
Apresentação do Projeto (RE)nova ACADEBio e de prospecção de parceria 
Audiência Virtual 

17 de agosto de 2022  
Sejam bem-vindas e bem-vindos!

Agradecemos pelo seu interesse em conhecer nosso projeto!                      Entraremos ao vivo em instantes!
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Apresentação do Projeto (RE)nova 
ACADEBio e de prospecção de parceria

Sejam bem-vindas e bem-vindos! 

Histórico do Projeto

Modelo Jurídico e onde estamos no Projeto

ICMBio e ACADEBio

Projeto (RE)Nova ACADEBio e Estudo de Publicização

Modelagem da parceria

Cronograma do Projeto (RE)Nova ACADEBio

Dúvidas e contribuições

Programação
14h30 às 17h00
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1 3 5

642

2017
Estudo de viabilidade do 

modelo Contrato de 
Gestão

Capacitação e preparo da 
Equipe ICMBio

2020
Retomada do Projeto
(RE)Nova ACADEBio

Simplificação do objeto e 
início da revisão dos 

estudos

2022
Envio do Estudo de 

Publicização ACADEBio 
para análise e aprovação 

pelo ME e MMA

2018/2019
Projeto Inova ACADEBio
Estudo de Publicização 

Edital de Seleção
Não habilitação do 

consórcio selecionado

2021
Revisão do PDI, PSE e do 
Estudo de Publicização

Estabelecimento de 
Consultorias e preparo da 

equipe

2022 (Agosto)
Autorização da Publicização

Estudo de Prospecção 
Audiência Virtual do

Projeto (RE)Nova
ACADEBio

Histórico



Modelo jurídico:
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Contrato de Gestão 
Lei 9.637/98, Decreto 9.190/17 e 

Portaria ME 297/19

Administração 
Pública Organização

Social
Contrato de Gestão



More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-
template

This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the 
Credits slide or mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.
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Projeto (RE)nova ACADEBio:
A busca de uma parceria duradoura 
para um grande desafio! Estamos 

nessa fase!

http://www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template
http://www.slidescarnival.com/copyright-and-legal-information


O ICMBio 
e a ACADEBio
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ACADEBio 2008

Educação 
Corporativa do 
ICMBio

2009

1º Curso de Formação dos Analistas 
Ambientais (174 servidores)

Implantação em 8 de setembro de 2008
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ACADEBio

2011

ACADEBio foi 
regulamentada no 
âmbito da estrutura 
do ICMBio por meio 
do Decreto nº 7.515, 
de 8 de julho de 2011, 
recebendo a 
designação de Centro 
de Formação em 
Conservação da 
Biodiversidade

2012

O Tribunal de Contas da União (TCU), no 
Relatório de Auditoria “Governança das 
Unidades de Conservação do Bioma 
Amazônia”, realizado em 2012, citou a 
ACADEBio como exemplo de boa prática de 
gestão e reconheceu sua importância ao 
destacar que: “o aprimoramento da gestão da 
ACADEBio poderá transformá-la não somente 
num centro de treinamento dos servidores do 
ICMBio, mas sim de todos os órgãos e 
entidades envolvidos no SNUC” (SILVA et al, 
2015).  
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“
Art. 22. Ao Centro de Formação em Conservação da

Biodiversidade compete:

I - propor, executar, monitorar e avaliar a execução do Plano

de Desenvolvimento Pessoal (PDP) e outras atividades

relacionadas à formação e ao desenvolvimento dos servidores

do Instituto Chico Mendes, facultada a participação de outros

interessados, observada a legislação pertinente;

II - oferecer capacitação relativa às unidades de conservação

e à conservação da biodiversidade; e

III - apoiar a gestão do conhecimento técnico-científico em

biodiversidade.

(Art. 22 do Decreto nº 10.234, de 11 de fevereiro de 2020)
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ACADEBio é 
Escola de Governo.



Projeto (RE)nova ACADEBio e o 
Estudo de Publicização
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Alinhamento à Política Pública 
de Meio Ambiente e à Estratégia 
Organizacional do ICMBio

⊷ Agenda 2030
⊷ Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social
⊷ Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas
⊷ Planejamento Plurianual
⊷ Planejamento Estratégico do ICMBio
⊷ Projeto Político Pedagógico do ICMBio
⊷ Planejamento Estratégico da ACADEBio 

(PDI, PSE e Planj. Estratégico)

11



12

Diagnóstico do Projeto (RE)NOVA ACADEBio: 
potenciais beneficiários

• Sistema/Política Nacional de Meio Ambiente/ Unidades de 
conservação dos três níveis de governo

• Professores e Estudantes universitários

• Colaboradores e voluntários das Unidades de Conservação

• Conselheiros das Unidades de Conservação

• Proprietários de RPPN

• Pesquisadores e apoiadores dos Centros de Pesquisa do ICMBio

• Professores e estudantes do ensino básico (infantil, fundamental 
e médio)

• Organizações da Sociedade Civil

• Comunidades Indígenas, Quilombolas e Tradicionais

• Sociedade em geral

• Atores do Sistema Nacional de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura

• Atores do sistema de controle interno e externo (CGU, TCU, 
Ministério Público, etc)

• Atores da Política Nacional de Defesa

• Atores do Sistema Nacional de Segurança Pública

• Atores do Sistema Nacional de Inteligência

• Atores da Política Nacional de Proteção ao Conhecimento 
Sensível

• Atores da Política Nacional de Vigilância Sanitária

• Atores da Política Nacional de Inovação

• Atores da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

• Atores do setor privado econômico e industrial

• Investidores do sistema financeiro

• Atores do sistema de comunicação em massa e mídias sociais

D
ia

gn
ós

ti
co

 d
o 

Pr
oj

et
o 

(R
E)

N
O

V
A

 A
CA

D
EB

io
:

Pa
in

el
 d

e 
Po

lít
ic

as
 P

úb
lic

as
 A

m
bi

en
ta

is
 C

on
ex

as



13

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 d

o
 P

ro
je

to
 (

R
E)

N
O

V
A

 A
C

A
D

EB
io

: 
Á

rv
o

re
 d

e
 D

e
sa

fi
o

s 
(P

ág
in

a 
6

7
 d

o
 E

st
u

d
o

 d
e 

P
u

b
lic

iz
aç

ão
)



14

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 d

o
 P

ro
je

to
 (

R
E)

N
O

V
A

 A
C

A
D

EB
io

: 
Á

rv
o

re
 d

e
 D

e
sa

fi
o

s

Limitações na oferta de novos 
ou aperfeiçoados produtos e 
na implementação de novos 
ou aperfeiçoados processos 
de negócios na ACADEBio

Limitações nas entregas de 
desenvolvimento, 

capacitações e treinamentos 
em temas ambientais 

(produtos)

Limitações tecnológicas e 
administrativas

(processos de negócios)

Limitações quanto à 
internalização da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em 

Meio Ambiente (produtos e 
processos de negócios

Desafio Central



NOVOS E APERFEIÇOADOS PRODUTOS E PROCESSOS DO 
CENTRO DE FORMAÇÃO EMCONSERVAÇÃO DA 
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(RE)Nova
ACADEBio
INOVAÇÃO + INTEGRAÇÃO 

NOVOS E APERFEIÇOADOS PRODUTOS E 
PROCESSOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
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OBJETIVO GERAL DA PUBLICIZAÇÃO
“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”.



Atividades a serem publicizadas
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1

Gestão das atividades 
de treinamento, 
capacitação e 
formação, nas 
modalidades 
presencial, a distância 
e híbrida, 
desenvolvidas no 
âmbito do 
PDP/ICMBio.

2

Produção e oferta de 
cursos de capacitação 
e desenvolvimento, 
na área ambiental, 
nas modalidades 
presencial e a 
distância, para os 
demais atores.

3

Organização e 
realização de eventos 
relacionados à 
temática ambiental.

4

Produção, registro, 
disseminação e 
promoção de 
conhecimentos 
relacionados à 
temática ambiental

5

Fomento à pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação em Meio 
Ambiente.



Modelagem da Parceria:
Qualificação da Organização 
Social e Contrato de Gestão
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A Organização Social

Organização Social

20% a 40% de 
representantes do 

poder público

20% a 40% de 
representantes de 

Entidades da 
Sociedade Civil

Até 10% de 
membros ou 
associados da 

Associação Civil, 
neste caso.

10% a 30% de pessoas 
de notória capacidade 

profissional e 
reconhecida 

idoneidade moral.

Até 10% de 
membros 

indicados na 
forma do Estatuto

Conselho de Administração

Diretoria

Ato Constitutivo
Regulamento próprio

Autonomia
Flexibilização (modelagem Ad Hoc)

Auxílio de 
Auditoria

Pilares do Contrato de Gestão 
e Organizações Sociais
Por Humberto Falcão

Publicização
Orientação para os resultados
Governança Mista
Parceria
Flexibilidade Institucional
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Fluxo Básico do Processo – Lei 9.637/1998 e Decreto 9.190/2017

121110987654321

Estudo de Publicização

Atos preparatórios 

para a seleção

Edital de Seleção

Seleção

Concertações mútuas 

para a elaboração do 

contrato de gestão

Celebração do contrato 

de gestão
Execução do Contrato 

de Gestão

Acompanhamento e 

Fiscalização do 

Contrato de Gestão

Término do Contrato de 

Gestão

Decisão de Publicização Atos preparatórios para 

a qualificação

Qualificação

Transição para o 

modelo

Atos posteriores à 

celebração do Contrato 

de Gestão

Publicação de 

regulamentos e normas 

da OS

Prestação de Contas Incidências na 

execução do Contrato 

de Gestão

Renovação do 

Contrato de 

Gestão

Desqualificação da 

OS
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PROSPECÇÃO DE PARCEIROS

Entidade Privada 

Sem Fins Lucrativos

Possibilidade em análise (para discussão)
✔ Organização da Sociedade Civil com requisitos estatutários 

aptos à qualificação (Sendo vedada OS com Contrato de 
Gestão com União, bem como será exigido Conselho 
Administrativo Ad Hoc) 

✔ Organização da Sociedade Civil, com compromisso de 
adequação estatutária. 

✔ Organização da Sociedade Civil consorciada com outras 
entidades, ICTs ou pessoas físicas, com constituição de 
entidade derivada (Spin Off Social)

Pressupostos de experiência:
✔ atividades e projetos em preservação e conservação 

ambiental
✔ atividades e projetos em educação ambiental
✔ atividades e projetos em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação ambiental
✔ gestão educacional
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O QUE ESPERAMOS DA SELEÇÃO

Possíveis representantes do Poder Público

✔ Ministério do Meio Ambiente
✔ ICMBio
✔ Ministério da Economia
✔ Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação

20% a 40% de 
representantes do 

poder público

20% a 40% de 
representantes de 

Entidades da 
Sociedade Civil

Até 10% de 
membros ou 
associados da 

Associação Civil, 
neste caso.

10% a 30% de pessoas 
de notória capacidade 

profissional e 
reconhecida idoneidade 

moral.

Até 10% de 
membros indicados 

na forma do 
Estatuto

Conselho de Administração

Demais representantes possíveis

✔ Meio Ambiente
✔ Academia
✔ Gestão Pública
✔ Gestão educacional
✔ Organização da Sociedade Civil 
✔ Mercado/Capital de Risco
✔ Propriedade Intelectual 
✔ Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação
✔ Controle, compliance e 

integridade

✔ Comunidade
✔ Representante beneficiário 

(flexível)
✔ Conselho da UC Flona de Ipanema
✔ Tecnologia
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Contrato de Gestão (RE)nova ACADEBio

Vigência inicial: 10 anos
Valor de fomento inicialmente projetado

Aproximadamente R$ 36.617.000,00, ao longo dos 10 anos iniciais
+ receitas geradas pela organização social



Cronograma do Projeto
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Nosso muito 
obrigado!


