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Convite

Curso Compatibilização de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais em UC de Proteção Integral
 

Por solicitação da Coordenação Geral de Gestão Socioambiental - CGSAM/DISAT e da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio, o Centro de Formação em
Conservação da Biodiversidade - ACADEBio comunica a realização do Curso Compatibilização de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais em Unidades de
Conservação de Proteção Integral, que acontecerá na modalidade híbrida, com etapa presencial na ACADEBio, no período de 15 a 19/08/2022, e etapas a distância, com
atividade assíncrona entre 22/08 a 09/09/2022, e encontros virtuais síncronos na Plataforma Teams, no período de 12 a 16/09/2022, com carga horária total de 80 horas.
 
 1. Apresentação
Territórios de povos e comunidades tradicionais (PCT) compõe a realidade de parcela significativa das unidades de conservação de proteção integral no Brasil. Em âmbito
global, dados da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) indicam que 70% das áreas protegidas do planeta são habitadas e que na América Latina essa
percentagem chega a 86% (Colchester, 2000).
Os conflitos socioambientais decorrentes das sobreposições entre UC de proteção integral e territórios de PCT constituem questão complexa, cuja compreensão e superação
demandam análises transversais e interdisciplinares, observação integrada e sistemática do ordenamento jurídico, arranjos institucionais específicos e medidas de gestão
inovadoras.
A partir de entendimentos jurídicos que apontam a possibilidade de permanência dos PCT em seus territórios tradicionais sobrepostos por UC de proteção integral, de forma
compatível com os objetivos da unidade de conservação, abrem-se novos caminhos para a gestão conjunta e colaborativa das áreas de sobreposição, na perspectiva de ampliação
da proteção do patrimônio natural e cultural existente em tais áreas.
Nesse contexto, a Coordenação Geral de Gestão Socioambiental - CGSAM/DISAT e a Procuradoria Federal Especializada - PFE junto ao ICMBio, reconhecendo a necessidade
de desenvolver competências institucionais para a harmonização de direitos, considerando a possibilidade de pactuação de regras de convivência e acesso aos recursos naturais
pelos  PCT nas áreas de sobreposição, estruturaram o Curso Compatibilização de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais em UC de Proteção Integral, visando
contribuir para o aprimoramento da atuação institucional, alcançando, assim, maior eficiência na implementação das políticas de conservação da natureza, à luz dos preceitos
constitucionais de equidade, diversidade e justiça.
 
2. Justificativa
A motivação para realização deste curso se fundamenta na constatação de que parcela significativa de servidores enfrentam diversos desafios para conduzir a gestão das áreas de
sobreposição entre territórios de PCT e UC de proteção integral, em consonância com o ordenamento jurídico que garante direitos territoriais, culturais, ambientais e
econômicos a esses segmentos sociais culturalmente diferenciados.
Assim, faz-se necessário empreender esforços em ações de desenvolvimento que visem suprir lacunas de competências para atuação qualificada em áreas de sobreposição
territorial, de modo a propiciar a harmonização dos direitos envolvidos, a proteção do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental, contribuindo, assim,
para a efetividade e aprimoramento da Gestão Ambiental Pública.
A capacitação ora ofertada se alinha aos objetivos estratégicos do ICMBio de fortalecer a conservação, o uso sustentável e a repartição de benefícios da biodiversidade e dos
recursos naturais, de forma a combater e reverter as suas perdas e a redução dos serviços ecossistêmicos; viabilizar os serviços ambientais para promover o desenvolvimento
sustentável, em especial, em áreas protegidas e comunidades locais; promover a conservação e o manejo de espécies com base em iniciativas que prezem os diversos usos
sustentáveis da biodiversidade nacional; facilitar e disseminar o uso econômico do patrimônio genético, em respeito às disposições previstas na Lei nº 13.123 de 20 de maio de
2015; promover a conservação e a recuperação da vegetação nativa, reduzir o desmatamento ilegal e os incêndios florestais; implementar processos de formação e capacitação
em temáticas ambientais e induzir práticas de responsabilidade ambiental em consonância com o desenvolvimento socioeconômico, dentre outros.
Portanto, o Curso Compatibilização de Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais em UC de Proteção Integral contribui para a consecução da missão e da visão de futuro
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
 
3. Objetivo
O curso ofertado visa capacitar servidores para construir, implementar e conduzir instrumentos e processos de gestão, considerando o cenário fático e jurídico das sobreposições
entre territórios de povos e comunidades tradicionais e UCs de proteção integral, na perspectiva da compatibilização de direitos, de forma a integrar valores naturais e culturais,
propiciando ações transformadoras nos territórios, visando maior efetividade das políticas de conservação da natureza.
 
4. Público-Alvo
Servidores que atuam em unidades de conservação, gerências regionais, centros de pesquisa e coordenações técnicas do ICMBio e lidam com a implementação de políticas de
conservação da natureza em áreas de sobreposição entre UC de proteção integral e territórios de PCT, e representantes de povos e comunidades tradicionais.
 
5. Conteúdo Programático
- Estado da arte das sobreposições territoriais no Brasil e no mundo;
- Metabolismo da natureza, correntes do ambientalismo e decolonialidade;
- Caracterização dos povos e comunidades tradicionais;
- Noções de direito e regime jurídico dos povos e comunidades tradicionais;
- Compatibilização de direitos;
- Transformação de conflitos socioambientais;
- Políticas públicas voltadas aos povos e comunidades tradicionais;
 - Instrumentos de gestão em áreas de sobreposição e suas interações.
 



6. Informações Gerais
6.1 Modo de Execução: Híbrido  
6.2. Carga horária, período de realização e local das atividades do curso:

                        Atividades Carga 
horária Período de realização      Local

Aulas presenciais (atividade síncrona)       40h 15 a 19/08/2022 ACADEBio
Elaboração de trabalho de conclusão de curso (atividade assíncrona)       20h 22/08 a 09/09/2022 A distância

Webnário de apresentação dos trabalhos de conclusão do curso (atividade síncrona)       20h 12 a 16/09/2022, das
14h às 18h Plataforma Teams

6.3. Carga horária total: 80 horas
6.4. Período de confirmação de participação: 16 a 30/05/2022
6.5. Divulgação da lista dos participantes: 03/06/2022
6.6. Número de vagas: 50, sendo 40 para servidores do ICMBio e 10 para representantes de povos e comunidades tradicionais, incluindo lideranças comunitárias locais,
relacionadas a unidades de conservação participantes do curso e representante da Rede dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil (Rede PCT).
 
7. Confirmação da Participação
7.1. Para confirmar a participação, os servidores e participantes externos (comunitários) indicados no Despacho Interlocutório  nº 11108392 deverão preencher, até o dia
31/05/2022.

Clik AQUI e acesse o formulário de servidor do ICMBio.

Clik AQUI e acesse o formulário de participante externo (comunitário).

7.2. O servidor indicado deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:
7.2.1 Não estará afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais durante o período do     curso; 
7.2.2 Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades virtuais do curso (computador, notebook ou similares com acesso à internet, câmera,
microfone e softwares de edição de texto e elaboração de apresentações);
7.2.3 Atende os pré-requisitos de conhecimento básico da legislação referente a unidades de conservação e seus instrumentos de gestão, capacidade de leitura e escrita e
familiaridade com uso das tecnologias digitais;
7.2.4 Tem disponibilidade para participar das atividades síncronas (aulas presenciais na ACADEBio e webnário de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso), bem
como para dedicar 20 horas para elaboração do trabalho de conclusão, distribuídas ao longo do período de 22/08 a 09/09/2022.
7.2.5 Sua chefia imediata está ciente e de acordo com a participação no curso, e que a carga horária será cumprida preferencialmente, durante o horário de expediente;
7.3. O participante externo (comunitário) deverá declarar, em campo próprio do formulário de inscrição, que:
7.3.1 Dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas atividades virtuais do curso (computador, notebook ou similares com acesso à internet, câmera,
microfone) e condições mínimas de uso de tecnologias digitais básicas; ou conta com apoio de terceiros para tal participação;
7.3.2 Conhece o contexto da sobreposição que envolve seu território tradicional e a unidade de conservação de proteção integral.
7.3.3 Tem disponibilidade para participar das atividades síncronas (aulas presenciais na ACADEBio e webnário de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso), bem
como para dedicar 20 horas para elaboração do trabalho de conclusão do curso, distribuídas ao longo do período de 22/08 a 09/09/2022.
7.4. Para efetivação da participação, o indicado deverá inserir no processo SEI 02260.000171/2022-17 até 31/05/2022: Carta de Autorização da chefia imediata e a Solicitação
de Viagem da ACADEBio (ambos modelos disponíveis no SEI).
OBS: Caso a indicação seja feita pela própria chefia imediata do servidor, não é necessário inserir a carta de autorização.
 
8. Critérios de Participação
8.1. Serão considerados inaptos para participação os indicados que se enquadrarem em uma ou mais situações abaixo:
8.1.1. NÃO ter confirmado a participação de acordo com os prazos e orientações contidas no presente Convite;
8.1.2. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que ESTARÁ afastado por férias, licença prêmio, ou outros impedimentos legais durante o período do curso,
e/ou;
8.1.3. Ter declarado, no campo próprio do formulário de inscrição, que NÃO dispõe dos recursos tecnológicos;
8.1.4. Não ter cumprido o interstício mínimo de sessenta dias após afastamento para participação em treinamento regularmente instituído (cursos do ICMBio), Licença
Capacitação e eventos externos de curta, média e longa duração;
8.2. Em caso de não preenchimento das vagas, serão feitas novas indicações, considerando o perfil do público-alvo. 
 
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 02260.000171/2022-17 e no AVA do ICMBio no dia 03/06/2022.
 
10. Avaliação, Aprovação e Certificação no Curso
10.1. Será aprovado no curso o educando que:
10.1.1. Tiver participado da etapa presencial na ACADEBio, com frequência integral;
10.1.2. Tiver frequência mínima de participação de 75% nos encontros síncronos;
10.1.3. Obtiver nota final igual ou superior a 75% da menção final máxima. A menção final será composta pelos seguintes pesos:

Atividade Peso
Participação nas discussões e atividades no encontro presencial  25%
Participação nas discussões e atividades nos encontros virtuais  25%
Elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso  50%

10.2. Ao final do curso o educando deverá emitir o certificado diretamente na Plataforma AVA após responder a avaliação de reação.
10.2. Informações importantes (Arts. 75º, 76º e 92º da Portaria nº 71, de 28/01/20)
10.2.1 O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não poderá participar de ações de desenvolvimento;
10.2.2. 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;

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JUQTVCWVVIOVNDQzBPTU5WUlg3OVVESDBBVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JUOVVLRlBCNEpWSjM3RTdYUFdLNUwwVE1ZOC4u


10.2.3. O servidor deverá observar o interstício mínimo de sessenta dias, definido em ato normativo de regulamentação da PNDP, conforme item 8.1.4;
10.2.4. 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.
 
11. Contato
SEGEDU/ACADEBio: 
Aline Aparecida do Espírito Santo
E-mail:  aline.santo.terceirizado@icmbio.gov.br
Coordenação do Curso: 
Poliana de Almeida Francis
E-mail: poliana.francis@icmbio.gov.br  
Martin Erich Rodacki 
Email: martin.rodacki@agu.gov.br 
 
 

Iperó/SP, 16 de maio de 2022
 

ANA PAULA NASCIMENTO SOARES
(Chefe SEGEDU - ACADEBio)

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Nascimento Soares, Chefe de Serviço, em 16/05/2022, às 17:13, 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 11108870 e o código CRC E7BBB410.
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