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Telefone: 15 32669327
Convite

TURMA PILOTO DO CURSO DE BIODIVERSIDADE AQUÁTICA CONTINENTAL – Turma Piloto

 

Por solicitação da COMOB, o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade - ACADEBio comunica sobre a realização do Curso de Biodiversidade Aquática
Continental - Turma Piloto, que será realizado na modalidade a distância, auto instrucional, na Plataforma AVA do ICMBio, no período de 27 de junho a 18 de julho de 2022,
com carga horária total de 16 horas.
 

1. APRESENTAÇÃO

O curso  Curso de Biodiversidade Aquática Continental - Turma Piloto faz parte do Processo Formativo 1 do Ciclo de Capacitação em Monitoramento da Biodiversidade, que
tem por finalidade apresentar aos educandos uma introdução aos temas fundamentais sobre biodiversidade, para que cada pessoa possa desenvolver competências e treinar
habilidades em relação aos conceitos que formam a base do monitoramento da biodiversidade com o foco em UCs.
 

2. JUSTIFICATIVA

O Brasil sustenta uma grande biodiversidade que habita diversos tipos de ambientes e ecossistemas. Monitorar a biodiversidade é realizar um conjunto de atividades de longo
prazo que permita avaliar as respostas de populações ou ecossistemas às práticas de conservação e aos impactos de fatores externos, como a perda de habitat, as alterações da
paisagem, a sobre-explotação de espécies e as mudanças climáticas. Em vista dessas necessidades, foi estruturado o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade.
O Programa Monitora é um programa institucional continuado, de longa duração, voltado ao monitoramento do estado da biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados,
como subsídio à avaliação da efetividade de conservação do sistema de unidades de conservação, à adaptação às mudanças climáticas e ao uso e manejo nas unidades de
conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes, bem como às estratégias de conservação das espécies ameaçadas de extinção em todo o território nacional (Instrução
Normativa 03/2017).
O grande número de unidades de conservação a serem contempladas pelo Monitora, aliado à grande diversidade de atores envolvidos nas ações de planejamento e execução dos
monitoramentos, demandou a estruturação de um Ciclo de Capacitação em Monitoramento da Biodiversidade que, em consonância com política de desenvolvimento de pessoas
do ICMBio, possibilite o desenvolvimento de competências individuais e institucionais necessárias ao sucesso do Programa. A estrutura pedagógica do Ciclo de Capacitação é
composta por quatro processos formativos, sendo que o presente curso é parte do Processo Formativo 1
 

3. OBJETIVOS

Capacitar servidores para atuarem nas iniciativas institucionais de monitoramento da biodiversidade - Programa Monitora, de forma qualificada, considerando os diversos
saberes relacionados ao tema e de acordo com as diretrizes institucionais. Por se tratar de turma piloto, a presente turma tem como finalidade, também, avaliar o curso quanto ao
seu formato e organização, aspectos metodológicos e alcance dos objetivos de aprendizagem. Dessa forma, espera-se que os cursistas, após a conclusão do curso, contribuam
com sua percepção crítica, analítica e técnica dos fluxos, conteúdos e atividades do curso.
 

4. PÚBLICO ALVO

Público interno, com expectativa de 12 aprendizes, entre servidores, colaboradores, bolsistas e voluntários do Programa Monitora.
 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I - Ecossistemas aquáticos continentais:

        Unidade 1: Características dos ecossistemas aquáticos continentais /Livro
1.1  Ecossistemas aquáticos
1.2 Tipos de ecossistemas aquáticos continentais
1.3  Os componentes do subprograma Aquático Continental: Igarapé/Riacho
1.4 Os componentes do subprograma Aquático Continental: Área alagável
1.5 Outros ambientes aquáticos

Unidade 2: Biodiversidade aquática continental:
2.1 – Peixes
  2.1.1 – Biodiversidade brasileira
  2.1.2 – Principais ameaças
2.2 – Tartarugas
  2.2.1 – Características gerais



  2.2.2 – Principais ameaças
2.3 – Invertebrados aquáticos
  2.3.1 – Características gerais
  2.3.2 – Principais ameaças
2.4 – Mamíferos aquáticos
2.5 – Mamíferos dependentes de ambientes aquáticos
2.6 – Aves aquáticas

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS

6.1 Modo de Execução: a distância, auto instrucional (sem tutoria).
6.2 Local de execução: Plataforma AVA do ICMBio.
6.3 Carga Horária: 16 horas.
6.4 Período de realização: 27 de junho a 18 de julho de 2022.
6.5 Período de confirmação da participação: 27 de maio a 13 de junho de 2022.
6.6 Divulgação da lista de participantes: 21 de junho de 2022.
6.7 Número de vagas: 12 vagas sendo distribuídas entre servidores, terceirizados, bolsistas, voluntários e colaboradores do ICMBio.
 

7. CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

7.1 Para confirmar a participação, os indicados no Despacho Interlocutório nº 11199574 deverão preencher o formulário de inscrição até 13 de junho de 2022.
        Clique Aqui para acessar o formulário de inscrição

7.2 O indicado deverá declarar, no formulário que:  
7.2.1 Sua chefia imediata está ciente e de acordo com a realização das atividades à distância, preferencialmente, durante o horário de expediente;  
7.2.2 Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do curso; e 
7.2.3 Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso (computador, notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à
internet, câmera, microfone e softwares de edição de texto). 
7.2.4 Tem disponibilidade para dedicar em média 1 hora/dia ao curso.

 

8. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Serão considerados inaptos para participação os indicados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo:
8.1 NÃO ter confirmado a participação de acordo com os prazos e orientações contidas no presente Convite; 
8.2 Ter declarado que sua chefia imediata NÃO está ciente e de acordo com a participação nas atividades do curso, preferencialmente, durante o horário de expediente;
8.3  Ter declarado que ESTARÁ afastado por férias, licença prêmio, ou outros impedimentos legais durante o período do curso; e/ou
8.4 Ter declarado que NÃO dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades do curso.
 

9. DIVULGAÇÃO DA LISTA DE PARTICIPANTES

9.1 A lista de participantes será fechada pela coordenação técnica do curso, considerando os critérios indicados no item 8 deste Convite.
9.2  A lista dos participantes será divulgada no presente processo no dia 21/06/2022.
 

10. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e CERTIFICAÇÃO NO CURSO.

10.1 . A avaliação do cursista será realizada por meio de Avaliação de Reatividade disponibilizada pela ACADEBio.                                  
10.2 . Será considerado aprovado e receberá o certificado o cursista que obter:
      10.2.1 Navegação de 100% pelas páginas do curso;
      10.2.3 Pontuação mínima de 75 % na Avaliação Final.

 

11. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 75º, 76º e 92º da Portaria nº 71, de 28/01/20).  

11.1 O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá participar de ações de desenvolvimento.   
11.2 Na Impossibilidade de participar da ação de desenvolvimento, o servidor deve formalizar justificativa à CGGP, por meio do SEI, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias úteis para o início da ação. Caso não haja esta comunicação o servidor ficará sujeito ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo ICMBio.   
11.3 O servidor ficará impedido de participar de ações de desenvolvimento pelo período de 6 meses em caso de desistência injustificada após o início da ação, em caso de
reprovação ou da não obtenção do aproveitamento mínimo requerido para a ação. 

 

12. CONTATO

SEGEDU/ACADEBio:
Aline Aparecida do Espirito Santo
E-mail: aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br
Coordenação do Curso:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JUMURRR00wTTNXT1pIQjRQOUZEWVBUMU1GQy4u
mailto:aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br


 Marcelo Bassols Raseira
E-mail: marcelo.raseira@icmbio.gov.br
Equip Técnica de apoio:  
Danyhelton  Douglas Farias Dantas
E-mail: danyhelton.dantas.bolsista@icmbio.gov.br  

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Nascimento Soares, Chefe de Serviço, em 27/05/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 11201842 e o código CRC 1549FDBC.
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