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As dez horas e trinta minutos do dia onze de outubro de 2017 Thais inicia a reunião
informando que esta reunião se compõe pelos membros do CGCAP, GT INOVA ACADEBIO
e assessorias das Diretorias. Fala que este momento é propicio para apresentação de
dúvidas, esclarecimentos sobre o projeto INOVA ACADEBIO. Silvana fala sobre a
importância sobre a vinculação das energias e sentimento de pertencimento entre os
servidores que estão participando deste projeto. Diz ainda sobre a necessidade do
alinhamento da abordagem do projeto em cada um, reconhece que o projeto INOVA

ACADEBIo poderia ter seguido por um caminho mais participativo, tanto é que foi lançado
por e-mail um “perguntas e respostas” sobre mas não houve nenhuma contribuição. Fala
sobre a conclusão do estudo de publicização (justificativa do objeto que será pactuado com
a OS e as vantagens deste projeto) e entrega do mesmo ao MMA, este será responsável pelo
envio pelo MMA deste estudo para o Ministério do Planejamento. Após a autorização do
MPDG existirá a etapa da elaboração de edital de seleção do parceiro privado sem fins
lucrativos, com a necessidade de comissão de seleção interna com posterior emissão de
decreto de qualificação por meio da Presidência da República. Em seguida, entidade
selecionada faz juntamente com o ICMBio o contrato de gestão. Ressalta que esse projeto
inovador no futuro se alcançar todos os seus objetivos na ACADEBIO, poderá ser seguido
pelos Centros de Pesquisa.
Neste momento o comitê levanta as dúvidas existentes, como por exemplo o critério de
seleção da OS. É feito um breve relato sobre a publicação da Lei que regulamenta este tipo
de contrato para os participantes do Comitê, ressalta que o ICMBio é pioneiro na União, após
o julgado do STF, na implementação deste projeto, informa ainda que outros órgãos estão
nos procurando para fazer benchmarking. Com relação a aplicação de recursos, fala-se que
o contrato de gestão irá prever a aplicação de todos os recursos financeiros, e anualmente
será feito um relatório de gestão além disso o conselho de administração fará o
monitoramento. Com relação ao conselho de administração, a participação do ICMBio será
feita pela alteração do conselho já existente na entidade. E falado sobre a necessidade de
execução e continuidade das atividades de educação corporativa, a permanência do CGCAP
nas ações de capacitação com legitimidade para demandar diretamente para a OS. Fala-se
sobre a continuidade de publicação de PAC's pela educação corporativa numa forma de
gestão descentralizada e em rede. (ver ciclo de capacitação publico interno PAC- slide).
Fala-se sobre a potencialização da ACADEBIo numa lógica de conservação, compartilhando
a expertise do ICMBio para ganho de escala, trabalhando de uma forma orgânica e inovadora.
O comitê diz sobre a necessidade de ter governança muito forte nesse momento inicial, neste
momento é levantado a necessidade de o conselho de administração ter uma cadeira de um
representante do SNUC. Ressalta-se sobre a necessidade de se pensar num programa
plurianual de capacitação e que o PAC seja apenas a execução anual, este aprendizado
poderá impactar positivamente em relação a planejamento e redução de custos. O comitê
fala que para a elaboração do plano de ação do scaling up foi aberta uma consulta eletrônica
para os servidores, sendo muito útil para o produto final esta estratégia poderá ser utilizada
no projeto INOVA ACADEBIo. Finalizando a pauta o CGCAP diz sobre os projetos que serão
implantados na ACADEBio, em especial o curso de altos estudos em sociobiodiversidade,
voltado para tomadores de decisão (agente de mudança) no âmbito da biodiversidade. Falase sobre a importância de fazer um plano de risco, e um projeto de gestão da informação e
do conhecimento.

