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2. Pauta 

 

Nº Resumo dos Relatos 

 As 09h30 do dia 01 de julho de 2020 ocorreu a 68ª reunião do comitê gestor de 
capacitação, que teve como pauta: I) Informes sobre o PDP 2020 – recursos e 
possibilidades de execução de eventos presenciais; II) priorização dos cursos virtuais - 
situação atual, necessidades de alteração do PDP e direcionamento de esforços 
conjuntos para desenvolvimento e execução; e III) informes sobre o levantamento de 
necessidades de capacitação para o PDP 2021. Thaís Ferraresi inicia a reunião solicitando 
a apresentação de todos, informa um breve histórico sobre a situação do PDP 2020 
desde o início do corrente ano sob o ponto de vista orçamentário e de demandas de 
cursos. Ressalta da priorização institucional dos cursos EAD e das condições de 
atividades presenciais na ACADEBio. 
Ana Paula Soares, Chefe da SEGEDU/ACADEBio assume a frente da reunião para detalhar 
a situação atual de demandas de cursos apresentadas pelas áreas, as questões de 
restrições orçamentárias que surgiram nos últimos 90 dias, a necessidades de revisão 
dos cursos tendo em vista a suspensão das atividades presenciais da ACADEBio até 
outubro, restrições de locomoção de pessoas e restrições orçamentárias. Explica melhor 
sobre a modalidade EAD, as possibilidades para as áreas fazerem ajustes em cursos 
anteriormente demandados como presenciais e também os gargalos institucionais para 
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realização destes ajustes na execução dessa modalidade. É apresentado um breve 
roteiro.  
Após a apresentação do novo cenário e das possibilidades de modalidade de capacitação 
para 2020, salienta sobre a necessidade de revisão pelas áreas da demanda inicial a luz 
dos novo contexto apresentado e acorda com os membros do CGCAP que os membros 
apresentarão até 03/07/2020 nova planilha revisada com os  cursos que de fato se façam 
urgentes e obrigatórios de serem realizados esse ano, dando preferência para a 
modalidade EAD. Também foi acordado que as áreas que não se manifestarem no 
processo do PDP, ficará subentendido que abrem mão de suas demandas de capacitação 
para 2020. Foi comunicado aos membros do CGCAP sobre a necessidade de 
cumprimento de 100% do PDP, tendo em vista que esse indicado é meta institucional do 
ICMBio para 2020. 
Ainda sobre o comando da ACADEBio, Ana Paula apresenta de que forma se dará o fluxo 
para a apresentação de proposta do PDP 2021 com o cronograma das etapas. 
Encerrou-se a reunião em 
 
Encaminhamentos: 

- Revisão da Planilha de cursos pelas áreas demandantes até dia 03/07/2020, priorizando 
o que de fato for urgente e obrigatório, dando preferencia quando possível para a 
modalidade EAD; 
- Necessidade de um planejamento de cursos que se aproxime ao máximo da realidade 
de execução dos mesmos, tendo em vista cumprimento da meta institucional; 
- As áreas que não se manifestarem no processo do PDP, até 03/07/2020, ficará 
subentendido que abrem mão de suas demandas de capacitação para 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


