
 

 

 

 

 

1. Participantes 

Adriano José Barbosa Souza CGPRO 
Ana Paula Soares Convidada ACADEBio 
Bernardo Ferreira Alves Brito CGCAP 
Glender Soares Lopes CGTER 
Gustavo Costa Rodrigues CGFIN 
Hiago Usliam Paurílio Braz CGPLAN 
Igor Matos Soares CGIMP 
Keila Rego Mendes CGPEQ 
Lideraldo da Silva CGSAM 
Luciana Della Coletta CGCON 
Marcio de Moraes ACADEBio 
Renata Adjuto de Melo CGGP 
Roberto Cavalcanti Sampaio CGPT 
Renato Machado de Melo CGGP 
Tatiana Benevides Convidada CGGP 
Thais Ferraresi Pereira Convidada CGGP 

 

2. Pauta 
 

Nº Resumo dos Relatos 
 As 09h30 do dia 06 de maio de 2021 ocorreram a 69ª reunião do comitê gestor de 

capacitação, que teve como pauta: I) Seleção e análise das propostas apresentadas pelos 
servidores para cursar Mestrado ou Doutorado profissional pelo Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ; e II) Informes sobre Afastamentos de Longa 
Duração.  
É iniciada a reunião com a apresentação de todos. Em seguida é informado que as 
demandas dos servidores para mestrado e doutorado profissional no âmbito da 
Cooperação entre ICMBio e o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio De Janeiro – 
JBRJ são sem afastamento. O servidor continua trabalhando porem se ausenta nos 
períodos de aula e deslocamentos.  
É apresentado aos membros do CGCAP a previsão orçamentária para 2021 e uma 
estimativa de custos para caso sejam atendidas todas as novas demandas de 
capacitação, bem como as já autorizadas em andamento e em finalização.  É informado 
que o JBRJ confirmou que todas as aulas no primeiro semestre serão a distância, o que 
não geraria custos com diárias e passagens, mas que o segundo semestre ainda não 
temos confirmação de como serão as aulas, presenciais ou a distância. 
A previsão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP 2021 é de cem mil reais para 
despesas com a JBRJ. A estimativa de custos levando-se em consideração os alunos já 
autorizados, novos alunos e servidores professores, se houver aulas presenciais no 
segundo semestre, é de aproximadamente cento e onze mil reais. 
Tendo em vista que existe flexibilidade quanto ao numero de matérias/créditos que os 
mestrandos/doutorandos podem pegar por semestre, possibilitando um planejamento 
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do gasto orçamentário e tendo em vista que há a possibilidade de as aulas no segundo 
semestre serem 100% a distância ou parcialmente a distância, o que reduziria essa 
previsão de despesas inicial, o CGCAP entendeu que, há possibilidade de aprovar todas 
as propostas apresentadas, desde que as mesmas estejam em consonância com a missão 
e os interesses institucionais.  
Foram analisados 7 Planos de Trabalho. Seis para mestrado profissionalizante e um para 
doutorado profissionalizante. Após análise qualitativa dos estudos a serem realizados 
todos os presentes votaram para a aprovação de todas as propostas por entenderem 
serem de relevância ao conhecimento institucional. 
O representante da Coordenação-Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de 
Unidades de Conservação – CGCAP sugeriu que fosse negociado com a JBRJ a 
disponibilização de aulas a distancia de forma contínua e não apenas durante a 
pandemia a fim de ampliar a possibilidade de mais servidores participarem da formação, 
uma vez que as aulas a distancia não geram custos com deslocamentos e diárias. Em 
assim sendo, haveria a possibilidade de ampliar o numero de autorizações dadas pelo 
ICMbio anualmente. 
O representante da Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento – 
CGPLAN foi favorável a autorização de todas as propostas apresentadas, porém 
salientou atenção em não ultrapassar o teto orçamentário de cem mil reais previsto para 
o período. 
Estão autorizados a cursarem o mestrado/doutorado profissionalizante a partir do 
primeiro semestre de 2021 os seguintes servidores: 
 

 Daiane Daniele Santos Rocha – Mestrado Profissional; 
 Danúbia Borges Melo – Mestrado Profissional; 
 Felipe Cruz Mendonça – Mestrado Profissional; 
 Gabriela Calixto Scelza – Mestrado Profissional; 
 Gisele Silva de Medeiros – Doutorado Profissional; 
 Javan Tarsis Nunes Lopes – Mestrado Profissional; 
 Tatiana Rehder – Mestrado Profissional. 

 
Foi deliberado pelos membros do CGCAP que as despesas com a capacitação não podem 
ultrapassar o valor previsto no PDP-2021 de forma que se necessário será estabelecido 
um teto de gastos para cada aluno. 
Foi informado aos membros do CGCAP que a CGGP está em contato com a CGGP do 
Ministério do Meio Ambiente a fim de uma manifestação do órgão quanto ao nosso 
entendimento de retomada das ações de capacitação com afastamento previstas nos 
artigos 95, 96 e 96-A da Lei nº 8.112/90. Os afastamentos de longa duração estão 
suspensos desde 2019 em função do cumprimento do Ofício Circular 57/MMA SEI Nº 
4681356. 
 
Deliberações: 
- Aprovação de todas as sete propostas de pesquisa apresentadas para o 
mestrado/doutorado profissional da JBRJ; 
- Negociar com a JBRJ a disponibilização de aulas a distância de forma contínua e não 
apenas durante a pandemia a fim de ampliar a possibilidade de mais servidores 
participarem da formação; 
- As despesas com a capacitação não podem ultrapassar o valor previsto no PDP-2021 
de forma que, se necessário, será estabelecido um teto de gastos para cada aluno. 

 


