
 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 

ACADEBio 

 

 

EDITAL DO CURSO APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE GESTÃO – 

SAMGE 

 

 

Estão abertas as inscrições, no período de 03 de outubro a 14 de novembro de 2022, para o Curso 

Aplicação do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, que será realizado de 03 de 

outubro a 02 de dezembro de 2022, na plataforma AVA do ICMBio. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) é uma ferramenta/metodologia de avaliação e 

monitoramento de gestão de unidades de conservação, de aplicação rápida e resultados imediatos, 

concebida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, com apoio operacional 

e financeiro de alguns parceiros, dentre os quais a WWF-Brasil, o ARPA e o IPAM, oficialmente 

institucionalizada pela Portaria ICMBio nº 607, de 28/9/2021, publicada no Diário Ofical da União de 1º de 

outubro de 2021. 

O SAMGe busca aferir a efetividade de gestão de unidades de conservação a partir da análise das inter-

relações dos Recursos e Valores - RV (o que se busca manter), dos usos (interfaces entre os RV e a 

sociedade) e das ações de manejo realizadas pelo órgão gestor. Esses três elementos compõem os pilares 

objetivos de gestão de uma unidade de conservação. 

Assim, o SAMGe visa diagnosticar a implementação da gestão das unidades de conservação e fornecer 

produtos e serviços que possam auxiliar os gestores a visualizarem os desafios territoriais de gestão - DTG, 

e, com isso, ofertar subsídios para o planejamento das ações de manejo e sistematizar e monitorar as 

informações territoriais em uma base comum. Além disso, aproxima a sociedade da gestão das áreas 

protegidas por meio de diversas formas, como pelo preenchimento em Conselhos e pela divulgação de 

informações e resultados por meio de painéis dinâmicos e relatórios específicos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O SAMGe deve ser preenchido em ciclos anuais pelos gestores de unidades de conservação federais e está 

disponível para unidades estaduais e municipais que tiverem interesse em utilizar a plataforma. 

Os ciclos anuais de aplicação iniciaram-se em 2016, e, com o tempo, a metodologia da ferramenta foi 

sendo reformulada para atender às demandas internas e internacionais no que se refere às análises de 

efetividade de gestão e, também, para estender sua aplicabilidade para unidades de conservação 

pertencentes a outros entes federativos. Em 2018, o Sistema, já mais robusto, migrou para a plataforma 

web, o que tornou o seu preenchimento mais rápido, simples e com maior alcance. 

http://ava.icmbio.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=90&displayformat=dictionary


Desde a implantação do Sistema, a Divisão de Monitoramento e Avaliação da Gestão de Unidades de 

Conservação – DMAG vem recebendo diversas demandas para capacitação de servidores lotados nas UC 

federais, assim como para capacitar gestores de UC estaduais e municipais que também desejam inserir 

seus dados na plataforma. Além disso, outros profissionais ligados à temática também têm demonstrado 

interesse em aprofundar os conhecimentos sobre o sistema. 

Dessa forma, para atender à necessidade institucional por capacitação e aprimoramento de seus 

servidores e colaboradores em todo território nacional e para possibilitar que profissionais não ligados ao 

ICMBio também possam ser capacitados para a utilização correta do SAMGe, optamos por oferecer o curso 

“Aplicação do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe” na modalidade EaD, de forma 

autoinstrucional. 

 

3. OBJETIVOS 

Este curso foi elaborado com a finalidade de apresentar o SAMGe (conceitos, metodologia e estruturas) e 

orientar o correto preenchimento da ferramenta, além de demonstrar a importância da análise dos 

resultados, a fim de subsidiar o planejamento e as melhorias nos processos de gestão das unidades de 

conservação, para, com isso, aprimorar os resultados e as entregas das unidades de conservação brasileiras 

para a sociedade. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Servidores do ICMBio, gestores de unidades de conservação estaduais e municipais, parceiros e 

profissionais ligados à temática da gestão de áreas protegidas. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Módulo 1 – Entendendo o SAMGe 

Unidade 1 – O SAMGe 

Unidade 2 – Entendendo o Sistema 

Unidade 3 – Equidade 

Módulo 2 – Orientações para o preenchimento e utilização do SAMGe (Parte 1) 

Unidade 1 – Como preencher o SAMGe? 

Unidade 2 – Objetivos de Conservação e seus Recursos e Valores 

Unidade 3 – Usos Genéricos e Específicos 

Unidade 4 – Ações de Manejo 

Módulo 3 – Orientações para o preenchimento e utilização do SAMGe (Parte 2) 

Unidade 1 – Inter-relações Ações de Manejo x Usos 

Unidade 2 – Inter-relações RV x Usos x Ações de Manejo     

Unidade 3 – Processos 

Unidade 4 – Finalizando o preenchimento do SAMGe 

Módulo 4 - Análise dos Resultados do SAMGe: Diagnóstico de Gestão da UC 

Unidade 1 – O que é análise de dados 

Unidade 2 – Indicadores SAMGe 

Unidade 3 – Produtos SAMGe 

Unidade 4 – Interpretando os indicadores SAMGe 

 



 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1. Modo de Execução: a distância, sem tutoria (autoinstrucional). 

6.2. Local de execução: Plataforma AVA do ICMBio. 

6.3. Carga Horária: 40 horas (dedicação média de 1 hora por dia). 

6.4. Período de realização: 03 de outubro a 02 de dezembro de 2022. 

6.5. Período de inscrição: 03 de outubro a 14 de novembro de 2022. 

6.6. Número de vagas: 1000. 

6.7. Método de Inscrição: autoinscrição. 

 

7. INSCRIÇÕES 

7.1. Para efetuar a inscrição, o interessado deverá clicar NESTE LINK  e já estará automaticamente 

matriculado no curso (autoinscrição). 

7.2. As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de novembro de 2022 ou até o preenchimento das 

1000 vagas. 

7.3. Para ter acesso ao conteúdo do curso o interessado deverá, após efetuar sua inscrição, 

preencher o formulário disponível na apresentação do curso. 

7.4. Os interessados que não forem servidores do ICMBio deverão selecionar a opção “não sou 

servidor do ICMBio” em todas as perguntas. 

 

8. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO e CERTIFICAÇÃO 

Será aprovado o educando que navegar 100% no curso e obtiver pontuação mínima de 75% na 

avaliação final do curso. O certificado será emitido diretamente no AVA após o preenchimento da 

avaliação de reação. 

 

9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES (Arts. 31, 75, 76 e 92 da Portaria nº 71, de 28/01/20 e Art. 27 da IN 

21/21 do ME) 

9.1. O servidor que estiver afastado por férias, licença-prêmio ou outros impedimentos legais não 

poderá participar de ações de desenvolvimento. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. Para não caracterizar desistência, o servidor do ICMBio que necessitar cancelar a inscrição, 

deverá enviar, antes do término do curso, a solicitação de cancelamento com justificativa para o     

e-mail: aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br. 

 

https://ava.icmbio.gov.br/course/index.php?categoryid=212


 

10. CONTATO 

 

ACADEBio: 

E-mail: aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br 

 

Coordenação do Curso: 

E-mail: leandro.souza@icmbio.gov.br 

 

 

Inscreva-se! 

mailto:aline.santo.terceirizada@icmbio.gov.br
mailto:leandro.souza@icmbio.gov.br

