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02070.002801/2008-77
Número Sei:9957858

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste -Brasília

Telefone: 61 2028-9011/9013
 
 
 

PORTARIA Nº 719, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Aprova o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
para o exercício de 2021.

 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, nomeado pela Portaria

nº 1.280, de 09 de novembro de 2021, da Casa Civil da Presidência da República, publicada no Diário Oficial da União de 10 de novembro de 2021, Seção 2, pág.
01 e no uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Decreto nº 10.234, de 11 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial da União em 12 de fevereiro de
2020.

Considerando o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 e Decreto nº 10.506, de 2 de outubro de 2020 que dispõe sobre a Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de
1990, quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento;

Considerando Instrução Normativa SGP-ENAP/SEDGG/ME nº 21, de 1º de fevereiro de 2021 que estabelece orientações aos órgãos do Sistema
de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para a implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas - PNDP de que trata o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.

Considerando a Portaria Normativa nº 71, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para implementação da
Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP, no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;

Considerando o Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha, documento com as diretrizes pedagógicas e institucionais que
contribuam para o desenvolvimento de processos educativos com o foco no uso sustentável e conservação da biodiversidade da Zona Costeira e Marinha do Brasil
(ZCM), constante no processo SEI nº 02070.002857/2020-18; e

Considerando os princípios orientadores das ações educativas conforme Projeto Político Pedagógico (PPP) do ICMBio, constantes do processo
SEI nº 02154.000053/2011-63;

Considerando o mapeamento de competências, respectivas lacunas e as recomendações do Comitê Gestor de Capacitação (CGCAP), revisões da
proposta gerada após levantamento de necessidades, memória de cálculo de valores e demais documentos constantes do processo SEI nº 02260.000096/2020-22.

 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2021 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em

conformidade com a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas.
§ 1º Fazem parte do Quadro de capacitação 2021 os eventos constantes no Anexo I desta Portaria, condicionado a respectiva memória de cálculo

(Sei nº 9914744) do processo SEI nº 02070.002801/2008-77.
§ 2º  Determinar ao Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade – ACADEBIO a inclusão do presente PDP no Sistema de Pessoal

da Administração Federal – SIPEC.
 
Art. 2º O PDP 2021 é o instrumento de planejamento do ICMBio, que registra as necessidades de desenvolvimento dos servidores e as ações

planejadas para atendê-las, com vista ao desenvolvimento das competências necessárias ao alcance dos objetivos, princípios e diretrizes institucionais.
 
Art. 3º O  PDP 2021 visa assegurar e promover a implementação do programa de educação continuada, por meio da capacitação dos servidores.
 
Art. 4º O PDP 2021 responde às principais lacunas de competências, nas seguintes categorias:
I - Gerenciais: Decisão estratégica; Gestão da Informação; Gestão de Conflitos, Visão Sistêmica; Negociação; Planejamento; Visão Estratégica;

Análise de Cenários; Gestão da Mudança; Gestão de Projetos; Inovação, Delegação de Tarefas e serviços, Devolutiva(feedback).
II - Técnicas: Interpretação Ambiental, Manejo para Conservação; Apoio a Pesquisa Científica; Instrumentos de planejamento;

Geoprocessamento; Fiscalização de Flora; Moderação; Manejo do Fogo; Avaliação de Impactos aos Atributos; Malha Fundiária; Implementação do Programa de
Voluntariado; Sistema de Combate de Incidentes; Gestão Participativa; Caça; Operacionalização da Fiscalização; Turismo de Base Comunitária - Visitação;
Gestão Orçamentária; Julgamento e Homologação Autos de Infração; Coordenação do Monitoramento da Biodiversidade; Consolidação de Limites; Produção e
Uso Comunitário; Interface territorial - Geoprocessamento.

III - Transversais: Autogerenciamento; Flexibilidade; Trabalho em Equipe; Atendimento ao Público Interno e/ou Externo; Autocontrole;
Autocrítica; Comunicação Oral; Relacionamento Interpessoal; Execução de Projetos; Instrução de cursos e eventos; Publicidade Institucional; Patrimônio Público;
Política de Segurança de TI.

 
Art. 5º O PDP poderá ser revisto na avaliação de meio termo ou a qualquer tempo, no decorrer do período de vigência, com a inclusão ou

exclusão de ações de desenvolvimento, capacitações ou treinamentos, bem como a realização de despesas que ultrapassem a previsão orçamentária, caso haja fato
superveniente que justifique a necessidade de ajuste.  
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Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC
 

 

ANEXO I 
QUADRO DE CAPACITAÇÃO 2021

 

 

Nº DIRETORIA MACROPROCESSO NECESSIDADE DE
DESENVOLVIMENTO

TIPO DE
APRENDIZAGEM

NOME DA AÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

MODALIDADE
DA AÇÃO LOCAL - UF C/H

1 GABIN Auditoria

Aplicar das técnicas
adequadas tanto na

elaboração dos
procedimentos quanto na
execução das avaliações

de competência da
Auditoria Interna

Curso Aplicação de técnicas de
Auditoria Virtual ENAP 40

2 GABIN Auditoria

Conhecer as normas
internacionais e aplicar
os conhecimentos na

execução das avaliações
realizadas pela Auditoria

Interna, de forma a
contribuir para a

melhoria dos processos
organizacionais no

Instituto.

Curso Execução de auditorias Virtual IIA - Brasil 40

3 GABIN Auditoria

Aplicar inovações e
sistematizações no

processo de
gerenciamento da

atividade de Auditoria
Interna

Congresso
Gerenciamento da

atividade de Auditoria
Interna

Presencial IIA - Brasil 24

4 DIPLAN CGATI

Melhorar a padronização
e gestão do ambiente de
desenvolvimento para
permitir o suporte ao
desenvolvimento de

sistemas, a equipe tornar-
se-á capaz de prover

ambiente de
desenvolvimento

padronizado e, por
consequência, aumentar
o controle e a eficiência

no atendimento das
demandas das áreas de

negócio.áreas de
negócio.

Curso

Bootcamp:
Microserviços, Docker,
Kubernetes, Jenkins e

Helm

Virtual Udemy.com 165

5 DIPLAN CGATI

Atualizar-se e conduzir
de forma segura e eficaz

os procedimentos
licitatórios da Instituição. 
Qualidade e otimização

dos procedimentos
licitatórios da Instituição.

Congresso Congresso Brasileiro de
Pregoeiros Presencial Negócios Públicos

- Foz do Iguaçu 26

6 DIPLAN CGATI

Melhorar a padronização
e gestão do ambiente de
desenvolvimento para
permitir o suporte ao
desenvolvimento de

sistemas, a equipe tornar-
se-á capaz de prover

ambiente de
desenvolvimento

padronizado e, por
consequência, aumentar
o controle e a eficiência

no atendimento das
demandas das áreas de

negócio.

Curso Docker and Kubernetes:
The Complete Guide Virtual Udemy.com 22

7 DIPLAN CGATI Conhecer elaboração de
termos de referência para

contratação de bens e
serviços, propiciando

capacitação e reciclagem
aos servidores

envolvidos, trazendo

Curso Elaboração de Termos de
Referência para

Contratação de Bens e
Serviços

Presencial ENAP 14
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benefícios diretos ao
Instituto. 

8 DIPLAN CGATI

Conhecer governança em
tecnologia da informação
para aplicar o conjunto

das dimensões de
governança como o

elemento direcionador
para a política de TI do

governo, trazendo
expertise nessa área,

beneficiando o ICMBio.

Curso Governança em TI
(Governança de Dados) Virtual ENAP 40

9 DIPLAN CGATI

Conhecer panorama
sobre a nova legislação
brasileira de proteção de

dados pessoais (Lei
13.709/18),

compreendendo os temas
mais importantes para a

sua implementação,
como: fundamentos e
campo de aplicação,

princípios e direitos do
titular, responsabilidades

dos agentes, aspectos
internacionais, segurança
e a Autoridade Nacional
de Proteção de Dados.

Curso
Introdução à Lei

Brasileira de Proteção de
Dados Pessoais

Virtual ENAP 10

10 DIPLAN CGATI

Adquirir conhecimentos
para gerenciar projetos,
no sentido de concluir

atividades para melhorar
o atendimento a área de
negócio, os resultados

esperados são: conclusão
de projetos dentro do
escopo, tempo e custo

planejados, e aumentar a
entrega estratégica de

sistemas aos requisitantes
de informações.

Curso Pensamento Ágil em
Projetos Virtual ENAP 14

11 DIPLAN CGATI

Conhecer contratações de
ativos de tecnologia da

informação, para aplicar
o conjunto das
dimensões de

contratações especifica a
TIC, trazendo expertise
nessa área, beneficiando

o ICMBio. 

Curso

Planejamento da
Contratação de
Tecnologia da

Informação (PCTI)

Virtual ENAP 40

12 DIPLAN CGATI

Conhecer teste de
software, para

desenvolver nos
participantes uma visão
crítica que lhes permita

realizar uma escolha
adequada de atividades
de testes de acordo com

características do projeto,
beneficiando o ICMBio.

Curso Treinamento em Teste e
Qualidade de Software Virtual Fattocs.com 24

13 DIPLAN CGATI

Necessidade de
conhecimento técnico em

planejamento e
acompanhamento da

execução de contratos
administrativos e

atualizar conhecimentos
referentes à legislação

trabalhista no âmbito da
gestão de contratos

administrativos.

Aprendizagem em
serviço

Gestão e Fiscalização de
Contratos

Administrativos -
serviços continuados

com dedicação exclusiva
de mão de obra

Virtual Teams 12

14 DIMAN CGCAP

Orientar os servidores e
particulares com relação

aos procedimantos de
criação de RPPN com a
finalidade de agilisar os

processos e com isso
aumentar a conservação

da biodiversidade

Curso

Criação de Reservas
Particulares do

Patrimônio Natural -
RPPN

Virtual ENAP 40

15 DIBIO CGCON Aplicar a metodologia de
avaliação do risco de
extinção das espécies

desenvolvidas pela UICN
para categorização

quanto ao seu estado de
conservação,

contribuindo com
objetivo do ICMBio de
realizar o diagnóstico
técnico-científico da
fauna brasileira para

Curso Aplicação da
Metodologia UICN de
Avaliação do Risco de

Extinção das Espécies da
Fauna

Virtual Plataforma
Conservation

Training

38
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subsidiar a atualização da
Lista Oficial de Espécies
Ameaçadas de Extinção.

16 DIBIO CGCON

Diagnosticar o problema
de espécies exóticas

invasoras (EEI) em UC
para elaborar projeto de

manejo conforme
estabelecido pela IN
ICMBio nº06/2019,
executar ações de

controle de EEI com
adequadamente, visando
reduzir as populações de

EEI na UC.

Curso
Manejo de Espécies

Exóticas Invasoras em
UC federais

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 40

17 DIBIO CGCON

Ampliar quadro de
servidores capazes de
aplicar a metodologia

para elaboração,
monitoria e avaliação de

PAN.

Curso

Planos de Ação Nacional
para Conservação de

Espécies Ameaçadas de
Extinção: Da concepção
à gestão - Turma Piloto

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 40

18 DIMAN CGEUP

Executar as ações
necessárias ao trabalho

de apoio à gestão do uso
público, a ser

desenvolvido em campo
ou na sede da unidade de

conservação,
contribuindo na

implementação e manejo
de trilhas, sinalização de
trilhas, atendimento ao

público e monitoramento
da visitação

Curso

Curso de Introdução à
Gestão do Uso Público

em Unidades de
Conservação

Semipresencial Plataforma AVA
do ICMBio 20

19 DIMAN CGEUP

Acompanhar e fiscalizar
contratos de concessão.
Execução do objeto da

concessão. Gestão
contratual.

Pós-graduação
Concessão para prestação

de serviços de apoio à
visitação

Semipresencial

A Fundação
Escola de

Sociologia e
Política de São

Paulo (FESPSP);

420

20 DIMAN CGEUP

1. Entender a
importância da

normatização como
estratégia de gestão; 

2. Conhecer o processo
de Autorização de

Eventos no âmbito do
ICMBio; 

3. Conhecer o fluxo da
IN de Eventos e seus

prazos; 
4. Identificar os casos
omissos à própria IN; 
5.     Compreender a

correlação e adaptação da
IN 5/219 com o processo

de Automação de
Eventos; 

 

Curso Eventos em Unidades de
Conservação - Turma 1 Virtual Teams 14

21 DIMAN CGEUP

Planejar e implementar a
visitação tendo em vista
objetivo XII do SNUC

aliado ao objetivo maior
de melhorar a qualidade

na experiencia do
visitante.

Curso Curso de Anfitrião
Interpretativo Virtual TEAMS e AVA 20

22 DIMAN CGEUP

Conhecer as
especificidades do

instrumento de
autorização para saber

quando aplica-lo frente à
sua realidade, sendo
capazes de elaborar

editais de
credenciamento de

prestadores de serviço
para fins tirísticos

ampliando a quantidade
de prestadores

prestadores de serviço
cadastrados, a

diversidade de serviços
prestados com objetivo

maior de melhorar a
qualidade na experiencia

do visitante.

Curso
Quando e como elaborar
editais de Autorização de
Uso Público  - Turma 1

Virtual Teams 19

23 DIMAN CGEUP Conhecer as
especificidades do

instrumento de
autorização para saber

quando aplica-lo frente à
sua realidade, sendo

Curso Quando e como elaborar
editais de Autorização de
Uso Público  - Turma 2

Virtual Teams 19
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capazes de elaborar
editais de

credenciamento de
prestadores de serviço

para fins tirísticos
ampliando a quantidade

de prestadores
prestadores de serviço

cadastrados, a
diversidade de serviços
prestados com objetivo

maior de melhorar a
qualidade na experiencia

do visitante.

24 DIPLAN CGFIN

Monitorar e fiscalizar os
instrumentos de

transferências celebrados
pela União com entes
federados, permitindo
mobilidade quanto ao

acesso e envio de
informações, com a
funcionalidade de

georreferenciamento, o
que garantirá maior

precisão e integridade
nas informações

Oficina
Capacitar os agentes

públicos no aplicativo
Fiscalização Mais Brasil

Virtual Plataforma de
Videoconferência 20

25 DIPLAN CGFIN

Aumentar a maturidade
de gestão e governança

no âmbito dos órgãos que
operam recursos

oriundos das
transferências da União

para aprimorar a
efetividade na entrega de
valor público à sociedade

brasileira.

Curso

Capacitar os agentes
públicos no Modelo de
Excelência em Gestão

(MEG-Tr)

Virtual Plataforma de
Videoconferência 20

26 DIPLAN CGFIN

Aumentar a maturidade
de gestão e governança

no âmbito dos órgãos que
operam recursos

oriundos das
transferências da União

para aprimorar a
efetividade na entrega de
valor público à sociedade

brasileira

Curso

Capacitar os servidores
que trabalham com as

transferências de
recursos da União.

Virtual Plataforma de
Videoconferência 20

27 DIPLAN CGFIN

Aperfeiçoar e atualizar
sobre as rotinas

relacionadas ao Cartão de
Pagamento do Governo
Federal (CPGF) para o

melhor desempenho das
atividades que envolvem

a orientação dos
supridos, as etapas de

concessão e a aprestação
de contas.

Curso

Curso sobre Suprimento
de Fundos e Cartão de

Pagamento com
atualizações do PCASP

Presencial ABOP 24

28 DIPLAN CGFIN

Ampliar o conhecimento
com Tesouro Gerencial,
buscar se aprofundar na
elaboração de relatórios
mais sofisticados, com o

uso de Documentos e
Dashboards,aprimorar

entendimento da
execução orçamentária e

financeira na
Administração Pública.

Curso Curso Tesouro Gerencial
- Avançado Presencial ABOP 20

29 DIPLAN CGGP Atuar nos cursos de
Educação a Distância do
ICMBio de acordo com
as peculiaridades e as

possibilidades e
limitações do AVA,

conforme conteúdo de
cada curso, realizando as
funções relacionadas às
dimensões pedagógicas,

social, gerencial e
técnica, desde a

configuração básica da
Plataforma, o

monitoramento,
acompanhamento e

interação, tendo em vista
a aprendizagem dos

educandos, até a
finalização do processo

com os relatórios de
conclusão, aumentando

Curso Tutoria em EAD Virtual Plataforma AVA
do ICMBio

40
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em 50% a capacidade
institucional de equipe de

tutores do instituto. 

30 DIPLAN CGGP

Aperfeiçoar os
conhecimentos e

habilidades pedagógicas
para a atuação na

instrutoria de processos
de ensino-aprendizagem
vinculados ao PDP do
ICMBIO, buscando

contribuir para a
qualificação profissional
e a melhoria contínua dos
processos de trabalho nas
diferentes áreas temáticas

do ICMBIO.

Curso

Curso de Fundamentos
da Educação para

Instrutoria - preparatório
para o CFI

Virtual TEAMS e AVA 24

31 DIPLAN CGGP

Melhorar o Atendimento
ao Público Interno e

Externo, reconhecendo
aspectos fonológicos,

morfológicos, semânticos
e sintáticos da LIBRAS e

noções básicas de
morfossintaxe; 

Utilizando o vocabulário
intermediário e a

estrutura de frases em
LIBRAS para manter

uma comunicação efetiva
com deficientes

auditivos; 
Identificando os

fundamentos básicos da
tradução e interpretação

em LIBRAS; 
Identificando os

elementos básicos para a
interpretação musical;

Distinguindo os tipos de
Classificadores em

LIBRAS e seus usos e
Descritivos Imagéticos –
DI; Interpretando frases
em LIBRAS; Lidando

com aspectos
socioculturais da

comunidade de surdos.

Curso
Curso Intermediário em

Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS)

Presencial ENAP 48

32 DIPLAN CGGP

Utilizar a Língua
Brasileira de Sinais

(Libras) para garantir o
atendimento e o

tratamento adequado às
pessoas com deficiência

auditiva. A Lei nº
10.436/2002 legitima a

Libras como idioma
advindo das

Comunidades Surdas
Brasileiras e obriga o

poder público em geral a
adotar formas

institucionalizadas de
apoiar o uso e a difusão
dessa língua como meio

de comunicação.

Curso Introdução à Libras Virtual ENAP 60

33 DIPLAN CGGP Conhecer, praticar e
avaliar / teorias, normas,
condutas e técnicas que
formam o arcabouço das
práticas de mediação de
conflitos interpessoais

em contextos
organizacionais, para a

construção e aplicação de
um método adequado ao
contexto do ICMBIO,

contribuindo para a
redução dos casos que

escalam até as instâncias
de integridade

(Corregedoria e CE),
bem como promovendo a

qualificação em
competências

socioemocionais na
organização e a elevação

da percepção de bem-
estar organizacional,

elevando os indicadores
de qualidade de vida no

Curso Formação de Mediadores
Institucionais

Semipresencial TEAMS, AVA
ICMBio e Uos

92
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trabalho relacionados à
temática.

34 DIPLAN CGGP

Replanejar o curso CFI e
outras ações formativas
de aperfeiçoar a trilha de

aprendizagem de
capacitação de

instrutores, buscando
contribuir para a

qualificação profissional
e a melhoria contínua dos
processos de trabalho nas
diferentes áreas temáticas

do ICMBIO.

Oficina

Oficina planejamento:
Curso de Fundamentos

da Educação para
Instrutoria - preparatório

para o CFI

Virtual Teams 6

35 DIPLAN CGGP

1) Capacitação em gestão
de planilhas eletrônicas
elaboradas a partir de

relatórios de dados
extraídos do Sipae. 

2) Gestão da informação,
elaboração de estratégica

e prestação de
informações agentes
internos e externos. 
3) Produtividade,

eficiência e controle de
dados.

Curso
Curso Online Extrator de
Dados e Data Warehouse

SIAPE
Virtual Teams 40

36 DIPLAN/DISAT/DIMAN/ 
GABIN/DIBIO Transversal

Desenvolver
competências específicas

de cargos e tarefas das
Unidades ou Sede do
órgão necessárias a

execução da atividade do
servidor, de acordo com
as altas e médias lacunas

de competências
identificadas ao longo do
ano e que precisem ser
sanadas com urgência.

Curso Programa Demanda
Espontânea Presencial n/a 500

37 DIPLAN/DISAT/DIMAN/ 
GABIN/DIBIO Transversal

Contribuir com a
consecução dos objetivos

e metas estratégicas
institucionais por meio
da pesquisa e inovação,

desenvolvendo
competências técnicas e
gerenciais utilizando-se
da Educação formal e do
Aprimoramento técnico.

Curso Programa de Capacitação
Longa Duração Presencial Universidades 1200

38 DIPLAN/DISAT/DIMAN/ 
GABIN/DIBIO Transversal

Contribuir com a
consecução dos objetivos

e metas estratégicas
institucionais por meio
da pesquisa e inovação,

desenvolvendo
competências técnicas e
gerenciais utilizando-se
da Educação formal e do
Aprimoramento técnico.

Curso
Programa Mestrado e

Doutorado Profissional
Jardim Botânico

Presencial Jardim Botânico
do Rio de Janeiro 500

39 DIBIO CGIMP

Aplicar a capacitação
técnica, conhecimento da

legislação, gestão dos
prazos, priorização das

demandas nos processos
que envolvam

autorizações para o
licenciamento ambiental,

para produzir
documentos técnicos

com maior qualidade e
cumprindo os prazos

legais, o que resultará na
emissão de autorizações

para o licenciamento
ambiental – ALAs bem

fundamentadas, bem
como no

acompanhamento das
condições específicas

emitidas nestas, visando
a mitigação do impacto

ambiental que possa
afetar a unidade de

conservação.

Curso

Curso de Introdução à
Manifestação para o

Licenciamento
Ambiental

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 40

40 DIBIO CGPEQ 1. Compreender sobre
banco de dados,

estatística e interpretação
de dados; 2.Sistematizar

dados e comunicar os
resultados; 3. Dentre os

resultados para o

Curso Monitoramento da
biodiversidade: gestão,

análise e síntese dos
dados

Virtual ENAP 40
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ICMBio, destacamos o
nivelamento conceitual

dos aprendizes para
implementarem, de

forma mais qualificada,
as iniciativas

institucionais de
monitoramento da

biodiversidade.

41 DIBIO CGPEQ

1. Aprender processos
metodológicos para

implementar, de forma
participativa, o Programa

Nacional de
monitoramento da
biodiversidade do

ICMBio. 
2.Implementar os

protocolos de
monitoramento da

biodiversidade de pesca e
biodiversidade associada

do Subprograma
Marinho e Costeiro; 3.

Dentre os resultados para
o ICMBio, destacamos:

(i) a geração de
informação qualificada

para a avaliação
continuada da efetividade

das UCs federais e do
Sistema Nacional de

Unidades de
Conservação no

cumprimento de seus
objetivos de conservação
da biodiversidade; (ii) o
subsídio, a avaliação e
acompanhamento “in

situ” projeções de
alteração na distribuição
e locais de ocorrência das
espécies em resposta às
mudanças climáticas e

demais vetores de
pressão e ameaça, a fim
de atualizar as medidas

de conservação,
incluindo o manejo; (iii) 

subsídios para o
planejamento do uso

sustentável dos recursos
pesqueiros em unidades
de conservação federais;

e (iv) subsídios para a
avaliação do estado de
conservação da fauna

brasileira e para
implementação das

estratégias de
conservação das espécies
ameaçadas de extinção e
com dados insuficientes

para a avaliação
(categoria DD).

Curso

Curso de Monitoramento
Participativo da Pesca
Artesanal em UC da
Região Norte (litoral

amazônico)

Semipresencial UCs Norte 32

42 DIBIO CGPEQ

1. Incorporar
conhecimentos relevantes
para o monitoramento da

biodiversidade; 2. Os
aprendizes serão capazes

de compreender a
importância dos
conhecimentos

científicos, dos saberes
tradicionais e aspectos

relacionados a
confiabilidade e ética do

monitoramento da
biodiversidade; 3. Dentre

os resultados para o
ICMBio, destacamos o
nivelamento conceitual

dos aprendizes para
implementarem, de

forma mais qualificada,
as iniciativas

institucionais de
monitoramento da

biodiversidade.

Curso
Fundamentos do

monitoramento da
biodiversidade

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 24

43 DIBIO CGPEQ 1. Compreender a
importância, e as bases

Curso Introdução à
Conservação da

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio

24
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conceituais, para
implementar o Programa

Nacional de
monitoramento da
biodiversidade do

ICMBio; 2.
Compreender o
significado de

biodiversidade, de
monitoramento da

biodiversidade e do
compromisso da gestão
pública em conservar a

biodiversidade; 3.Dentre
os resultados para o

ICMBio, destacamos o
nivelamento conceitual

dos aprendizes para
implementarem, de

forma mais qualificada,
as iniciativas

institucionais de
monitoramento da

biodiversidade.

Biodiversidade

44 DIBIO CGPEQ

1.Aprender processos
metodológicos para

implementar, de forma
participativa, o Programa

Nacional de
monitoramento da
biodiversidade do

ICMBio; 2. Implementar
os protocolos de

monitoramento da
biodiversidade do

componente campestre e
savânico do

Subprograma Terrestre;
3. Dentre os resultados

para o ICMBio,
destacamos: (i) a geração

de informação
qualificada para a

avaliação continuada da
efetividade das UCs
federais e do Sistema

Nacional de Unidades de
Conservação no

cumprimento de seus
objetivos de conservação
da biodiversidade; (ii) o
subsídio, a avaliação e
acompanhamento “in

situ” projeções de
alteração na distribuição
e locais de ocorrência das
espécies em resposta às
mudanças climáticas e

demais vetores de
pressão e ameaça, a fim
de atualizar as medidas

de conservação,
incluindo o manejo; e

(iii)   o subsídios para a
avaliação do estado de
conservação da fauna e
flora brasileira e para
implementação das

estratégias de
conservação das espécies
ameaçadas de extinção e
com dados insuficientes

para a avaliação
(categoria DD).

Curso

Curso Monitoramento da
Biodiversidade em

Ambientes Campestres e
Savânicos - Alvo Global

Virtual TEAMS e AVA 40

45 DIBIO CGPEQ

Navegar com facilidade
pela interface do sistema

para preencher suas
solicitações com

informações necessárias
à análise de cada tipo de

solicitação,
compreendendo o

processo de análise e o
status da solicitação,

além de elaborar
corretamente os

relatórios de atividades
no Sisbio, o que trará

mais agilidade no trâmite
das solicitações.

Curso

Sistema de Autorização e
Informação em

Biodiversidade: Curso
Básico para o
Pesquisador

Virtual ENAP 10

46 DIBIO CGPEQ Apresentar, em um Seminário XII Seminário de Virtual TEAMS e AVA 20



14/12/2021 22:54 SEI/ICMBio - 9957858 - Portaria

https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10157336&infra… 10/15

evento científico próprio
do ICMBio, seus

trabalhos relacionados à
pesquisa e à geração de

conhecimento sobre
gestão, e assistir a uma

programação que
abrange o estado da arte

no manejo da
biodiversidade, de modo
a aprimorar a gestão da

pesquisa e do
conhecimento, o que

trará mais visibilidade ao
ICMBio e contribuirá

com seu papel de
liderança nacional na

conservação da
biodiversidade e gestão

de unidades de
conservação, com efeitos

em todo o Sistema
Nacional de Unidades de

Conservação. 

Pesquisa do Instituto
Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade

47 DIBIO CGPEQ

Concluir o ciclo de
aprendizado de um ano

do Programa
Institucional de Bolsas

de Iniciação Científica do
Instituto Chico Mendes

de Conservação da
Biodiversidade (PIBIC-
ICMBio), conduzido em
conjunto com o Conselho

Nacional de
Desenvolvimento

Científico e Tecnológico
(CNPq), demonstrando

as atividades
desenvolvidas e os

resultados obtidos no
âmbito dos seus planos

de trabalho. 

Seminário

XIII Encontro de
Iniciação Científica do
Instituto Chico Mendes

de Conservação da
Biodiversidade 

Virtual TEAMS e AVA 0

48 DIBIO CGPEQ

1. Avaliar, por meio de
critérios da escrita
científica, artigos

submetidos a periódicos;
2. Realizar avaliações de

qualidade e emitir
parecer que apoiem a
tomada de decisão do
editor da revista; 3.

Elevar a qualidade das
publicações da revista

Biodiversidade Brasileira
(BioBrasil)

Curso

Curso em elaboração:
Capacitação de

avaliadores de artigos
científicos

Virtual ENAP 20

49 DIPLAN CGPLAN

Avaliar e orientar para o
devido preenchimento do
diagnóstico do SAMGe,

propiciando na
ampliação da qualidade

dos resultados
apresentado, o que

favorecerá na tomada de
decisão da organização.

Curso Capacitação dos Pontos
Focais SAMGe Virtual TEAMS e AVA 40

50 DIPLAN CGPLAN

Planejar e estruturar o
próximo ciclo do PGR,

visando o
desenvolvimento de
capacidade gerencial

para proposição e
implementação de

ferramentas e processos
nas UCs voltados para

resultados. 

Oficina Oficina de Planejamento
do PGR 2022 Presencial Sede 32

51 DIPLAN CGPLAN

Sistematizar a sua gestão
e o estado de

conservação dos
Recursos e Valores,

permitindo o
direcionamento das

prioridades, assim como
o aprimoramento e o

monitoramento da sua
gestão.

Curso

Curso SAMGe - Sistema
de Análise e

Monitoramento de
Gestão

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 40

52 DIMAN CGPRO Conhecer técnicas de
perícia para elaboração
de relatórios técnicos de

causas e origens de
incêndios florestais que

objetivem melhor

Curso Curso Internacional
Virtual - Determinação
da Origem e Causa de
Incêndios Florestais

Virtual Zoom e
TalentLMS

30
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instrução de Autos de
Infração relacionados aos
incêndios florestais para
diminuir as contestações
desse Autos de Infração

lavrados.

53 DIMAN CGPRO

Conhecer teoricamente o
Manejo Integrado do
Fogo – MIF e suas

aplicações nas ações de
prevenção e combate a

incêndios no trabalho do
brigadista nas Unidades

de Conservação,
considerando o contexto

das Unidades de
Conservação federais e
da gestão do fogo no

ICMBio.

Curso
Formação de Brigadas

em Prevenção e Combate
a Incêndios

Semipresencial Unidades
descentralizadas 16

54 DIMAN CGPRO

1. Compreender os
fundamentos das

transferências voluntárias
de recursos da União por
meio de convênios e do
SICONV; 2.Executar
recursos financeiros

provenientes de
convênios com o
Governo Federal; 

 
3. Ampliação da

execução de ações que
dependem de recursos
para a sua realização.

Curso Ampliação de fontes de
recursos financeiros Virtual ENAP 50

55 DIMAN CGPRO

Planejar e estruturar o
Curso do Sistema de

Cadastro, Arrecadação e
Fiscalização(SICAFI).

Oficina

Oficina Preparatória para
o Curso do Sistema de

Cadastro, Arrecadação e
Fiscalização (SICAFI)

Virtual Teams 16

56 DIMAN CGPRO

Capacitar os agentes de
fiscalização relativos às

novas ferramentas e
legislação que envolvem
o processo fiscalizatório.

Curso
Curso do Sistema de

Cadastro, Arrecadação e
Fiscalização (SICAFI)

Virtual Teams 40

57 DIMAN CGPRO
Planejar e estruturar o

Curso de Julgamento de
Auto de Infração.

Oficina
Oficina preparatória para
o Curso de Julgamento
de Auto de Infração.

Virtual Teams 10

58 DIMAN CGPRO

Atualizar conhecimentos
relativos às novas

ferramentas e legislação
que envolvem o processo

fiscalizatório.

Curso

Curso de Atualização de
Agentes de Fiscalização:
módulo Auto de Infração

Eletrônico - AI-E

Virtual TEAMS e AVA 36

59 DIMAN CGPRO

 
Aprender sobre métodos

e equipamentos
utilizados para atuar
como ponto Geo de

operações de
fiscalização.

Curso

Curso de
Geoprocessamento com

QGIS - Formação de
Agente Geo para

Operações de
Fiscalização 

Virtual Teams 40

60 DIMAN CGPRO

Planejar e estruturar o
Curso Geoprocessamento
com QGis - Formação de

Ponto Geo para
Operações de
Fiscalização.

Oficina

Oficina Prepararatória
para o Curso

Geoprocessamento com
QGis - Formação de

Ponto Geo para
Operações de
Fiscalização

Virtual Teams 12

61 DIMAN CGPRO
Planejar e estruturar o

Curso de Atualização de
Agentes de Fiscalização.

Oficina

Oficina Preparatória para
o Curso de Atualização

dos Agentes de
Fiscalização

Virtual Teams 8

62 DIMAN CGPRO Com a pandemia da
Covid-19 o ICMBio

interrompeu os cursos
presenciais relativos a
agenda de prevenção e

combate a incêndios. Os
brigadistas são

profissionais contratados
como servidores
temporários em

processos seletivos
simplificados. Nesses
dois ultimos anos a

metodologia de seleção
tevce que ser adaptada e
os cursos de formaçao de
brigadas, que possuiam
aulas práticas, deixaram

de compor a metodologia
de avaliação nesses
processos seletivos.

Desse modo, o

Aprendizagem em
serviço

Programa de
Treinamento em Serviço
em Manejo Integrado do

Fogo

Presencial Unidades de
Conservação

160
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Treinamento é uma
forma de suprir aos

brigadistas os
conhecimentos ´práticos
relativos as atividades de
prevenção e combate a
incêndios inerentes ao

trabalho que eles
desempenham.
Proporcionando

aprendizagens técnico-
operacionais, aplicação

de conceitos, e
aprendizagens sobre

atuação com segurança.  
63 DISAT CGPT 1. Compreender seu

papel de articulador de
políticas públicas no

âmbito do Estado
Federativo Democrático

de Direito Brasileiro para
promoção dos direitos

destas populações
enquanto estratégia de

conservação da
biodiversidade;

2.Favorecer processos
participativos de

discussão,
implementação e

monitoramento de
instrumentos de gestão
que contribuam para a

gestão compartilhada dos
territórios tradicionais

delimitados por UC entre
Estado e populações

tradicionais;
3.Compreender o

histórico das populações
tradicionais bem como

um diagnóstico
socioeconômico de sua

presença nas UC
federais; 4. Compreender

a produção sustentável
como ferramenta de

gestão de UC e também
de conservação da

biodiversidade, bem
como conceitos de

Cadeias Produtivas e
principais desafios,

conceitos de
Bioeconomia, novos
mercados, redes de
inovação social e

tecnologias sociais;
5.Atuar de maneira

estratégica e
tecnicamente qualificada
no fortalecimento do uso

sustentável e dos
empreendimentos

comunitários em UC;
6.Compreender que essa

atuação é parte das
ferramentas de gestão de
UC e de conservação da

biodiversidade; 7.
Articular políticas

públicas e atores sociais,
contribuindo para o
estabelecimento de

arranjos territoriais que
possam fortalecer as

iniciativas existentes nos
territórios; 8. Servidores

com conhecimentos e
atitudes com potencial

para promoção do
desenvolvimento da

produção sustentável, a
partir dos

conhecimentos  e
habilidades trabalhados

no curso; 9. Maior
articulação com parceiros
para a implementação e o

desenvolvimentos das
cadeias produtivas nas

unidades de conservação,

Curso Introdução à produção
sustentável em unidades
de conservação - turma

piloto

Virtual TEAMS e AVA 40
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favorecendo diretamente
a gestão da UC; 10.

Fortalecimento da gestão
das unidades de

conservação de uso
sustentável com

populações tradicionais
reconhecidas; 11.

Ampliação das ações
voltadas aos uso

sustentável de recursos
naturais no âmbito do

ICMBIo.

64 DISAT CGSAM

Planejar e conduzir
processos, educativos

inclusive, que aprimorem
a participação da

sociedade na gestão de
unidades de conservação

e na conservação da
biodiversidade,

considerando o contexto
sociocultural de seu

território de atuação e os
princípios da gestão

adaptativa,  por meio da
aplicação de conceitos e

métodos de gestão de
conflitos, educação
ambiental e gestão

participativa, de forma
ética e compromissada.

Curso

IV Ciclo de Formação
em Gestão

Socioambiental (módulo
III)

Virtual TEAMS e AVA 80

65 DISAT CGSAM

Diversos fóruns mundiais
de debates sobre políticas
públicas têm chamado a

atenção para a
importância de

considerar os valores
culturais nas estratégias

de conservação da
natureza, tanto pela

necessidade de
minimizar conflitos

socioambientais
envolvendo a

implementação dessas
áreas como pelas

potencialidades que o
tema oportuniza na

aproximação positiva
com a sociedade; Ainda

que existam diversas
recomendações

internacionais tratando
da temática,

especialmente no que
tange à gestão de áreas
protegidas, no Brasil o

debate sobre esse tema é
ainda incipiente; A falta
de conhecimento sobre a

temática é apontada,
pelos estudiosos do tema,

como a principal
limitação para a

integração de aspectos
culturais na gestão das

áreas protegidas; A
demanda por capacitação

no assunto vem sendo
reforçada em todas as
oportunidades que o

tema foi apresentado no
Brasil, em palestras,

seminários e oficinas.

Curso

Curso Integração de
Valores Culturais da

Natureza na Gestão de
UC

Virtual Plataforma AVA
do ICMBio 40

66 DISAT CGSAM

Planejar e implementar  o
Programa de

Voluntariado conforme
as orientações da

Coordenação Nacional
do Programa. 

Aprendizagem em
serviço

Gestão do Programa de
Voluntariado nas

Unidades
Organizacionais do

ICMBio

Virtual ENAP 40

67 DISAT CGSAM Planejar e conduzir
processos, educativos

inclusive, que aprimorem
a participação da

sociedade na gestão de
unidades de conservação

e na conservação da
biodiversidade,
considerando o 

contexto sociocultural de

Curso IV Ciclo de Formação
em Gestão

Socioambiental (módulo
IV)

Virtual TEAMS e AVA 35
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seu território de atuação
e os princípios da gestão
adaptativa,  por meio da
aplicação de conceitos e

métodos de gestão de
conflitos, educação
ambiental e gestão

participativa, de forma
ética e compromissada..

68 DIPLAN/DISAT/DIMAN/ 
GABIN/DIBIO Transversal

Propor medidas
necessárias para o avanço
da gestão territorial que
traga sustentabilidade às

Áreas Protegidas e
Inclusão Social dos
atores chaves desta
gestão, a partir do

diálogo entre diferentes
saberes, com

repercussões nas esferas
social, econômica,

ecológica, política e
cultural

Seminário

Seminário Brasileiro
sobre Áreas Protegidas e
Inclusão Social (SAPIS)

e o Encontro Latino
Americano sobre Áreas
Protegidas e Inclusão

Social (ELAPIS

Virtual Plataformas
Externas 32

69 DISAT CGSAM

Executar atividades
voluntárias em Unidades

Organizacionais do
ICMBio conforme

diretrizes institucionais e
orientações da

Coordenação Nacional
do Programa,

compreendendo o
contexto da gestão

socioambiental e do
Instituto Chico Mendes.

Curso
Programa de

Voluntariado no ICMBio
para voluntários

Virtual ENAP 40

70 GABIN Corregedoria

Conduzir procedimentos
correcionais com a
devida celeridade e

validade para apuração
de responsabilidade de

agentes públicos e
pessoas jurídicas por

infrações administrativas
de forma a evitar a

prescrição da capacidade
punitiva e a anulação de

atos.

Curso
Processo Administrativo

Disciplinar - PAD
(Turma 1)

Virtual Teams 27

71 GABIN Corregedoria

Conduzir procedimentos
correcionais com a
devida celeridade e

validade para apuração e
responsabilidade de
agentes públicos e

pessoas jurídicas por
infrações administrativas

de forma a evitar a
prescrição da capacidade
punitiva e a anulação de

atos

Curso
Processo Administrativo

Disciplinar - PAD
(Turma 2)

Virtual Teams 27

72 GABIN Corregedoria

Aplicar leis e normas na
análise de processos

prescritos de autos de
infração para determinar

casos de
encaminhamento a
procedimento de
responsabilização

funcional, iniciando a
implementação da

estratégia de
enfrentamento deste
problema, analisando
100% dos processos

prescritos já constantes
na caixa SEI DIMAN -
Autos de Infração até o

final de 2021.

Curso Análises de Prescrição de
Autos de Infração Virtual Teams 40

73 GABIN DGEM

Incorporar a integridade
na conduta no seu

comportamento no dia-a-
dia para fazerem a coisa
certa da forma correta no

exercício de suas
atividades, visando a
construção de uma

cultura organizacional
íntegra e focada no

alcance dos objetivos
institucionais

Curso
Fundamentos da

Integridade Pública -
Prevenindo a Corrupção

Virtual ISC/TCU 25

74 GABIN DGEM Incorporar a gestão de
riscos no exercício de

Curso Gestão de Riscos em
Processos de Trabalho

Virtual ENAP 20
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suas atividades do dia-a-
dia para identificar,
avaliar e gerenciar

potenciais eventos que
possam afetar a

organização, visando o
atingimento dos

objetivos institucionais.

(segundo o Coso)

75 GABIN DGEM

Aprender como funciona
o processo de
planejamento

governamental para
entender o alinhamento

entre os diversos
instrumentos de

planejamentos, visando o
alinhamento do

desempenho

Curso Planejamento
Governamental Virtual ISC/TCU 20

76 GABIN DGEM

Aprender como funciona
o processo de gestão de
projetos para entender
como eles ajudam a
operacionalizar os

objetivos estratégicos,
visando o alcance dos

resultados institucionais.

Curso Introdução à Gestão de
Projetos Virtual ENAP 20

77 DIMAN CGPRO

O público alvo necessita
vivenciar experiências

práticas de aplicação das
ferramentas inseridas na

abordagem 
Manejo Integrado do

Fogo para replicar tais
práticas nas diferentes

unidades de conservação
de forma adaptada as 

distintas realidades, desta
forma, irá contribuir para
um aumento da aplicação

das ações de MIF no
âmbito do 

conjuntos de UC sob
competência do ICMBio,
melhorando a gestão do
fogo nesses territórios

Intercâmbio Intercâmbio de Manejo
Integrado do Fogo Presencial

Parque Nacional
dos Campos
Amazônicos

40

78 DIMAN CGEUP

Desenvolver
competências mínimas

relacionadas à
implementação de

autorização de eventos e
de serviços de apoio à

visitação em unidades de
conservação federais.

Curso

Curso em elaboração:
Autorização de eventos e

de serviços de apoio à
visitação em unidades de
conservação federais - 

Normas e procedimentos
administrativos. 

Virtual ENAP 20
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