendizagem se

tornou um importante recurso para a comunicação

entre os alunos , instrutores , tutores e coordenadores ,

proporcionando ambientes virtuais para inscrição e

seleção de alunos , fóruns de discussão , avaliações

objetivas e discursivas , controle e emissão de

certificados , e acompanhamento e entrega de trabalhos

aplicativos . O AVA também ajudou a otimizar a

montagem de cursos e tem ajudado os coordenadores

de cursos e instrutores no gerenciamento e

compartilhamento de conteúdo e na administração dos

cursos presenciais e semi-presenciais .  

AVANÇOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE
APRENDIZAGEM - AVA

Com o apoio do IPÊ , Fundação 

Moore e PNUD , em 2018 iniciou- 

se a contratação de conteudistas 

para elaboração de 20 cursos a 

serem oferecidos no nosso AVA 

em 2019 . Alguns cursos atendem 

demandas da educação 

corporativa , e outros já 

alcançarão um público externo , 

de parceiros na conservação da 

natureza . A previsão é que em 

2019 , nosso AVA já abrigue pelo 

menos 20 cursos em formato 

virtual . 

 

 

ACESSE O AVA E CONHEÇA NOSSA BIBLIOTECA
VIRTUAL:

http : //ava .icmbio .gov .br
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Em 2018 , a ACADEBio apoiou a participação de mais de

200 servidores do ICMBio no IX CBUC , realizado em

Florianópolis-SC . Com o tema "Futuros possíveis :

Economia e Natureza", o evento reuniu os principais

especialistas do Brasil e do mundo sobre a temática

ambiental , e teve espaços que trataram de inovação ,

tecnologia , sustentabilidade , diversidade e colaboração .

Além da participação na cerimônia de abertura e vários

seminários temáticos , servidores do ICMBio

apresentaram trabalhos técnicos e comporam o

"Espaço SNUC", estande produzido pelo ICMBio em

parceria com o Ministério do Meio Ambiente e a

Agência de Cooperação Técnica Alemã-GIZ .  

ICMBIO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O Espaço SNUC foi palco 

do lançamento de várias 

publicações e projetos 

institucionais , além de 

ter sido espaço para 

vários bate-papos entre 

os participantes do 

Congresso .  
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SOBRE O HCD
O Programa HCD – Programa de
Desenvolvimento de Capacidades
Humanas, é um programa
promovido pela Agência Brasileira
de Cooperação e a Cooperação
Alemã para o Desenvolvimento
Sustentável. O programa tem o
objetivo de promover o
desenvolvimento de capacidades
humanas e técnicas de instituições
da América Latina e países da
África de língua portuguesa. As
ações do programa promovem o
compartilhamento de experiências
e boas práticas brasileiras e alemãs
em temas de interesse dos países
parceiros a fim de contribuir para o
desenvolvimento sustentável nas
áreas de eficiência
energética/energias renováveis e
uso sustentável de florestas.  

O curso “Gestão para Resultados em Áreas Protegidas ” 
inaugurou a atuação internacional da ACADEBio. O curso, 

promovido no âmbito da Cooperação Trilateral Brasil- 
Alemanha, foi realizado em maio de 2018 com a participação 

de 13 técnicos e gestores de Moçambique e São Tomé e 

Príncipe, participando também servidores do ICMBio lotados 
na Assessoria Internacional e algumas unidades 
organizacionais do Instituto. A ideia de reunir, em sala de 

aula, cursistas brasileiros e estrangeiros, permitiu um intenso 

intercâmbio de experiências e o compartilhamento de 

desafios e soluções afetas às questões de gestão de áreas 
protegidas. 
O curso foi ministrado inteiramente por instrutores do 

ICMBio, e contou com conteúdos relacionados ao dia a dia da 

gestão, como planejamento e gestão estratégicos, 
mapeamento e melhoria de processos, liderança e 

desenvolvimento de equipes, e trouxe ainda arcabouço 

conceitual em trabalho colaborativo e facilitação de grupos. 
O curso também promoveu a aplicação prática de 

ferramentas de gestão nas unidades de origem dos cursistas, 
promovendo melhorias nas organizações de origem. 

GESTÃO PARA RESULTADOS EM 
ÁREAS PROTEGIDAS
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A  M in i s t r a  de  Me i o  Amb i en t e  
de  S ão  T omé  e  P r í n c i p e ,  Ana  
A l i c e  D i a s ,  uma  da s  cu r s i s t a s  

do  PGR  HCD
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ACADEBIO DO FUTURO
O  PROJETO  NOVO  MODELO  DE  GESTÃO  DA  

UNIDADE-ESCOLA    ACADEBIO-FLONA  DE  IPANEMA

Em 2018 avançamos bastante no projeto de

mudança no modelo gerencial de nossa

Academia . Após aprovação do projeto pelos

Ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento ,

Desenvolvimento e Gestão , foi elaborado Edital de

Chamamento Público e nomeada a Comissão de

Seleção da organização da sociedade civil a firmar

contrato de gestão com o ICMBio . No final do

ano , o processo seletivo foi iniciado , devendo ser

concluído no ano de 2019 . 

O modelo gerencial escolhido - 

Contrato de Gestão , permitirá 

ampliar as parcerias , captar 

recursos externos e reinvestir 

na Unidade Escola e seus 

processos formativos e nas 

estruturas de apoio à visitação 

da FLONA de Ipanema . 

 

  

Para informações atualizadas 

sobre o andamento do contrato 

de gestão , visite a página do 

projeto no nosso ambiente 

virtual de aprendizagem . 
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RESULTADOS GLOBAIS 2017/2018



CONTATOS  ACADEB IO  
 
 

a c adeb i o@ i cmb i o .go v .b r  
educ a c a o co r po r a t i v a@ i cmb i o .go v .b r  

@ a c adeb i o  
( 1 5 )  3 2 6 69 3 2 7  

 


