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Aproximadamente

R$ 4.490.000,00

Investidos em ações 

de capacitação em 

2019

Dos 1195 capacitados 

em Cursos do PAC, 

738 são do ICMBio e 

457 de outras 

instituições

Apresentamos neste Relatório os resultados alcançados pelo Centro de Formação em Conservação da
Biodiversidade – ACADEBio, em 2019.

Foram investidos, em 2019, aproximadamente R$ 4.490.000,00 em ações de capacitação previstas no
Plano Anual de Capacitação – PAC, executados principalmente por esta ACADEBio para servidores do
ICMBio e parceiros.

Ao longo do ano aconteceram 59 eventos, dos quais 45 foram cursos e oficinas previstos no PAC, 8
eventos externos e 6 oficinas de avaliação de espécies (extra PAC). Tendo sido capacitadas, ao todo,
1195 pessoas em 35 cursos de capacitação.

Fazendo um comparativo com o ano de 2018 temos a seguinte proporção:

*Nesse quantitativo não foram considerados instrutores/palestrantes, monitores e/ou equipe de apoio.

QUANTIDADE DE EVENTOS
Tipos de Evento 2018 2019
Cursos PAC 45 35

Oficinas PAC 9 10

Oficinas de avaliação de Espécies (EXTRA PAC) 14 6

Eventos EXTERNOS 6 8

TOTAL 74 59

QUANTIDADE DE PARTICIPANTES (servidores e parceiros)*
Tipos de Evento 2018 2019
Participantes em Cursos PAC 1282 1195

Participantes em Oficinas PAC 98 136

Participantes em Oficinas de Avaliação de Espécies e PANs 
(EXTRA PAC)

302 198

Participantes em Eventos EXTERNOS 352 477

TOTAL 2034 2006



CURSOS 
REALIZADOS

EM 2019



• Capacitação em Relações Humanas e Mediação de Conflitos 

• Avaliação do Estado de Conservação das Espécies e Uso do 

Sistema SALVE 

• Intercâmbio de Manejo Integrado do Fogo – 1, 2 e 3

• Curso de Manifestação para o Licenciamento Ambiental

• Curso de Formação de Instrutores - CFI 2019 - Turmas 1 e 2

• Curso de Gestão para Resultados – PGR – Turma 6 –

módulos presenciais 2, 4 e 5

• Curso de Produção Sustentável em UC – mód. 1 

• Curso de Planejamento de Uso Público

• Curso de Capacitação nos Protocolos do Monitora -

Componente Aquático Continental Amazônico: Igarapés (2ª 

ed.)

• Curso Oficina de Avaliação de Projetos de Turismo de Base 

Comunitária

• Curso-oficina para nivelamento do banco de instrutores em 

monitoramento da pesca artesanal em UCs

• Curso de Produção Sustentável em UC – mód. 2

• Curso Atualização para Agentes de Fiscalização do IBAMA e 

do ICMBio – turmas 1, 2 e 3

• Curso Formação Básica da Equipe de Análise Preliminar -

EAP 

• 4º Curso de Gestão Socioambiental – CGSA – módulos 

presenciais 1 e 2

• Aplicação de sistema de análise e monitoramento de 

gestão - SAMGe (EAD turma piloto)

• Introdução à Manifestação para o Licenciamento 

Ambiental (EAD turma piloto)

• Curso de Formação dos Servidores do Núcleo de 

Conciliação Ambiental – NUCAM

• Curso de Formação de Gestores ICMBio - SICAFI

• Aplicação de sistema de análise e monitoramento de 

gestão - SAMGe (EAD turma 1)

• Curso de Extrator de Dados (SIAPE)

• Curso de Sistema Data Warehouse (DW)

• Curso monitoramento participativo da pesca artesanal 

em UCs

• Curso de Formação de Monitores de Aves Limícolas

• 2º Curso Operador de RPAS do ICMBio – OARP

• Capacitação no Protocolo de Alvo Complementar do 

Monitora (Castanha) - Componente Florestal – Mód. 1 e 2

• Curso MEDIARE: Desenvolvimento de competências 

sociais-emocionais para trabalhos em equipes e 

mediação de conflitos interpessoais



A partir do Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019, que alterou o

Decreto nº 6.514/2008, instituiu-se novos procedimentos para

apuração de infrações ambientais e conversão de multas. Foi

estabelecida uma regulamentação única para o IBAMA e o ICMBio,

implicando em novos procedimentos de conciliação ambiental e na

criação do Núcleo de Conciliação Ambiental – NUCAM, na utilização

do Auto de Infração Eletrônico (AI-e) e do Sistema de Cadastro,

Arrecadação e Fiscalização (SICAFI).

Para a efetiva implementação do Decreto, foi necessário qualificar as

equipes que atuarão tanto na análise preliminar dos processos

administrativos de apuração das infrações ambientais quanto nas

diferentes etapas referentes à análise preliminar dos processos de

apuração de infrações ambientais e à realização das audiências de

conciliação ambiental.

O Curso de Formação Básica da Equipe de Análise Preliminar foi

realizado na Escola Nacional de Administração Pública-ENAP, em

Brasília-DF, por uma equipe de instrutores do ICMBIO e IBAMA, com

objetivo de desenvolver competências fundamentais para os

servidores que irão compor a Equipe de Análise Preliminar (EAP),

para uma atuação qualificada e pertinente.

O Curso de Atualização para Agentes de Fiscalização do IBAMA e do
ICMBio – Capacitação em Normas, Ferramentas e Procedimentos
Referentes à Fiscalização Ambiental foi realizado para três turmas, na

ACADEBIO, com o objetivo de atualizar os agentes de fiscalização de

ambas instituições quanto às alterações na legislação e de capacitá-

los para o uso das novas ferramentas e procedimentos.



O Curso de Formação dos Servidores do Núcleo de
Conciliação Ambiental (NUCAM), também realizado

na ACADEBIO, teve como objetivo principal

desenvolver competências fundamentais para os

servidores que farão parte da Equipe de Análise
Preliminar (EAP) e da Equipe de Condução das
Audiências de Conciliação (ECAC), e contou com

uma equipe de instrutores do MMA, ICMBIO, IBAMA

e SENAC.

Pela necessidade de o ICMBio adotar o Sistema

Eletrônico de lavratura de Auto de Infração e passar

a operar o Sistema de Cadastro, Arrecadação e

Fiscalização – SICAFI, foi realizado, na ACADEBio, o

Curso de Formação para Gestores do ICMBio em
Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização –
SICAFI Gestor e Auto de Infração Eletrônico (AI-e).
Ministrado por uma equipe de instrutores do

IBAMA, o curso teve o objetivo de desenvolver

competências fundamentais para os servidores que

desenvolverão essa atividade.

Foram capacitados, nos 5 Cursos do Núcleo de

Conciliação Ambiental – NUCAM, ao todo, 629

servidores, dos quais 256 participantes foram do

ICMBio e 373 participantes externos (IBAMA e

MMA).



EVENTOS 
CORPORATIVOS 
E DE PARCEIROS



Em 2019 aconteceram na ACADEBio as seguintes oficinas de avaliação de 
espécies:

� 1ª Oficina Planejamento Recursos de Compensação Ambiental

� Oficina de Avaliação dos Marsupiais

� 5ª Oficina de Avaliação de Peixes (CEPTA+CEPAM)

� Oficina de Avaliação do Estado de Conservação das Aves Marinhas e Costeiras

� Oficina de Avaliação de Ephemeroptera

� PAN Rivulídeos

A ACADEBio apoiou a realização de 8 eventos de organizações parceiras, com 
destaque para os eventos realizados em parceria com a Fundação Florestal SP, 
cursos nos quais alguns servidores do Instituto participaram como instrutores:

� Expedição SOS Mata Atlântica

� Capacitação de Dirigentes e Chefes Escotistas

� Oficina de Planejamento - Ciclo 2 - Fundação Florestal

� Curso de Fiscalização – Fundação Florestal SP – Ciclo 2 - módulos III e IV 

� Curso de Fiscalização – Fundação Florestal SP – Ciclo 3 - módulos V e VI

� Curso de Fiscalização – Fundação Florestal SP – Ciclo 4 - módulos VII e VIII

� Encontro Nacional das Polícias Militares Ambientais_MMA

� MBI UFSCar 2019



Graças ao apoio de parceiros, em 2019,
pudemos oferecer vários cursos no nosso
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA,
dos quais destacamos:

� Aplicação de sistema de análise e
monitoramento de gestão – SAMGe
(EAD turma piloto)

� Introdução à Manifestação para o
Licenciamento Ambiental (EAD turma
piloto)

� Aplicação de sistema de análise e
monitoramento de gestão – SAMGe
(EAD turma 1)

ACESSE O AVA E CONHEÇA NOSSOS 
CURSOS

http://ava.icmbio.gov.br



Em 2019 a ACADEBio/ICMBio apoiou a participação de servidores em eventos de “demandas espontâneas” de curta,

média e longa duração, fechando o ano com o quantitativo apresentado no quadro abaixo:

Destacamos, em 2019, a participação de 63 servidores no 7º Wildfire. Essa Conferência Internacional sobre Incêndios

Florestais ocorreu pela primeira vez em 1989 e, desde então, o evento é realizado para estimular a troca de experiências

e conhecimentos relacionados a incêndios florestais: políticas públicas, pesquisa, manejo do fogo, etc. A Wildfire

também busca fortalecer as habilidades de cada nação para a redução de impactos dos incêndios florestais sobre a vida

humana e o meio ambiente, além de discutir os benefícios ecológicos e ambientais do fogo.

O ICMBio, juntamente com o IBAMA e com o MMA, foi parte integrante da comissão organizadora da 7ª edição da

Conferência, conforme Portaria nº 409, de 27 de outubro de 2017, que teve por objetivo a troca de conhecimentos entre

profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais. O evento é

voltado para gestores, autoridades, técnicos, pesquisadores e brigadistas e é de grande importância, pois promove

cooperação internacional e ajuda humanitária, consolidando a estratégia global para gerenciamento de incêndios

florestais e manejo do fogo.

DEMANDA ESPONTÂNEA - CAPACITADOS

Curta e 

Média 

duração

Licença 

Capacitação

Afastamento de Longa Duração

Concluídos em 

2019

Vigentes 

iniciados 2019

Vigentes 

iniciados antes 

de 2019

99 104 21 15 28



ACADEBIO COMPLETA 10 
ANOS DE EXISTÊNCIA

Desde sua criação em 8 de setembro de 2009, a
ACADEBio se consolida como um importante
espaço de treinamento profissional com vistas ao
aprimoramento dos profissionais que atuam na
conservação da biodiversidade.

A ACADEBio é considerada o principal local de
formação e preparo dos analistas e técnicos
ambientais para que possam desenvolver suas
atividades de proteção do meio ambiente e
desenvolvimento socioambiental.



RESULTADOS GLOBAIS 2018/2019
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CONTATOS ACADEBIO

TELEFONES: E-MAILS: REDES SOCIAIS

(15) 3266.9327 – Administração (segunda a sexta-feira) acadebio@icmbio.gov.br @acadebio
(15) 3266.9339 – Alojamento (atendimento 24 horas) educacaocorporativa@icmbio.gov.br

capacitacao@icmbio.gov.br Acadebio Mna


