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2. Pauta 

 

Nº Resumo dos Relatos 
 As 09h30 do dia 24 de maio de 2022, ocorreu a 77ª reunião do Comitê Gestor de Capacitação, que teve 

como pauta: :   I) Seleção de projetos a serem aprovados para afastamento para Doutorado no 1º semestre 
de 2023; II) Seleção de projetos a serem aprovados para afastamento para Mestrado no 1º semestre de 
2023; III) Portaria Afastamento de Longa duração; e IV) Informes gerais. 
É iniciada a reunião com a apresentação de todos e situação atual de vagas disponíveis para afastamentos 
para mestrado e para doutorado. 

 
Afastamentos para Mestrado: 
Nº de servidores atualmente afastados para mestrado: 5 (cinco) 
Nº de vagas disponíveis: 29 vagas 
Nº total de vagas: 34 
Afastamentos para Doutorado: 
Nº de servidores atualmente afastados para mestrado: 8 (oito) 
Nº de vagas disponíveis: 10 vagas 
Nº total de vagas: 18 
 
Após a leitura das oito propostas de afastamentos apresentadas, mais 1 proposta de mudança de 
projeto, o CGCAP deliberou conforme tabelas abaixo. 
 

77º Reunião CGCAP 

 

Assunto:   I) Seleção de projetos a serem aprovados para afastamento para 

Doutorado no 1º semestre de 2023; II) Seleção de projetos a serem aprovados para 

afastamento para Mestrado no 1º semestre de 2023; III) Portaria Afastamento de Longa 

duração; e IV) Informes gerais 

 

Data:24/11/2022 

Local: Reunião online via Teams Início: 09h30 Término: 10h50 



 
Deliberações mestrado no 1º semestre de 2023, com afastamento: 
 
 

PROCESSO SERVIDOR AFASTAMENTO PROJETO DE PESQUISA STATUS 

02061.000184/2022-32 
 

DIEGO 
MENDES LIMA 
 

01/02/2023 a 
01/07/2024 

Densidade e fatores que 
influenciam a seleção de 
habitat de aves ameaçadas da 
Mata Atlântica do Nordeste 
 

APROVADO 
SEM 
RESSALVAS 

02125.000967/2022-24 NAYARA 
MENEZES 
LOBO 
 

01/03/2023 a 
01/03/2025 
 

Identificar a contribuição do 
teatro das oprimidas, 
enquanto linguagem e 
instrumento de intervenção 
política e social, na gestão da 
educação ambiental na reserva 
extrativista de Canavieiras. 
 

APROVADO 
SEM 
RESSALVAS 

 
Deliberações mestrado, com mudança de projeto: 
 

PROCESSO SERVIDOR DE PARA: PROJETO DE 
PESQUISA 

STATUS 

02070.002381/2021-04 
 

BRUNA DE 
VITA SILVA 
SANTOS 
 

Políticas públicas para 
a valorização da 
sociobiodiversidade: 
análise a partir do 
caso do pirarucu de 
manejo comunitário 
no Amazonas 

Coletivo do Pirarucu: Tecer 
redes e fortalecer o manejo 
comunitário no amazonas 

APROVADO 
SEM 
RESSALVAS 

 
 
Deliberações para doutorado no 1º semestre de 2023, com afastamento: 
 

PROCESSO NOME AFASTAMENTO PROJETO DE PESQUISA STATUS 

02070.011260/2022-26 Alex Castro Fiuza 15/03/2023 a 15/08/2023 

COOPERAÇÃO EPISTEMOLÓGICA NO 

ICMBIO: Desenvolvendo 

competências através de Diálogos 

de Saberes 

APROVADO 
SEM 
RESSALVAS 

02031.000068/2021-90 
Claudio Rodrigues 

Fabi 
01/02/2023 a 31/12/2024 

O papel da Participação Qualificada 

na Gestão da Biodiversidade no 

Instituto Chico Mendes através de 

Estudos de Caso do PAN Paraíba do 

Sul e do Curso de Gestão 

Socioambiental 

APROVADO 

SEM 

RESSALVAS 

02124.002910/2022-70 
Iran Campello 

Normande 
01/02/2023 a 31/07/2025 

Ecologia do Movimento e 

Conservação de Peixes-bois-

marinhos(Trichechus manatus 

manatus) na Ecorregião Marinha do 

Nordeste do Brasil 

APROVADO 

SEM 

RESSALVAS 

02044.000104/2022-57 
Nilamon de 

Oliveira Leite Jr 
01/02/2023 a 28/02/2026 

Gestão pesqueira: uma nova 

perspectiva a partir das premissas 

da gestão compartilhada e da 

utilização de fóruns regionais 

multiusuário 

APROVADO 

SEM 

RESSALVAS 

02127.002540/2022-41 
Rafael Rodrigues 

Machado 
01/06/2023 a 31/05/2025 

Os Parques Nacionais como bureaus 

de (sustentabilidade) 

conhecimento, integração e 

desenvolvimento econômico, social 

e ambiental, regional e global: uma 

análise global e o caso do Parque 

Nacional Guaricana. 

APROVADO 

COM 

RESSALVAS 



02070.011627/2022-10 
Silvia Carla 

Galuppo 
01/03/2023 a 01/03/2027 

Das experiências locais à 

regionalização do alvo 

complementar castanha-da-

Amazônia em unidades de 

conservação federais, programa 

monitora 

APROVADO 

SEM 

RESSALVAS 

 

 
A ressalva do Comitê Gestor de Capacitação com relação ao pré-projeto apresentado pelo servidor Rafael 

Rodrigues Machado, processo 02127.002540/2022-41, é: Aprovado, com recomendação de que se 

dialogue com a CGEUP, especialmente com a equipe da COEST e CODEL, para circunscrever com mais 

fundamento no portfólio de planejamento do uso público vigente no ICMBio, que guardam relação 

com os Plano de Manejo das UC, a concepção do que ele chama de "um método replicável de 

ferramenta de apoio ao planejamento e gestão desses Parques Nacionais" em seus objetivos. Para esse 

diálogo, recomendo uma reunião específica com as equipes mencionadas, para apresentação do 

projeto e escuta de contribuições no sentido de alinhar a proposta de doutorado com todo o histórico 

de construção desses instrumentos de planejamento e gestão do uso público realizado nos últimos 

anos. 

  
Foi apresentada a necessidade de publicação de portaria que substituirá a Portaria ICMBio nº 1.127/2018, 
que trata dos critérios para capacitações de longa duração, no período de 2023 a 2026. Pra essa nova 
proposta, será adaptado o quantitativo de 2% do número efetivo de servidores para as vagas destinadas 
a especialização e mestrado e 1% do número efetivo de servidores para as vagas destinadas a doutorado 
e pós-doutorado, conforme já deliberado em Reunião anterior do CGCAP. O processo com a minuta de 
portaria será encaminhado para os membros do CGCAP para fins de conhecimento e contribuições, se 
houver, antes da publicação da mesma. 
 
Por fim, foi informado que o processo nº 02122.000118/2019-03, do servidor Raimundo Nonato Gomes 
Mendes Junior, cujo afastamento, aprovado após a reunião CGCAP em novembro/22, para iniciar a partir 
do primeiro semestre de 2022, será encaminhado para deliberação dos membros deste CGCAP, uma vez 
que o servidor solicita dilação de prazo para seu afastamento a partir de 06 de fevereiro de 2023.  
 
Reunião encerrou-se às 10h50. 
 

 


