CONVITE

AUDIÊNCIA VIRTUAL
APRESENTAÇÃO DO PROJETO (RE)NOVA ACADEBIO E PROSPECÇÃO DE PARCEIROS
Prezado(a) dirigente,
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) convida esta entidade para
participar de Audiência Virtual de apresentação do Projeto (RE)Nova ACADEBio e prospecção de
parceiros, a ser realizada em 17 de agosto de 2022, quarta-feira, no horário das 14:30 às 17:00 horas,
por meio da Plataforma Teams.
O Projeto (RE)Nova ACADEBio trata da publicização de atividades do Centro de Formação em
Conservação da Biodiversidade (ACADEBio), mediante a celebração de parceria por meio de Contrato
de Gestão com entidade privada, sem fins lucrativos, a ser qualificada como Organização Social – OS,
nos termos da Lei 9.637/1998.
O objetivo do projeto é “ampliar a capacidade de gestão de novos ou aperfeiçoados produtos e
processos da ACADEBio em desenvolvimentos, capacitações e treinamentos na temática ambiental, nas
modalidades presencial, à distância e híbrida, em articulação, integração e concretização da Política
Nacional de Meio Ambiente, em relação às demais políticas públicas conexas, contemplando as
dimensões de ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com vistas ao desenvolvimento
de competências no uso de seus respectivos instrumentos”.
Neste sentido, compreendendo a complexidade do projeto e o desafio de buscar uma parceria que
corresponda aos objetivos da publicização pretendida, ocorrerá a Audiência Virtual com o intuito de
apresentar o projeto às organizações interessadas, bem como os pressupostos para o seu êxito e as
premissas para a futura seleção, mediante discussão e coleta de sugestões, críticas, contribuições
técnicas e/ou pedidos de esclarecimento por parte do público interessado.
De forma a subsidiar a participação desta organização na audiência, disponibilizamos os seguintes
documentos:
- Estudo de Publicização do Projeto (RE)Nova ACADEBio
- Informe e Regulamento da Audiência Virtual
“Contamos com a participação e a contribuição desta organização na audiência, no aprimoramento
deste projeto e no futuro chamamento público de seleção de entidade.”
Para participar da Audiência Virtual preencha aqui o Formulário de Inscrição até o dia 11/08/2022.
Para participar da Audiência Virtual no dia 17/08/2022, clique aqui!
Para conhecer mais sobre o Projeto (Re)nova ACADEBio acesse:
https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=12330

Em caso de dúvidas, envie e-mail para acadebio@icmbio.gov.br.
Atenciosamente,
Equipe do Projeto (RE)nova ACADEBio

