
 

 

 

 

 

1. Participantes 

Ana Paula Soares ACADEBio 
André Luiz Peixoto Barbosa CGATI 
Camila Nobrega de Miranda Lopes CGTER 
Cinobelino Lemos de Andrade CGFIN 
Danielli Roig Fernandes CGEUP 
Fernanda de Barros Boaventura ACADEBio 
Igor Matos Soares CGIMP 
Keila Rego Mendes CGPEQ 
Letícia dos Santos Martins Barros Convidada CGGP 
Luciana Della Coletta CGCON 
Mauricio Ferreira do Sacramento CGCAP 
Paulo Roberto Russo CGPRO 
Renata Adjuto de Melo CGGP 
Roberto Cavalcanti Sampaio CGPT 
Tatiana Benevides Convidada CGGP 
Thais Ferraresi Pereira Convidada CGGP 

 

2. Pauta 
 

Nº Resumo dos Relatos 
 As 09h30 do dia 30 de março de 2022, ocorreu a 72ª reunião do Comitê Gestor de Capacitação, que teve 

como pauta:   I) Novos pedidos para mestrado na Fundação JBRJ;  II) Estimativa orçamentária de custos 
para 2022. 
É iniciada a reunião com a apresentação sobre a parceria ICMBio e Fundação Jardim Botânico – JBRJ.  
É apresentado aos membros do CGCAP as cinco novas solicitações de ingresso no programa JBRJ, todas 
para mestrado. Após lido os temas de estudo, objetivos gerais e específicos e manifestações dos 
respectivos macroprocessos, o CGCAP entendeu que todas as propostas estavam de acordo e alinhadas 
com os interesses institucionais de forma que todas foram aprovadas para iniciarem em 2022. 
 
Então, iniciou a segunda etapa da reunião que é a apresentação de custos com os servidores já 
autorizados, autorizados sem ônus, novas propostas e professores-servidores para 2022. 
O valor autorizado no PDP 2022 para despesas com a JBRJ é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
A ACADEBio fez uma estimativa de custos com passagens e diárias que totalizou um montante de 
R$ 110.673,06 (cento e dez mil seiscentos e setenta e três reais e seis centavos). 
Nessa estimativa entrou estimativa de valores para os servidores que já possuem autorização (7 
servidores), Estimativa de valores para os servidores aprovados, inicialmente, com ÔNUS 
LIMITADO (2 servidores), Estimativa de valores para as NOVAS SOLICITAÇÕES (5 servidores) e 
Estimativa de valores para os PROFESSORES (6 professores). 

72º Reunião CGCAP 

 

Assunto:   I) Novos pedidos para mestrado na Fundação JBRJ;  II) Estimativa orçamentária de 
custos para 2022. 
 

Data:30/03/2022 

Local: Reunião online via Teams Início: 09h30 Término: 10h40 



Ressaltou-se que por se tratar de uma estimativa esse valor poderá variar. Porém, caso aprovado, 
a ACADEBio acompanharia os gastos com seu montante para que ele não ultrapassasse o teto 
estabelecido pelo PDP 2022. Isso pode ser feito por meio do controle de crédito dos alunos a fim 
de que a necessidade de deslocamentos não onere a mais o orçamento pra além do autorizado 
no Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Também ressaltou que há a possibilidade de 
remanejamento de recursos dentro do PDP, se necessário, mas que para isso seria necessária 
uma outra reunião com a CGCAP para deliberação. 
O Comitê aprovou a proposta apresentada com o destaque que o montante a ser gasto não 
ultrapasse o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), conforme o PDP/22. Acadebio fará o controle 
de créditos solicitados por servidor, não ultrapassando 4 (quatro) disciplinas por ano. Se houver 
necessidade de remanejamento, que seja convocada nova reunião. 
 
Novos servidores autorizados a iniciarem o Mestrado Profissionalizante com ônus para o ICMBio em 2022. 
 

Bruno Contursi Cambraia 

Cintia Maria Santos da Camara Brazão 

Kelly Ferreira Cottens 

Carla Cristina de Castro Guaitanele Naveca 

Mauricio Barbosa Muniz 
 
Servidores autorizados a continuarem o Mestrado/Doutorado Profissionalizante a partir de agora com 
ônus para o ICMBio em 2022 

Ana Carolina Sena Barradas 

Gabriel Fernando Rezende 
 
 
 


