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PRESIDÊNCIA 
PORTARIA NORMATIVA 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE, no uso das competências atribuídas pelo Decreto nº 6.100, de 26 de 
abril de 2007, e pela Portaria nº 532/Casa Civil, de 30 de julho de 2008, publicada no Diário 
Oficial da União de 31 de julho de 2008. Considerando o Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro 
de 2006 que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos 
da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; considerando a Portaria Normativa nº 106 de 
30 de dezembro de 2008 que institui a Política de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; considerando o 
planejamento estratégico do ICMBio e o objetivo estratégico “Consolidar as políticas de 
formação continuada para os servidores e de gestão de pessoas do Instituto”; considerando 
o início do processo de criação do Projeto Político Pedagógico – PPP do ICMBio por meio da 
Portaria nº 639 de 29 de setembro 2011, que institui o Grupo de Trabalho – GT com o objetivo 
de elaborar, mobilizar e dinamizar processo de construção participativa do PPP ICMBio e 
consolidar um documento final; considerando o processo de elaboração e consolidação do 
Plano Anual de Capacitação/2012 junto ao Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP a partir 
das demandas dos Coordenadores Gerais, Coordenadores Regionais e Chefes de Centros 
Nacionais de Pesquisa e Conservação, resolve:
Nº09, de 27.01.2012 - Art. 1º - Aprovar o Plano Anual de Capacitação para o exercício de 
2012 – PAC/2012 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Art. 2º - O objetivo geral do PAC é assegurar e promover a implementação de um programa 
de educação continuada que atenda às necessidades institucionais, com vistas à 
preparação dos servidores para desempenharem suas atribuições com efetividade.
Art. 3º - O PAC está organizado em Ciclos que contemplam um conjunto de ações 
educacionais continuadas destinadas ao desenvolvimento de novos conhecimentos, 
mudança de atitudes e comportamentos na perspectiva de transformação da prática 
cotidiana do servidor.
Art. 4º - Compõem o PAC/2012 16 (dezesseis) Ciclos: Tecnologia da Informação; 
Administração e Finanças; Instrumental; Formação de Gestores; Formação de Instrutores; 
Consolidação Territorial; Formação em Educação Ambiental; Geoprocessamento; Gestão 
de UC; Gestão de Pessoas; Gestão Participativa; Proteção; Planejamento e Gestão do Uso 
Público; Monitoramento e Conservação da Biodiversidade e Populações Tradicionais.
Art. 5º - Constitui meta do macroprocesso de Gestão de Pessoas viabilizar a participação 
de, no mínimo, 25% do quantitativo total de servidores do ICMBio, em pelo menos um evento 
de capacitação previsto no PAC/2012.
Art. 6º - Cabe ao Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP do ICMBio:
a) monitorar a execução do PAC/2012 utilizando como subsídio os relatórios dos eventos de 
capacitação elaborados pela Educação Corporativa e Academia Nacional da 
Biodiversidade - ACADEBio, nos quais constarão a avaliação dos participantes, instrutores 
e equipes técnica e pedagógica;
b) realizar, em julho de 2012, avaliação de meio termo a fim de revisitar o planejamento e, 
conforme o caso, propor alteração na programação dos eventos de capacitação previstos 
no PAC/2012.
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Art. 7º - Antecedendo a execução dos eventos de capacitação poderão ser realizadas 
oficinas entre a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGGP, Academia Nacional da 
Biodiversidade – ACADEBio, área técnica demandante ou com afinidade ao tema e 
instrutores objetivando o adequado planejamento.
Art. 8º - Nos eventos de capacitação internos deverão estar presentes no planejamento e na 
execução um responsável pedagógico da CGGP e um coordenador técnico da área da 
temática do curso.
Art. 9º - A divulgação dos eventos de capacitação internos será feita nos meios de 
comunicação do ICMBio (e-mail institucional e Portal de Gestão de Pessoas).
Art. 10 - A solicitação de participação nos eventos de capacitação externos, cursos, 
congressos e afins seguirá os procedimentos constantes no Manual de Capacitação do 
ICMBio.
Art. 11 - Nos casos em que o servidor selecionado/aprovado para participar de evento de 
capacitação interno não puder comparecer, deverá comunicar por escrito, com 
antecedência mínima de 7 (sete) dias do início do curso, à CGGP ou a ACADEBio e a sua 
chefia imediata.
Parágrafo único. O servidor que, depois de confirmada sua participação em evento de 
capacitação, não comparecer, ou abandoná-lo sem a devida justificativa, deverá ressarcir 
as despesas, bem como ficará impedido de participar de outras ações de capacitação no 
período de 6 (seis) meses.
Art. 12 - Os eventos de capacitação previstos no PAC deverão ocorrer no exercício de 2012.
Parágrafo único. Os eventos de capacitação deverão ser executados prioritariamente na 
Academia Nacional da Biodiversidade – ACADEBio, Iperó/SP.
Art. 13 - Fazem parte do PAC/2012 os Ciclos e respectivos eventos de capacitação 
constantes no Anexo I da presente Portaria.
Art. 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELO
ANEXO – PAC/2012

CICLO NOME DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO
Tecnologia da Informação

Administração e Finanças

Curso de informática básica - misto
Gestão Documental: Utilização do Sistema Gerenciador de
Documentação (SGDOC) - misto
Capacitação em utilização de suprimento de fundos e
sistema/cartão de pagamento do Governo Federal
Cursos de Licitação e Contratos Administrativos - EaD
Cursos de Planejamento e Orçamento Público - EaD
Cursos de Prestação de Contas e Convênios - EaD
Curso de Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência
Curso de Fiscalização de contratos de obras e serviços de
engenharia
Curso de Fiscalização de contratos
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Instrumental

Cursos de Fotografia da natureza
Curso de Gestão da Segurança, auto-resgate e primeiros 
socorros e salvamento
Cursos de Condutor de Embarcação
Curso de Moderação/Facilitação de reuniões
Capacitação de Operação do módulo interno do Sisbio - EaD
Curso de elaboração de projetos de pesquisas voltados ao manejo
Legislação e Direito Ambiental com foco em criação de UCs
Curso de estatística básica aplicada à conservação

Formação de Gestores
Módulo Gestão de equipes
Módulo Gestão por resultados
Módulo Gestão de conflitos interpessoais

Formação de Instrutores

Módulo Didática
Módulo Brigadas de Incêndio
Módulo Geoprocessamento
Módulo Gestão Participativa
Módulo Educação Ambiental
Curso de Metodologia Dinâmica Diagonal
Módulo Avançado "Quantum GIS"

Consolidação Territorial
Curso de instrução processual de regularização fundiária
Curso de capacitação em avaliação de imóveis rurais

Formação em Educação
Ambiental

Módulo prático do Curso de Formação em Educação Ambiental na
Gestão Pública da Biodiversidade do I Ciclo de Educação Ambiental

Módulo presenciais/teóricos do II Ciclo de Formação em Educação
Ambiental na Gestão Pública da Biodiversidade

Geoprocessamento

Módulo Básico
Módulo Intermediário
Módulo Avançado de Elaboração e Interpretação de Memorial
descritivo
Módulo Avançado de Sensoriamento Remoto

Gestão de UC

Curso de Planos de Manejo
Curso Gestão de Conflitos Territoriais
Curso de Gestão da Pesquisa
Curso de Gestão em Mosaicos
Metodologia de Elaboração de Estudo Socioambiental

CICLO NOME DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO

Gestão de UC
Autorização para Licenciamento
Curso de manejo adaptativo aplicado à gestão

Gestão de Pessoas
Curso de Avaliação de Desempenho - EaD
Curso de Gestão por Competência - EaD

Gestão Participativa

Módulos presenciais do III Ciclo de Capacitação em Gestão
Participativa
Seminário do II Ciclo de Gestão Participativa
Intercâmbio dos cursistas do II Ciclo de Gestão Participativa

Monitoramento e
Conservação da
Biodiversidade

Curso avançado de aplicação de critérios da IUCN
Modelagem de distribuição potencial de espécies – Módulo básico
Modelagem de distribuição potencial de espécies – Módulo
avançado
Planejamento Sistemático para Conservação - Marxan
Curso de Facilitação, Monitoramento e Avaliação de Planos de Ação
Curso de Captação de Recursos para Plano de Ação
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Planejamento e Gestão de
Uso Público

Curso de monitoramento da biodiversidade em UCs dos biomas
Cerrado, Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica
Curso de monitoramento marinho em costão rochoso 
(adaptação da metodologia Reef Check)
Módulos básicos de planejamento de uso público em UC
Planejamento de trilhas e monitoramento dos impactos da visitação

Curso de Interpretação ambiental e sinalização
Curso de Gestão do Turismo de Base Comunitária

Proteção

Curso de Fiscalização de Fauna
Curso de Fiscalização de Flora
Curso de Fiscalização de Recursos Pesqueiros
Curso de Atualização em Armamento, Abordagem e Emprego 
de Tecnologias Menos Letais
Curso SCI - Sistema de Comando de Incidentes
Curso de Prevenção e atuação em Emergências Ambientais
Curso de Formação de Brigada Contratada
Capacitação em preparação de peças dos processos de apuração
das infrações ambientais

Populações Tradicionais Curso de Políticas Públicas de acesso ao crédito
Curso do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso- CCDRU

EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
Mestrado profissional “Biodiversidade em UC” junto ao JBRJ
Especialização em Administração e Finanças

OUTROS
Oficinas preparatórias para os cursos do PAC
Participação em Seminários e Congressos
Outros eventos de capacitação

Orçamento da ação Capacitação de servidores públicos para 2012 - R$ 6.000.000,00


