INFORME E REGRAMENTO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO (RE)NOVA
ACADEBIO E PROSPECÇÃO DE PARCEIROS
1. Informações gerais
1.1 - Órgão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)
1.1.1 - Setor: Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (DIPLAN)
1.1.2 - Data e horário: 17 de agosto de 2022, no horário das 14:30 às 17:00 horas.
1.1.3 - Endereço eletrônico: https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=12330
1.1.4 - Cidade: Brasília
1.1.5 - UF: Distrito Federal
1.2 - Documento de referência: Estudo de Publicização
https://ava.icmbio.gov.br/pluginfile.php/27533/mod_page/content/202/Estudo%20de%20Publiciz
a%C3%A7%C3%A3o%20da%20ACADEBio.pdf .
1.3 - Link para inscrição de participantes disponível até 11/08/2022:
https://forms.office.com/r/FqJyf09WHy
1.4 - Link para Transmissão:
Clique aqui!
1.5 - Link de acesso ao vídeo da Audiência
https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=12330
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1.8 - Contribuições posteriores: Após a Audiência Virtual, poderão ainda ser encaminhadas
contribuições para o e-mail acadebio@icmbio.gov.br, até o dia 22/08/2022. Tais manifestações,
assim como as apresentadas durante a audiência, serão inseridas aos autos do processo, para análise
e divulgadas no sítio eletrônico do ICMBIO:
https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=12330.
1.9 - Link de acesso à síntese de eventuais contribuições posteriores e seus resultados, upload
até o dia 29/08/2022:
https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=12330.
2. Resumo
2.1 - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), com sede no endereço
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.670-350,
comunica que realizará Audiência Virtual para apresentação do “PROJETO (RE)NOVA ACADEBIO”
e de prospecção de parceiros, conforme art. 7º do Decreto federal 9.190/2017 e Portaria ME
297/2019, e esclarecer aos interessados os principais aspectos de futuro Chamamento Público para
seleção de entidade privada sem fins lucrativos e posterior qualificação desta como Organização
social, para fins de celebração de Contrato de Gestão com o ICMBIO, com a finalidade de “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”. Iniciativa de natureza voluntária e
abrangência nacional, realizada em momento inicial, com vistas a subsidiar o planejamento do Edital

de Chamamento Público, em concretização ao Programa Nacional de Publicização, conforme art.
20 da Lei 9.637/1998.
3. Da programação da Audiência Virtual
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4. Da coordenação da Audiência Virtual
4.1 - A Coordenação da Audiência Virtual será exercida pela equipe técnica do ICMBIO responsável
pelo projeto, que conduzirá a Audiência, controlando a pauta e os processos comunicativos durante
a Audiência Pública.
4.3 – A Coordenação da Audiência Virtual será responsável pela recepção, procedimentos de registro
de presença e identificação dos participantes, bem como pelo registro e controle da “Lista de ordem
de manifestação dos inscritos”.
4.4 - A Coordenação da Audiência Virtual será responsável pela lavratura da Ata de Audiência, com
registro da apresentação, das discussões, manifestações (solicitações, sugestões, opiniões,
contribuições e/ou pedidos de esclarecimento) e de cada uma das respostas apresentadas pela
equipe técnica do ICMBIO responsável pelo projeto.
5. Participação dos inscritos na Audiência Virtual
5.1 - A Audiência Virtual será aberta a todos os interessados representantes das instituições e da
sociedade em geral.
5.2 - Os principais aspectos do projeto proposto, bem como suas especificações técnicas, serão
inicialmente apresentados na Audiência Virtual.
5.3 - Os participantes deverão identificar-se e a instituição que representam, quando de suas
manifestações, orais ou escritas, sob pena de suas manifestações serem desconsideradas e de não
serem incluídas em Ata da Audiência Virtual.
5.3.1 - As manifestações orais e escritas serão registradas de forma a preservar a integridade de
seus conteúdos e servirão de subsídio ao aprimoramento do projeto proposto.

5.3.2 - As manifestações escritas poderão ser realizadas a qualquer momento durante a realização
da Audiência Virtual, desde que encaminhadas pelo Chat da Plataforma Teams, no idioma
português, de forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante e instituição por
ele representada.
5.3.3 - As manifestações orais poderão ser realizadas no momento de “Manifestação dos inscritos”
previsto na programação da Audiência Virtual, no idioma português, de forma concisa e objetiva,
com a devida identificação do postulante e instituição por ele representada, desde que observada a
“Lista de ordem de manifestação dos inscritos”.
5.4 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas e desconsideradas manifestações que visem protelar
ou desvirtuar o objetivo da Audiência Virtual.
5.5 - As solicitações/pedidos de esclarecimento sobre a matéria objeto da Audiência Virtual serão
elucidadas quando de sua leitura, desde que com a devida identificação do postulante e instituição
por ele representada.
5.6 - A Coordenação da Audiência Virtual poderá fazer perguntas aos participantes para obtenção
de esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.
5.7 - Os pedidos de esclarecimento que não puderem ser respondidos durante a Audiência Virtual,
por quaisquer motivos, inclusive por indisponibilidade de tempo conforme programação desta, serão
analisados e seus resultados serão publicados em conjunto e no mesmo prazo do link de acesso à
síntese de eventuais contribuições posteriores e seus resultados.
5.8 - Cada inscrito, obedecendo à ordem de pedidos, disporá de até 05 (cinco) minutos para se
manifestar, podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de até 02
(dois) minutos, para réplica e tréplica, respectivamente. Não serão permitidos apartes.
5.9 - A Coordenação da Audiência Virtual poderá retirar a palavra quando o expositor extrapolar o
tempo estabelecido, bem como nas hipóteses de condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar
ou desvirtuar o objetivo da Audiência Virtual.
6. Disposições finais
6.1 - Até a data de 22/08/2022, a Lista de Presença e a Ata da Audiência Virtual serão
disponibilizadas em respectivos links de sítio eletrônico, itens 1.6 e 1.7, acima informados.
6.2 - Quaisquer interessados poderão trazer suas contribuições posteriores ao processo em face dos
trabalhos realizados na Audiência Virtual, desde que as encaminhe para o email acadebio@icmbio.gov.br, até o dia 22/08/2022. Essas contribuições serão avaliadas e seus
resultados estarão disponíveis em pertinente link de sítio eletrônico, item 1.9, acima informado,
até o dia 29/08/2022.

