
 

 

 

 

 

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 20 de abril de 2022, ocorreu a 73ª reunião do Comitê Gestor de Capacitação, que teve 

como pauta: I) Apresentação do PDP, fluxos de operacionalização dos cursos e agenda 2022; II) 
Apresentação do Coordenador do Curso de Formação em Gestão de Biodiversidade sobre a construção e 
agenda do curso de formação dos novos servidores. 
É iniciada a reunião com a apresentação da ACADEBio sobre o Plano de Desenvolvimento de Pessoas – 
PDP, os modelos, as metodologias, as ferramentas informatizadas e as trilhas de desenvolvimento, 
conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal – SIPEC, sua correlação com os normativos vigentes, fluxo de execução, elaboração e resultados 
nos dois últimos anos.   
 
Também foi apresentada a Proposta de PDP 2022 detalhando as ações, carga horária, número de vagas e 
valores de cada Diretoria e Gabinete. As ações já iniciadas e finalizadas e as em andamento e com previsão 
até o fim do ano. Apresentou-se também que em junho acontecerá a repactuação do PDP 22 e em agosto 
a apresentação da primeira proposta do PDP 2023. 
 
Em função dos prazos apertados para execução do PDP 2022 e levando em consideração todo normativo, 
a ACADEBio apresentou um fluxo de Execução onde sugeriu que: 

 Curso Presencial: 80 dias úteis antes da data de início do Evento  
 Cursos Híbrido (EaD + Presencial): 80 dias úteis antes da data de início do Evento (considerar os 

prazos para revisão ou elaboração de módulos EaD) 

73º Reunião CGCAP 

 

Assunto:   I) Apresentação do PDP, fluxos de operacionalização dos cursos e agenda 2022;  II) 
Apresentação do Coordenador do Curso de Formação em Gestão de Biodiversidade sobre a 
construção e agenda do curso de formação dos novos servidores. 

 

Data:20/04/2022 

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



 Elaboração de Curso EaD AVA: 6 meses de antes da data de oferta da turma 
 Revisão de Cursos EaD – AVA ou AVA/Teams: Revisão NEaD - 82 dias Prazos ACADEBio, após 

revisão, de acordo com o formato da seleção: * 33 dias se o Processo Seletivo Aberto * 28 dias 
processo seletivo fechado(indicação) Em média 4 meses de antecedência antes da oferta da 
turma. 

 
Obs.: Todo o detalhamento de fluxo, prazos e cronogramas estão na apresentação anexa. 
 

 Informou-se sobre os cursos desenvolvidos em parceria com a ENAP, sendo que dois 
cursos ligados a temática do voluntariado estão em processo de revisão e sobre o 
desenvolvimento de dois novos cursos, os quais foram pensados inicialmente no SAMGE 
e no de Valores Culturais. 

 Helena reforçou sobre a importância do preenchimento do mapeamento de 
competências 

No segundo momento da reunião foi apresentado o GT do curso dos novos servidores e suas 
ações até o momento. Foi apresentado os nomes de servidores que poderiam contribuir com a 
matriz curricular do momento presencial, sendo que para os nomes pensados inicialmente, 
levou-se em consideração: a participação em planejamentos de outros processos formativos, 
conhecimento do bioma amazônico e ser instrutor portariado. E, posteriormente, será feita a 
indicação dos instrutores. 
 
 
 
 


