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EDITAL DO CURSO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE MANEJO 
 

Estão abertas as inscrições, no período de 21 a 30 de junho de 2022, para o Curso de Elaboração e Revisão 

do Plano de Manejo, que será realizado na modalidade híbrida, nos seguintes períodos: 

• 29 de agosto a 16 de setembro - plataformas AVA do ICMBio e Microsoft Teams. (20 horas) 

• 19 a 23 de setembro de 2022 – presencial na ACADEBIO (40 horas) 

 
1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Manejo (PM) é definido pelo SNUC (Lei 9.985/2000) como um “documento técnico mediante o 

qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento 

e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”. Deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua 

zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. É considerado o principal instrumento de 

gestão de uma Unidade de Conservação e, por isso mesmo, a elaboração e revisão deste documento é uma 

das metas institucionais. 

O curso será realizado em formato híbrido, com a parte introdutória, histórico, conceitos e etapas de 

elaboração ou revisão do Plano de Manejo em ambiente EAD, com base no Curso EAD de Elaboração e 

Revisão do Plano de Manejo já realizado pela COMAN em 2020, e a construção dos elementos do Plano de 

Manejo e a facilitação de oficinas em formato presencial, com a simulação de uma oficina, a exemplo do 

realizado no Curso de Formação de Facilitadores para o Plano de Manejo, também em 2020. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

Para que o ICMBio possa contemplar todas as Unidades de Conservação com seus respectivos Planos de 

Manejo, é necessário ampliar a equipe técnica de servidores que possam atuar na supervisão e coordenação 

de PM, de forma que tenhamos um aumento da escala e capacidade institucional. O curso, no atual contexto, 

torna-se ainda mais importante após a publicação da IN 07/2017 e do Roteiro Metodológico de Elaboração 

e Revisão de Planos de Manejo publicado pelo ICMBio em 2018, que trouxeram mudanças na forma de 

elaborar e revisar o Plano de Manejo e na sua estratégia de implementação. Estas alterações trazem 

consequências não só para as Unidades de Conservação, mas também, para grande parte das áreas técnicas 

da sede do Instituto. Além disso, a etapa da Oficina do Plano de Manejo é um momento chave do processo 

e demanda servidores que possam conduzir a oficina de forma a garantir a construção participativa do Plano 

de Manejo, com equilíbrio entre os participantes e mediando eventuais conflitos, sempre em consonância 

com o roteiro metodológico. Neste sentido, o curso visa também preparar servidores para facilitar oficinas 

de Plano de Manejo. 



3. OBJETIVOS 

Este curso foi elaborado com a finalidade de capacitar servidores do ICMBio e parceiros dos estados e 

municípios para planejar e executar processos de elaboração e revisão de Planos de Manejo, seguindo as 

diretrizes preconizadas pela IN n° 07/2017, o seu roteiro metodológico e os princípios da estratégia de 

participação social no planejamento de Unidades de Conservação. 

Também está entre seus objetivos, trazer orientações metodológicas e princípios da boa facilitação de 

reuniões participativas, para que os educandos possam participar e conduzir oficinas de elaboração do Plano 

de Manejo. 

 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ETAPA EAD 

Módulo 1 – Contexto e histórico do Plano de Manejo 

Unidade 1 – Evolução dos planos de manejo de UCs federais 

Módulo 2 – Premissas para elaboração e revisão do Plano de Manejo 

Unidade 1 – O que é planejamento e em que níveis podemos planejar? 

Unidade 2 – Participação social para o planejamento e manejo de UCs 

Unidade 3 – Abordagem ecossistêmica 

Unidade 4 – Planejamento territorial 

Módulo 3 – O processo de elaboração e revisão do Plano de Manejo 

Unidade 1 – Organização do planejamento 

Unidade 2 – Etapa preparatória 

Unidade 3 – Subsídios para o planejamento - Guia do Participante 

Unidade 4 – Oficina de elaboração ou revisão do Plano de Manejo 

Unidade 5 – Consolidação e aprovação do Plano de Manejo 

Unidade 6 – Monitoramento do Plano de Manejo 

Unidade 7 – Revisão do Plano de Manejo (pontual ou geral) 

Módulo 4 – Conteúdo do Plano de Manejo 

Unidade 1 – Componentes fundamentais 

Unidade 2 – Componentes dinâmicos 

Unidade 3 – Componentes normativos 

 

ETAPA PRESENCIAL 

Módulo 5 - Oficina de elaboração do Plano de Manejo 

Unidade 1 – Introdução a moderação de processos participativos e fio lógico da oficina de Plano de Manejo 

Unidade 2- Simulação de uma Oficina de Plano de Manejo para construção dos elementos do documento, 

abordando os 4 princípios da boa facilitação: 



- 1° Princípio: Preparação da Reunião (preparando o ambiente) 
- 2° Princípio: Gestão de Energia 
- 3° Princípio: Gestão da Informação 
- 4° Princípio: Coordenando o processo de tomada de decisão 

 

5. PÚBLICO-ALVO 

Servidores do ICMBio que tenham interesse e disponibilidade em atuar na construção de planos de manejo, 

preferencialmente àqueles que já atuam nesta agenda e compõem as equipes da COMAN (local e ampliada), 

das unidades de conservação, NGI e das Gerências Regionais, bem como parceiros dos estados e municípios 

que buscam replicar o método de elaboração de Plano de Manejo do ICMBio em suas áreas de atuação. 

 
6. INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. Modo de Execução e Carga Horária: o curso, que totaliza 60 horas/aula, será híbrido, sendo 20 

horas na modalidade EAD e 40 horas presenciais. No formato EAD, teremos momentos síncronos e 

assíncronos, sendo importante o educando reservar seu tempo para cerca de 1h/dia dedicados ao 

curso, além da participação em duas videoconferências a serem realizadas nos dias 01 e 15 de 

setembro de 2022, das 9h às 12h. 

6.2. Local de execução: Plataforma AVA do ICMBio e ambiente Teams (etapa EAD) e ACADEBIO (etapa 

presencial) 

6.3. Período de realização: 

• 29 de agosto a 16 de setembro de 2022 (EAD) 

• 19 a 23 de setembro de 2022 (presencial na ACADEBIO) 

6.4. Período de inscrição: 21 a 30 de junho de 2022 

6.5. Período de seleção: 01 a 06 de julho de 2022 

6.6. Divulgação da lista de selecionados: 07 de julho de 2022 

6.7. Número de vagas: 30 vagas, sendo, 23 para servidores do ICMBio, 5 vagas para parceiros dos 

estados e municípios e 2 vagas para servidores do Ministério do Meio Ambiente. 

 
7. INSCRIÇÕES 

7.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio 

(AVA), até o dia 30 de junho de 2022. Clique AQUI para acessar o formulário de inscrição. 

7.2. O candidato 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 de execução do curso, nos termos do Art. 76º da Portaria nº 71, de 28 de janeiro 

de 2020; 

7.2.2. Que possui disponibilidade para participar das atividades presenciais e a distância do curso, 

incluindo as videoconferências que serão realizadas nos dias 01 e 15 de setembro, durante 

o horário de expediente; e 

7.2.3. Que 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. O Candidato deverá encaminhar para o SEGEDU-ACADEBio, exclusivamente via SEI, até o dia 

30/06/2022: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VitOwbzFvUOtnECM9sw1YB2mtLaJJptOhs41TVemF2JUQkhZTkdPMFRHMlg3RDMyQ0hGTkhIOEpYNi4u


Obs: Sugere se que o candidato abra no SEI somente um processo de Curso de Capacitação em seu 
nome e que utilize esse mesmo processo para gerar a documentação obrigatória deste e de outros 
cursos do PDP que venha a se inscrever futuramente. Após o recebimento da documentação o SEGEDU 
restituirá o processo ao servidor. 

• Solicitação de viagem ACADEBio (modelo disponível no SEI), considerando os períodos de 

deslocamento indicados no item 6.3 do presente Edital; e 

• Carta de autorização assinada pela chefia imediata (modelo disponível no SEI). 
 

 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

8.1. Critérios Eliminatórios: Será considerado inapto para seleção o candidato que se enquadrar em 

uma ou mais das situações descritas abaixo: 

8.1.1. Não efetuar a inscrição de acordo com as orientações contidas no presente Edital; 

8.1.2. Declarar que ESTARÁ AFASTADO por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais 

durante o período de execução do curso; 

8.1.3. Declarar que NÃO possui disponibilidade para participar das atividades presenciais e a 

distância do curso, incluindo as videoconferências que serão realizadas nos dias 01 e 15 de 

setembro, durante o horário de expediente; e 

8.1.4. Declarar que NÃO dispõe dos recursos tecnológicos necessários para participação nas 

atividades do curso. 

8.1.5. 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.  Critérios Classificatórios: Será priorizado o candidato que se enquadre nos grupos abaixo 

indicados, com base na experiência de elaboração de Planos de Manejo e grau de envolvimento em 

processos vigentes de elaboração de Planos de Manejo, conforme os seguintes critérios 
 

Grupos Critérios 

(1 e 2) Equipe COMAN e demais 

servidores descentralizados de apoio 

continuado. 

Número de coordenações, supervisões 

ou participações como componente de 

equipe de elaboração de planos de 

manejo na nova metodologia. 

Número de coordenações, supervisões 

ou participações como componente de 

equipe de elaboração de planos de 

manejo nas metodologias anteriores. 

(3) Servidores de UCs/NGIs em 

processo inicial de elaboração de Plano 

de Manejo ou com previsão de iniciar 

no biênio 2022/2023. 

Componente de Ordem de Serviço 

vigente para elaboração ou revisão de 

Plano de Manejo. 

UC com processo de elaboração de 

Plano de Manejo que esteja em estágio 

mais inicial ou com previsão para o 

biênio 2022/2023. 

(4) Servidores das Gerências Regionais 

que estejam atuando na agenda 

Indicação das gerências regionais de servidores que possam atuar no 

acompanhamento de processos de elaboração e revisão de planos de manejo 

 

(5) Servidores indicados pelas OEMAs 
Indicação das OEMAS de servidores que tem potencial para replicação da 

metodologia utilizada para elaboração e revisão de planos de manejo 

(6) Servidores indicados pelo MMA 
Indicação do MMA de servidores que tem potencial para replicação da metodologia 

utilizada para elaboração e revisão de planos de manejo 

8.2.1. Dentre os inscritos dos Grupos 1 e 2 serão selecionados até 08 (oito) servidores. A ordem de 

classificação destes grupos será estabelecida pelas quantidades de processos acompanhados 

por cada servidor. 



8.2.2. Dentre os inscrito do Grupo 3 serão selecionados 10 (dez) servidores, podendo ser 

selecionados mais servidores caso as vagas dos demais grupos não sejam preenchidas. A ordem 

de classificação destes grupos será estabelecida pelas Ordens de Serviço mais antigas para as 

mais recentes, seguidos dos processos e com mais etapas iniciais já realizadas. 

8.2.3. Dentre os inscritos no Grupo 5 será priorizada a seleção de servidores de OEMAS que já estão 

em contato com o ICMBio para a adoção da metodologia de elaboração e revisão de planos de 

manejo, podendo ser indicado apenas 1 (um) servidor por OEMA. 

8.2.4. Todos os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação relacionados aos servidores 

dos grupos 5 e 6 serão de responsabilidade das instituições às quais são vinculados. 

 
8.3. Critérios de Desempate: Em caso de empate na classificação de candidatos inscritos para as vagas 

dos grupos acima, serão aplicados, sequencialmente, os seguintes critérios de desempate: 

8.3.1. Caso as vagas não sejam preenchidas pelo público-alvo preferencial, poderão ser admitidos 

candidatos de outros perfis. Para estes se aplicará como critério classificatório o número de 

elaborações ou revisões de planos de manejo em que o candidato já teve envolvimento formal, 

priorizando-se aqueles dentro da nova metodologia. 

8.3.2. Em caso de empate, será priorizado o candidato com menor número de capacitações em 

cursos do PAC/PDP do ICMBio e, secundariamente, aquele que tiver o maior tempo de serviço 

no ICMBio. 

8.3.3. Casos omissos aos critérios de seleção definidos neste edital serão decididos pela 

coordenação técnica do curso em conjunto com a COMAN. 

 
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 com os selecionados será divulgada no AVA do ICMBio até o dia 07 de julho de 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 antes do início do curso, e havendo prazo para os trâmites 

necessários para a participação, os candidatos da lista de espera serão convidados a participar do 

curso, seguindo a ordem de classificação. 
 
 

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. Navegar por pelo menos 90% do curso no AVA; 

10.1.4. Obtiver nota final igual ou superior a 75% da menção final máxima. A menção final será 
composta pelos seguintes pesos: 

 

Atividade Peso 

Participação nas atividades síncronas dos módulos EAD 20% 

Realização dos exercícios dos módulos EAD 20% 

Participação e realização de atividades na etapa presencial na ACADEBio. 60% 



10.2. Ao final do curso o aprovado deverá emitir o certificado diretamente na Plataforma AVA após 
responder a avaliação de reação. 

 
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. 

11.4. 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 

ACADEBio: 

Aline Aparecida do Espírito Santo 

aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br 

Coordenação do Curso: 

Daniel de Miranda Pinto de Castro daniel.castro@icmbio.gov.br 

Rodrigo Bacellar Mello rodrigo.mello@icmbio.gov.br 
 
 

 

Inscreva-se! 
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