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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

SERVIÇO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO
Estrada Vicinal Ipe 265 - Km 19,5 - Fazenda Ipanema, Correspondência: Caixa Postal nº 217 - Araçoiaba da Serra -  Iperó - CEP 18190-970

Telefone: 15 32669327
Convite

 
CURSO TERRITÓRIOS DA SOCIOBIDIVERSIDADE E ECOLOGIA DE PAISAGENS

 
Por solicitação da COMOB, o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade - ACADEBio comunica sobre a realização do Curso de Territórios da
Sociobidiversidade e Ecologia de Paisagens - Turma Piloto, que será realizado na modalidade a distância, autoinstrucional, na Plataforma AVA do ICMBio, no período de 19
de julho a 03 de agosto de 2022.
 

1. APRESENTAÇÃO

O curso Territórios da Sociobiodiversidade e Ecologia de Paisagens faz parte do Processo Formativo 1 do ciclo de capacitação em monitoramento da biodiversidade do
Programa Monitora, que por sua vez apresenta aos estudantes uma introdução aos temas fundamentais, 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. Conhecido como 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 02/2022).
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. 
Os cursos online, disponibilizados no Processo Formativo 1, visam subsidiar a atuação do profissional no monitoramento da biodiversidade, em suas diversas etapas de
desenvolvimento e execução. Nesse contexto, o presente curso, Territórios da Sociobiodiversidade e Ecologia de Paisagem, apresenta de forma introdutória os ecossistemas e a
biodiversidade contempladas pelo Subprograma Terrestre do Monitora. O curso aborda a conservação da biodiversidade que habita os campos, savanas e florestas de todos os
biomas continentais do Brasil, as relações das comunidades humanas com a natureza, em especial os recursos naturais, bem como a importância do monitoramento da
biodiversidade em Unidades de Conservação para garantir a preservação das populações de espécies nativas. O curso busca oferecer os caminhos para a compreensão da
perspectiva teórico-conceitual que fundamentará a prática do monitoramento da biodiversidade no âmbito do Programa Monitora, Subprograma Terrestre. 
 

3. OBJETIVO

Capacitar servidores e pontos focais no monitoramento da biodiversidade para atuarem nas iniciativas institucionais do 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 sobre os fluxos,
conteúdos e atividades do curso.
 

4. PÚBLICO

Público interno, com expectativa de 30 aprendizes, entre servidores, colaboradores, bolsistas, voluntários e pontos focais do Programa Monitora.
 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1. Onde está a biodiversidade?
Unidade 1 – Os espaços geográficos e a biodiversidade
1.1 – Onde habita a biodiversidade?
1.2 – Os biomas do Brasil
1.3 – Áreas prioritárias para conservação
1.4 – Diversidade de ecossistemas que compõem os biomas
1.5 – Questões espaciais e os alvos de monitoramento do Programa Monitora
 Unidade 2 – Ambientes naturais como territórios da sociobiodiversidade
2.1 – Sociobiodiversidade
2.2 – Cartografia social: governança, inclusão social e aprendizagem coletiva
Módulo 2. Ecologia de paisagem e mapeamento
Unidade 1 – Ecologia de Paisagem
1.1 – O que é ecologia de paisagem?
1.2 – Abordagens da ecologia de paisagem



1.3 – A definição ecológica de termos importantes para o monitoramento da biodiversidade
1.4 – A importância da ecologia de paisagem para a conservação da biodiversidade
Unidade 2 – Mapeamento de áreas naturais
2.1 – Importância do mapeamento e análise de habitats
2.1.1 – Distribuição dos organismos em habitats adequados
2.1.2 – Mapeamento da diversidade de habitats na paisagem
2.2 – Zoneamento nas unidades de conservação
2.3 – Monitoramento da diversidade de paisagens e territórios nas unidades de conservação
 

6. INFORMAÇÕES GERAIS

6.1. Modo de Execução: A distância, sem tutoria (auto instrucional)

6.2. Local de execução: Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA

6.3. Carga Horária: 24h (dedicação média de 2 h por dia)

6.4. Período de inscrição: 02 a 22 de junho de 2022

6.5. Divulgação dos selecionados: 05 de julho de 2022

6.6. Período de realização: 19 de julho a 03 de agosto de 2022       

6.7. Período de seleção: 27 de junho a 01 de julho de 2022

6.8. Número de vagas: 30 vagas, sendo 16 para servidores do ICMBio e 6 vagas para colaboradores e 8 vagas para outras ins�tuições parceiras.

 

7. INSCRIÇÕES

7.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no Formulário de Inscrição, no período de 02 a 22 de junho de 2022. Clique aqui para acessar o formulário de
inscrição. O candidato deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:

7.1.1. Sua chefia imediata está ciente e de acordo com a realização das a�vidades a distância, preferencialmente, durante o horário de expediente, com dedicação de
1:15 hora/dia;

7.1.2. Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do curso;

7.1.3. Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para par�cipar das a�vidades do curso (computador, notebook, smartphone, tablet ou similares com acesso à
internet, câmera, microfone e so�wares de edição de texto);

7.1.4. Tem disponibilidade para dedicar em média 2 hora/dia ao curso.

 

8.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.1. Os candidatos ao curso serão selecionados por indicação (Processo sele�vo fechado), considerando os critérios indicados abaixo:

8.2. Critérios Eliminatórios: será considerado inapto para seleção o candidato que se enquadrar em uma ou mais situações abaixo:

8.2.1. NÃO �ver efetuado a inscrição de acordo com os prazos e orientações con�das no presente Edital.

8.2.2. A chefia imediata NÃO es�ver ciente e de acordo com a par�cipação nas a�vidades do curso;

8.2.3. Es�ver afastado por férias, licença prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do curso;

8.2.4. NÃO dispuser dos recursos tecnológicos necessários para par�cipação nas a�vidades do curso;

8.2.5. NÃO �ver disponibilidade para dedicar em média 2 hora/dia ao curso

8.2.6. NÃO �ver cumprido o inters�cio mínimo de 60 (sessenta) dias após afastamento para par�cipação em treinamento regularmente ins�tuído (cursos do ICMBio),
Licença Capacitação e eventos externos de curta, média e longa duração. (A data do úl�mo afastamento deverá ser indicada em campo próprio no formulário de inscrição).

8.3. Critérios Classificatórios: a classificação dos candidatos será feita de acordo com os critérios abaixo, na seguinte ordem:

8.3.1. Serão priorizados os servidores atuam como pontos focais gestores das UCs e GRs, CNPCs, parceiros e colaboradores do Programa Monitora.

8.4. Critérios de Desempate: em caso de empate, serão aplicados os critérios abaixo, na respec�va ordem:

8.4.1.  Estar executando ou ter expecta�va de executar o Programa Monitora.

8.4.2.  Par�cipação em eventos de capacitação: Será priorizado o servidor que tenha par�cipado de menos eventos de capacitação do Plano de Desenvolvimento de
Pessoas do ICMBio, no período entre 2020 e 2021.

8.4.3.  Tempo de serviço: Será priorizado o servidor com maior tempo de serviço no ICMBio

 

9. SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. A seleção dos candidatos será feita pela coordenação técnica do curso, considerando os critérios indicados no item 8 deste Edital.

9.2. A lista de selecionados será divulgada no AVA do ICMBio no dia 05/07/2022.

9.3. Caso o número de selecionados seja maior que o número de vagas, será publicada, também, uma lista  de espera. Em caso de desistência, e havendo prazo para
os trâmites, os candidatos da lista de espera serão convidados a par�cipar do curso, seguindo a ordem de classificação.

 

10. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO CURSO.

10.1. Será aprovado o educando que �ver:

10.1.1. 100% de navegação no curso;

10.1.2. Realizar todos os exercícios propostos; e

10.1.3. Ob�ver a pontual igual ou superior que 75% na avaliação final.

 

11. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (ARTS. 31, 75, 76 E 92 DA PORTARIA Nº 71, DE 28/01/20 E ART. 27 DA IN21/21 DO ME).

O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá participar de ações de desenvolvimento.

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.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JURVBQQTdUVzJRUkpTVFhJOVIzQVBCTlhWQS4u


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.

Deverá ser observado o interstício mínimo de 60 (sessenta) dias entre os afastamentos para participações entre ações de desenvolvimento, conforme definido em ato
normativo de regulamentação da PNDP.

12. CONTATO

Ponto focal SEGEDU/ACADEBio: Aline Aparecida do Espirito Santo
E-mail: aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br
Coordenação do Curso: Silvia Carla Galuppo
E-mail: silvia.galuppo@icmbio.gov.br
 

Iperó/SP, 02 de junho de 2022
 

FERNANDA DE BARROS BOAVENTURA
(Chefe da ACADEBio)

Documento assinado eletronicamente por Fernanda de Barros Boaventura, Chefe, em 02/06/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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