
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

 

PORTARIA NORMATIVA No 01 DE 07 DE JANEIRO DE 2011 

 
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 do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade.- ICMBio; 

Considerando o planejamento estratégico do ICMBio e o objetivo estratégico do 

macroprocesso de Gestão de Pessoas de “Consolidar as políticas de formação continuada para os 

servidores e de gestão de pessoas do Instituto”,  

Considerando o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação junto ao 

Coordenadores-gerais de macroprocessos, membros do Comitê Gestor de Capacitação, dos 

Coordenadores Regionais e dos Chefes de Centros, na definição dos critérios de priorização das 

ações de capacitação, resolve: 

 

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2011 – PAC/2011 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

Art. 2º O objetivo geral do PAC/2011 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 Para efeitos desta Portaria são adotadas as seguintes definições: 

I – eventos de capacitação internos: ações planejadas e ou executadas por servidores  

e colaboradores da própria instituição; 

II – eventos de capacitação externos: vagas em eventos oferecidos no mercado, nos 

quais os ICMBio venha a  inscrever ou autorizar a inscrição de seus servidores.  

III – eixos: equiparam-se às competências definidas na Politica de Desenvolvimento 

de Pessoal do ICMBio, Portaria Normativa nº 106 de 30 de dezembro de 2008, acrescida da 



formação inicial, para os servidores recém ingressos no instituto  e entendidos por: 

 a) Formação inicial: cursos destinados aos servidores recém ingressos no órgão;  

 b) Formação básica: cursos destinados a todos os servidores, independentemente do 

cargo exercido ou da área em que atuam; 

 c) Formação específica: cursos destinados a grupos ou segmentos específicos de 

servidores, em razão do cargo exercido ou da área em que atuam, e;  

 d) Formação gerencial: cursos destinados a servidores que exercem função gerencial.  

IV – ciclo: aglutinação de cursos, de diferentes eixos, com afinidade entre si, que 

podem acontecer de duas formas: 

a) ciclo fechado: onde os aprendizes são os mesmos ao longo de todo o ciclo; e  

b) em forma de cardápio: onde o servidor seleciona os cursos dentro daquele ciclo que 

entende necessário para o desenvolvimento de suas competências.  

Art. 4º Compõe este PAC/2011 os seguintes ciclos: 

I - Ciclo de gestão administrativo-financeiro; 

II - Ciclo de Gestão; 

III -  Ciclo de Gestão de UC; 

IV - Ciclo de Proteção; 

V - Ciclo de Tecnologia da Informação - TI; 

VI - Ciclo Formação de Instrutores; 

VII - Ciclo Gestão Participativa; 

VIII - Ciclo Atividades ao ar livre (Outdoors); 

IX - Ciclo de Monitoramento;  

X – Ciclo de Planejamento para a Conservação; e 

XI - Ciclo de Geoprocessamento.  

  Art. 5º São metas do Plano Anual de Capacitação 2011: 

 I - executar 100% dos cursos do PAC; 

 II - ampliar em 100% os cursos a distância; 

 III - apoiar a implementação de pelo menos 01 (um) Curso de Pós-Graduação; 

 IV - formar 4% do total de servidores do ICMBio como instrutores, e; 

 V - capacitar, pelo menos, 25% dos servidores do ICMBio, que não tenham 

participado de nenhum evento de capacitação no PAC/2010.  

Art. 6º Cabe ao Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP do ICMBio: 

a) monitorar a execução do PAC/2011 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 partic ipantes e dos instrutores; 



b) realizar no início de julho de 2011 uma avaliação de meio termo a fim de reavaliar 

o planejamento e, se for o caso, propor alteração nos cursos previstos no PAC/2011.  

Art. 7º Antecedendo a execução dos cursos serão incentivadas a realização de oficinas 

entre a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas - CGGP, área técnica e instrutores objetivando o 

planejamento do curso. 

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 da Coordenação CGGP. 

Art. 10 A solicitação de participação nos eventos externos, cursos, congressos e afins, 

deverá seguir os procedimentos constantes no Manual de Capacitação presente no endereço 

eletrônico: http://www4.icmbio.gov.br/portal/paginas/educacao/aquivos/Manual_Capacitacao.pdf.  

Parágrafo único. A efetivação da inscrição dar-se-á após análise da CGGP e da 

Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN e somente se preliminarmente 

autorizada pelo coordenador-geral e diretor com afinidade à temática do evento de capacitação.  

Art. 11 Nos casos em que o servidor não puder comparecer ao evento de capacitação 

interno, deverá comunicar por escrito, com antecedência mínima de 7 (sete) d ias do início do curso, 

à CGGP 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 havidas, bem como ficará impedido de participar de outras ações de capacitação no 

período de 6 meses. 

Art. 12 Os eventos de capacitação previstos neste Plano Anual de Capacitação 

deverão acontecer dentro do exercício de 2011.  

Parágrafo único. Os eventos de capacitação deverão ser executados prioritariamente 

na Academia Nacional da Biodiversidade – ACADEBio, Iperó/SP. 

Art. 13 Fazem parte do Quadro de ações de capacitação os eventos constantes no 

Anexo I da presente Portaria.  

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

RÔMULO FERNANDES BARRETO MELLO 

 

 

http://www4.icmbio.gov.br/portal/paginas/educacao/aquivos/Manual_Capacitacao.pdf


ANEXO I 

 

# Ciclo Eixo Nome do Curso 

1 

Ciclo de gestão administrativo-

financeiro 

Formação básica 
Curso Instrução a processos 
administrativos - CDOC 

2 Formação básica Elaboração de Termo de Referência 

3 Formação específica 
Elaboração de Editais - Legislação 
atualizada 

4 Formação específica Gestão de Projetos Administrativos 

5 Formação específica 
Gestão e Fiscalização de Contratos e 
Serviços de Engenharia 

6 Formação específica Gestão Orçamentária Financeira 

7 Formação específica Gestão Patrimonial 

8 Formação específica 
Elaboração de Contratos e legislação 

aplicada 

9 Formação específica Licitação Sustentável 

10 Ciclo de Gestão Formação gerencial Curso de Gestores 

11 

Ciclo de Gestão de UC 

Formação básica 
Curso de Ferramentas Participativas 
para a Gestão de Unidades de 

Conservação/Gestão por resultados 

12 Formação específica 
Contrato de Concessão de Direito 
Real de Uso  

13 Formação específica Crédito de Instalação - INCRA 

14 Formação específica 
Curso de Mecanismos para a Gestão 

Integrada e Mosaicos de UC 

15 Formação específica 
Curso de Gestão  de Conflitos 
(instrumental) 

16 Formação específica 
Ferramentas econômicas para a 
conservação 

17 Formação específica 
Manejo Florestal Comunitário 
Madeireiro 

18 Formação específica Avaliação de imóveis rurais em UCs 

19 Formação específica 
Georeferenciamento de imóveis 
rurais 

20 
Formação específica 

Curso Básico de Regularização 
Fundiária de Unidades de 
Conservação 

21 Formação específica 

Elaboração e implementação de 

Termos de Compromisso com 
populações em Unidades de 

Conservação 

22 

Ciclo de Proteção 

Formação específica 
Atualização e Formação em 
Fiscalização Ambiental - a distancia e 
presencial 

23 Formação específica 
Curso de abordagem, armamento e 
tiro 

24 Formação específica 
Curso de atualização em armamento, 
tiro e GPS  

25 Formação específica Curso de Fiscalização de Flora 

26 Formação específica Curso de Fiscalização de Recursos 



Pesqueiros 

27 Formação específica 
Curso de Formação de Brigadistas - 
brigada contratada 

28 Formação específica 
Curso de Formação de Perito do 

Fogo 

29 Formação específica Curso de Plano de Proteção 

30 Formação específica 
Treinamento de instrutores para o 
emprego de tecnologias não letais 

31 Formação específica 
Treinamento sobre trâmite e 

julgamento do Auto de Infração 

32 Formação gerencial 
Sistema de Comando de Incidente - 
SCI 

33 

Ciclo de TI 

Formação específica Bancos de Dados 

34 Formação específica Elaboração de Plano Diretor de TI 

35 Formação específica Gerenciamento de Serviços de TI 

36 Formação específica 
Gestão de Contratos de TI e 

Governança de TI 

37 Formação específica 
Metologia de desenvolvimento de 
software 

38 Formação específica Métricas de Software 

39 

Ciclo Formação de Instrutores 

Formação específica 
Curso de Formação de Instrutores - 

Brigada 

40 Formação específica 
Curso de Formação de Instrutores - 
Geral 

41 
Ciclo Gestão Participativa 

Formação básica 

I Ciclo de Gestão Participativa - 

Módulo Implementação  
(intercâmbios  e seminários) 

42 Formação específica 
II Ciclo de capacitação em Gestão 
Participativa 

43 

Ciclo Atividades ao ar livre 

Formação específica 
Curso de Primeiros socorros em 

Áreas Remotas 

44 Formação específica 

Curso Especial Avançado para a 
Condução de Embarcações de Estado 

no Serviço Público na  Navegação 
Costeira (EANC) e manutenção 

preventiva de embarcações e motor 
de popa 

45 Formação específica Técnicas Verticais seguras  

46 

 
 

 
 

 
 
Ciclo de Monitoramento 

Formação específica Capacitação para mergulho avançado 

47 Formação específica Curso de Reef check 

48 Formação específica 

Facilitação de Oficinas de avaliação 

do estado de conservação de espécies 
utilizando critérios e categorias da 
IUCN - Módulo 2 

49 Formação específica 

Capacitação para monitoramento da 

biodiversidade em UCs da 
Caatinga/Amazônia/Cerrado 

50 Formação específica 

Aplicação de critérios e categorias da 

IUCN na avaliação do estado de 
conservação de espécies 

51 Formação específica Aves como Bioindicadores para 



Monitoramento Ambiental em UC 

52 Formação específica 
Técnicas de Monitoramento de 
Biodiversidade/Monitoramento de 
Cetáceos 

53 

Ciclo de Planejamento para a 
conservação 

Formação específica Curso de Ecologia de Paisagens 

54 Formação específica 
Curso de Planejamento Sistemático 
para a Conservação 

55 Formação específica Curso de Planos de Manejo 

56 Formação gerencial 

Curso sobre Estratégia de elaboração 

de propostas de projetos e captação 
de recursos/ Gestão de Projetos 

57 

Ciclo de geoprocessamento 

Formação básica 
Curso de Geoprocessamento  - 
Módulos Básico 

58 Formação básica 
Curso de Geoprocessamento - 

Módulo Intermediário 

59 Formação específica 
Curso de Geoprocessamento - 
Modulo Avançado 

 Eixo Nome do Curso 

60 Formação inicial Curso de formação dos novos analistas 

61 
Formação básica 

Curso de Introdução à Educação Ambiental em Unidades de 
Conservação 

62 Curso de Facilitação de oficinas 

63 

 
Formação específica 

Treinamento para Studybookeeper 

64 
Análises ecotoxicológicas e suas aplicações no 
monitoramento e conservação de fauna silvestre 

65 
Curso de Acompanhamento e Monitoria de Planos de Ação de 

espécies ameaçadas 

66 Curso de Análise de Viabilidade de populações de plantas 

67 
Curso de Análise de Viabilidade Populacional - VORTEX / 

Modelagem de Biodiversidade - Módulo I 

68 Curso de Ecologia de Populações para Herpetofauna 

69 Curso de Espécies Exóticas Invasoras - módulo 2 

70 Curso de Modelagem de Distribuição de Espécies 

71 Estatística Aplicada à Conservação 

72 Operação do módulo interno do SISBIO - EaD 

73 
Uso da genética molecular como ferramenta para a 

Conservação da Biodiversidade 

74 
Genética e Reprodução de Peixes: ferramentas para 
conservação / Atendimento e Valoração Ambiental 

Decorrente de Mortandade de Peixes 

75 
Introduções, Reintroduções, Translocações e Soltura 

monitorada de fauna silvestre 



76 Oficina de procedimentos de pesquisas em UC 

77 PAA, PGPM-Bio e PNAE 

 Eixo Nome da Pós -graduação 

78 

Formação específica 

Especialização em Uso Público e Visitação 

79 
Mestrado " Avaliação e Monitoramento de Biodiversidade em 

UCs - Jardim Botânico/RJ 

 Outros 

80 Oficinas preparatórias para os curso do PAC 

81 Participação em Seminários e Congressos  

82 Outros eventos de capacitação  

Orçamento da ação Capacitação de servidores públicos 2011 - R$ 6.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


