
Visita Técnica  - Projeto (RE)nova ACADEBio

Edital de Chamamento Público OSCG nº 01/2022 para seleção de EPSFL para qualificação como OS para contrato de 
gestão da ACADEBio 

19 e 20 de janeiro de 2023
Sejam bem-vindas e bem-vindos!



Visita Técnica

Objetivo

Conhecer as atividades, estruturas e equipamentos destinados à publicização da 
ACADEBio e esclarecer dúvidas sobre o Projeto (Re)nova e o Edital OSCG nº 
01/2022.

Programação

9h/10h30 - Apresentação da ACADEBio e das atividades a serem publicizadas

10h30/12h30 - Visita às instalações que serão cedidas à OS no âmbito do CG

14h/15h30 - Esclarecimentos sobre o Projeto (Re)nova ACADEBio

15h30/17h - Esclarecimentos sobre o Edital de Chamamento Público OSCG nº 01/2022 



Criação

08/09/2009 para atender aos processos de 
formação e capacitação continuada de 
servidores

Localização

FLONA de Ipanema, Iperó/SP

Categoria

Centro de Formação vinculado à Diretoria de 
Planejamento, Administração e Logística -
DIPLAN/ICMBio

Escola de Governo integrante da Rede de 
Escolas de Governo3

ACADEBio





Competências da ACADEBio

I - Propor diretrizes e políticas para a educação corporativa;

II - Coordenar e monitorar a execução do PDP e as atividades relacionadas à formação e ao 

desenvolvimento dos servidores do ICMBio; 

III - Coordenar o registro das formações, disseminação do conhecimento por meio do ensino, de 

publicações e do fomento ao uso de ambientes de aprendizagem e colaboração; 

IV - Apoiar a gestão do conhecimento em sociobiodiversidade e realizar a gestão do acervo 

bibliográfico próprio;

V - Propor a aplicação de novas metodologias e tecnologias, múltiplas modalidades de ensino e 

aprendizagem, presenciais e a distância, outros ambientes e estruturas educadoras; 

VI - Promover, executar e monitorar a avaliação dos planos de desenvolvimento de pessoas e 

outras atividades relacionadas à formação dos servidores do ICMBio; 

(Portaria ICMBio nº 1.270/22, Regimento Interno)



Competências da ACADEBio (cont.)

VII - Promover atividades de formação e aperfeiçoamento de parceiros, assim como de ações de 

educação ambiental e gestão do conhecimento do ICMBio;

VIII - Executar, monitorar e avaliar ações de acesso e uso de recursos orçamentários e oriundos 

de parcerias, incluindo planejamentos anuais e plurianuais, elaboração de orçamento para 

eventos e relatórios de gestão administrativa e financeira da Política de Desenvolvimento de 

Pessoas;

IX - Contribuir para o estabelecimento de diretrizes e implementação do PNEA (Política Nacional 

de Educação Ambiental) e PRONEA (Programa Nacional de Educação Ambiental) e;

X - Fornecer os subsídios necessários à Coordenação-Geral no âmbito de sua área de atuação.

(Portaria ICMBio nº 1.270/22, Regimento Interno)



Educação Corporativa

Ação de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído

“Atividade de aprendizagem estruturada para impulsionar o desempenho competente da
atribuição pública em resposta a lacunas de performance ou oportunidades de melhoria
descritas na forma de necessidades de desenvolvimento, realizada em alinhamento aos
objetivos organizacionais, por meio do desenvolvimento assertivo de competências”

(Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - IN SGP-ENAP/SEDGG/ME Nº 21/2021).

Três modalidades de ações:

a) presencial: quando as ações são realizadas presencialmente em espaço físico específico;

b)à distância: quando as ações ocorrem em lugares e tempos diversos com a utilização 
de meios e tecnologias de informação e comunicação;

c) híbrido: quando as ações ofertadas compreendem atividades presenciais e a distância.



Desenvolvimento de competências

As ações formativas do ICMBio visam o desenvolvimento de um conjunto de competências para o 
servidor desempenhar suas atividades no cargo ou unidade, de acordo com o perfil profissional 
exigido para aquele cargo ou função.

Tipos de formação:

1. inicial: cursos destinados aos servidores recém ingressos no órgão que visam desenvolver 
competências, técnicas e comportamentais, voltadas para o desempenho das atividades básicas 
relativas ao seu cargo;

2. transversal: cursos voltados a trabalhar as competências que descrevem os comportamentos 
comuns a todos os servidores em exercício no ICMBio;

3. técnica: cursos voltados a trabalhar competências que descrevem comportamentos necessários 
ao desempenho de atividades operacionais ou de assessoramento, sem o exercício formal da 
liderança;

4. gerencial: cursos destinados a trabalhar competências que descrevem comportamentos requeri
dos daqueles que exercem funções de supervisão, direção ou chefia.



Plano de Desenvolvimento de Pessoas  - PDP

Aprovação 
CGCAP  

Presidência

SIPEC/ME

Execução

ACADEBio, 
AVA, ENAP e 

outros

Avaliação 
CGGP, 

ACADEBio e 
CGCAP

Diagnóstico 
de lacunas  

competência

CGGP 

ACADEBio

Elaboração 

Anual PDP 
CGGP, 

ACADEBio e 
CGCAP



Tipologia e quantidade de ações realizadas na ACADEBio entre 2009 e 2021

PERÍODO CURSOS
EVENTOS DO 

ICMBIO

EVENTOS DE OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES
TOTAL

2009 2 1 0 3

2010 26 7 4 37

2011 44 13 2 59

2012 39 41 2 82

2013 25 25 6 56

2014 33 25 9 67

2015 26 7 9 42

2016 31 16 10 57

2017 38 18 7 63

2018 54 14 6 74

2019 45 6 8 59

2020* 36 0 26 62

2021* 41 8 28 77

Total 440 181 117 738

* Em decorrência da pandemia do COVID-19, os cursos e eventos executados foram, em sua maioria, no formato virtual. Fonte Estudo de Publicização ACADEBio, 2022.



Participações em cursos e eventos na ACADEBio entre 2009 e 2021

Ano
Participantes 

em Eventos

Participantes 

nos Cursos
Total

2009 63 261 324

2010 525 1150 1675

2011 460 1529 1989

2012 1281 1354 2635

2013 989 1035 2024

2014 929 1337 2266

2015 1589 889 2478

2016 659 1588 2247

2017 670 1195 1865

2018 654 1380 2034

2019 675 1331 2006

2020 ** 405 1253 1658

2021** 521 2699 3220

Total 26421

** Em decorrência da pandemia do COVID-19, os cursos e eventos executados foram, em sua maioria, no formato virtual. Fonte Estudo de Publicização ACADEBio, 2022.



Áreas Temáticas do PDP 2022



Alguns cursos realizados 2022 

EVENTOS Modalidade Local  de Execução Período previsto

Curso teórico - Formação de Brigada em 

Prevenção e Combate a Incêndios
Híbrido

AVA/Teams/Presencia

l
Anual

Curso de Formação de Brigada Presencial
Unidades De 

Conservação
Anual

Aquisição de Porte de Arma Institucional -

APAR
Presencial ACADEBio 1º Semestre

Introdução à Manifestação para o 

Licenciamento Ambiental
EaD AVA ICMBio 1º Semestre

Curso Manifestação para o Licenciamento 

Ambiental
Presencial ACADEBio 23 a 27/05



Alguns cursos realizados 2022

EVENTOS Modalidade Local  de Execução Período previsto

Regularização Fundiária - EaD EaD AVA ICMBio 1º Semestre

Fundamentos de Cartografia  EaD AVA ICMBio 2º Semestre

Introdução à produção sustentável em unidades 

de conservação 
EaD AVA ICMBio 1º Semestre

Mediação de Conflitos Interpessoais Híbrido ACADEBio/Teams
Abril a 

Setembro

SAMGe - Sistema de Análise e Monitoramento 

de Gestão
EaD AVA ICMBio

2º Semestre

Ciclo de Gestão para resultados Híbrido

ACADEBio, 

Plataforma AVA do 
ICMBio

1º e 2º 

Semestre

Formação em Gestão da Biodiversidade Híbrido AVA/ACADEBio 2º semestre

Elaboração de Plano de Manejo Híbrido AVA/ACADEBio 2º semestre



Instrutores

Atualmente, o ICMBio conta com um quadro de 415 instrutores, sendo 
307 formalmente reconhecidos pela Portaria nº 674/2019 (Fonte: Painel 
de instrutores, Rede ICMBio, acesso em 31/08/2021). 

Os instrutores que constam da Portaria nº 674/2019 estão habilitados a 
requererem Gratificação por Encargo de Curso e Concurso (GECC).







PARCERIA ENAP – Cursos desenvolvidos por conteudista do 
ICMBio



Infraestrutura
Cerca de 10 mil m² de área construída

Bloco Administrativo

Bloco Alojamento



Infraestrutura
Quantitativo e tipologia dos espaços do Bloco Administrativo da ACADEBio

Fonte: Estudo de Publicização ACADEBio, 2022.

Bloco Administrativo-pedagógico

Infraestrutura Quantidade Capacidade

Salas de aula 9 335

Auditório 1 202

Laboratório de informática 1 30

Espaço para conferência 1 70

Sala de instrutores 1 15

Sala de reunião 1 10

Sala de estudo e acervo bibliográfico 1 62

Sala multimídia e videoconferência 1 35

Sala de informática 1 4

Salas de escritório 7 30

Ambulatório 1 3

Mini refeitório 1 6

Área de lazer interna 1 20

Almoxarifado 1 N/A

Garagem 1 N/A

Depósito 1 N/A



Bloco Administrativo e atividades
pedagógicas



Bloco Administrativo e atividades pedagógicas



Infraestrutura

Alojamento ACADEBio – espaços e capacidade atual

Quant.
Tipo do 

espaço

Quantidade de camas de 

solteiro
Capacidade

17 Suíte 4 68

1 Suíte* 2 2

26 Quarto 4 104

Total de pessoas 174



Infraestrutura

Refeitório e espaços de apoio ao hóspede

Fonte: Estudo de Publicização ACADEBio, 2022.

Quant. Tipo do espaço Capacidade

1 Refeitório 180

1 Área de Estar

1 Lavanderia de uso coletivo

1 Casa de Convivência



Bloco Alojamento



Equipe

Relação dos servidores do quadro permanente em exercício na ACADEBio

SETOR/CARGO QUANTIDADE ATIVIDADES DESEMPENHADAS

ACADEBIO

Coordenação 01 Coordenação e gestão do Centro de Formação

PEDAGÓGICO

Chefe 01 Coordenação e supervisão das atividades
pedagógicas

Anal ista Ambiental 03 Execução das atividades técnicase pedagógicas

EAD

Chefe 01 Responsável pelas atividades do EAD e do AVA

ADMNISTRATIVO

Chefe 01 Coordenação e supervisão das atividades
administrativas

INFRAESTRUTURA

Chefe 01 Controle e fiscalização das atividades de traslado,
manutenção predial e da frota de veículos

Agente Temporário 
Ambiental

06 Atividades de manutenção predial e de áreas verdes
e controle de acesso

Total 14



Equipe

Relação dos colaboradores terceirizados em exercício na ACADEBio

SETOR/CONTRATO QUANTID. ATIVIDADES DESEMPENHADAS
ACADEBIO

Suporte administrativo –Apoio Nível I 01
Apoio às atividades administrativas da gestão da ACADEBio.

PEDAGÓGICO
Suporte administrativo –Apoio Nível II 05 Apoio ao agendamento de cursos , elaboração de editais,

inscrição, seleção, organização e execução de cursos,
certi ficação, avaliação, registro acadêmico e de horas para
pagamento de GECC.

Suporte administrativo –Apoio Nível I 02 Recepção e secretaria das solici tações de Licença Capacitação,
Horário Especial de Estudante, Programas de Pós-graduação e
outros eventos de capacitação de curta e média duração.

EAD
Estagiária 01 Estagiária na área de desenvolvimento
Suporte administrativo –Apoio Nível I 01 Apoio às atividades de preparação de curso no AVA,

atualização de informações e transposição de conteúdos no
AVA.

ADMNISTRATIVO
Suporte administrativo –Apoio Nível II 01 Apoio às atividades de planejamento, monitoramento e

fiscalização dos contratos administrativos.
Suporte administrativo –Apoio Nível I 06 Recepção e secretaria das demandas de protocolo e

almoxari fado, recepção de participantes de eventos e
operação do SCDP.

Motoris ta 02 Condução e abastecimento de veículos da ACADEBio.
Servente de l impeza 13 Serviços de limpeza e conservação
Suporte de informática 01 Suporte operacional em TI aos servidores/colaboradores e

usuários da ACADEBio.
Total 33



Projeto (RE)nova ACADEBio

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, a distância e híbrida, em articulação, integração e da 
Polít ica Nacional de Meio Ambiente, em relação às demais polít icas públicas conexas, 

contemplando as dimensões de ensino, extensão, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, com vistas ao desenvolvimento de competências no uso de seus respectivos 

instrumentos”. 

(Estudo de Publicização da ACADEBio, 2022)



Objetivos específicos

a) ampliar o público-alvo para além dos servidores do ICMBio, atendendo servidores públicos 
das esferas municipal, estadual e federal; estudantes e profissionais da área ambiental e a 
sociedade em geral;

b) desenvolver novos conteúdos e objetos de aprendizagem, incrementando o cardápio de 
cursos da ACADEBio nas modalidades presencial, a distância e híbrida;

c) atuar em rede junto aos Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação da Natureza para 
oferta de ações educacionais, em especial, na temática de conservação ambiental;

d) ofertar cursos de pós-graduação, especialmente na área de gestão de unidades de 
conservação;

e) estabelecer programas voltados especificamente para as necessidades de instituições 
públicas e privadas com interface na agenda de conservação ambiental;



Objetivos específicos (cont.)

f) ampliar o programa de parcerias com instituições provedoras de bolsas de estudos nacionais 
e internacionais, bem como financiadoras de projetos, dentre outros;

g) sediar eventos nacionais e internacionais de grande porte na temática ambiental;

h) fomentar, gerar e difundir ativos de propriedade intelectual em Meio Ambiente, bem como 
atrair e integrar os atores em um ambiente promotor de inovação; e

i) ampliar o orçamento e diversificar as fontes de recursos por meio de parcerias e contratos.

30
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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



Atividades a serem publicizadas

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.



Detalhamento das atividades

1. Gestão das atividades de treinamento, capacitação e formação, desenvolvidas pela ACADEBio
no âmbito do PDP do ICMBio

a) planejamento de cursos: contato com as áreas técnicas para planejamento das ações de capacitação, definição 
da agenda; análise dos relatórios de avaliação de reação e impacto de cursos anteriores; definição do ponto focal 
pedagógico para acompanhamento; solicitação de indicação do coordenador de curso à área técnica; definição das 
competências do curso; elaboração do plano de curso; seleção dos instrutores ou tutores; carga horária; número 
de vagas; viabilização dos recursos financeiros; elaboração e divulgação do edital de seleção; inscrição, seleção, 
preparação do curso nas dependências da ACADEBio, no AVA ou outra Plataforma;
b) execução de cursos: apoio pedagógico ao longo da execução do curso; 
c) avaliação de cursos: aplicação da avaliação de reação, da avaliação de impacto e, quando for o caso, da 
avaliação de aprendizagem e elaboração do relatório de avaliação e disseminação das informações; 
d) emissão de certificados; 
e) registros acadêmicos; 
f) registro das horas para pagamento de GECC; 
g) recepção, hospedagem, alimentação, cadastro de passagens e diárias, quando for o caso, traslados terrestres e 
outros serviços necessários para execução dos cursos. 

OBS: as etapas que antecedem a publicação do PDP serão desempenhadas pelo ICMBio e as subsequentes serão desempenhadas pela OS



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

a) definição de conteúdos: desenvolvimento e implementação de conteúdo e metodologias; elaboração 
e/ou orientação para construção de materiais didáticos com modelos de avaliação, elaboração dos 
planos de curso, de aula e/ou de tutoria;
b) revisões pedagógicas: orientação e intervenção didático-pedagógica nos planos, conteúdos 

(materiais didáticos) e nas atividades; elaboração e acompanhamento de relatórios avaliativos;
c) desenhos instrucionais: intervenção didática, gráfica e tecnológica no conteúdo e atividades; 
coordenação da produção de conteúdo e multimídia;
d) produções multimídias e/ou desenhos gráficos: formulação do projeto de identidade visual do curso; 
produção de vídeos, imagens, PDFs e outras mídias; armazenamento e gestão de objetos multimídia; 
preservação e gestão de aspectos afetos a direitos de uso de imagem e voz;
e) implementações e/ou desenvolvimentos em TIC: transposição e organização do conteúdo e recursos 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/ICMBio; inserção de avaliações e atividades; configuração 
do curso em AVA;



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

f) revisões e atualizações permanentes dos cursos;
g) marketing e comercialização: promoção e colocação dos cursos no mercado ou na sociedade; 
estratégias e métodos de preços; atividades de vendas e pós-vendas; outras atividades de suporte ao 
cliente-aluno;
h) suporte aos alunos: atendimento a dúvidas de conteúdo; atendimento a demandas de uso da 
plataforma; aprimoramento da experiência do usuário;
i) gestão de turmas no AVA/ICMBio: criação, abertura e encerramento de turmas em ambiente virtual 
de aprendizagem, conforme calendário de turmas e dados de inscritos; gestão dos usuários e acessos; 
suporte pedagógico e técnico a alunos e instrutores;
j) gestão e monitoramento do AVA/ICMBio: gestão e suporte da infraestrutura; atualização de 

versões, evolução e manutenção da plataforma (Moodle).



3. Organização e realização de eventos relacionados à temática 
ambiental

a) Gestão da agenda;

b) Viabilização dos espaços e suporte logístico para a realização dos eventos 
relacionados às temáticas ambiental e educacional;

c) Programação e a realização de eventos temáticos pertinentes, cabendo à 
direção da OS a análise da pertinência, oportunidade e viabilidade de eventos 
oriundos de demandas internas e externas.



4. Produção, registro, disseminação e promoção de conhecimentos relacionados à temática 
ambiental no âmbito da Política de Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio

a) Sistematização e disseminação dos conhecimentos produzidos na Biblioteca Virtual no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do ICMBio (TCC, teses, dissertações, artigos e 
produtos de outros eventos, como congressos, seminários, boas práticas na gestão, 
intercâmbios e até de pesquisas do ICMBio);

b) Alimentar, manter o registro e promover a divulgação e disseminação dos conhecimentos 
produzidos no âmbito das ações do PDP/ICMBio e de outros eventos de capacitação.

c) Expansão das atividades para recepcionar, catalogar, disponibilizar e disseminar toda a 
produção acadêmica e técnica resultante das atividades realizadas, tanto do público interno 
quanto público externo, seja da esfera pública ou privada;

d) Manutenção e constante melhoria do acervo bibliográfico da ACADEBio, bem como da 
biblioteca virtual do AVA/ICMBio, além de novas formas de suporte físico e tecnológico que 
poderão ser implementadas.



5. Fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação em Meio Ambiente

a) programas de pesquisa alinhados com competências, conhecimentos e boas práticas 
institucionais do ICMBio e com as diretrizes e prioridades estabelecidas no Plano Estratégico de 
Pesquisa e Gestão do Conhecimento do ICMBio, demandas de pesquisa das UC e voltadas aos 
Planos de Manejo e Planos de conservação de espécies;

b) promoção do desenvolvimento de ferramentas e tecnologias adequadas aos desafios e a 
complexidade da gestão para conservação da natureza;

c) sistematização e disseminação do conhecimento produzido pelos diversos atores envolvidos 
com a pauta da conservação da sociobiodiversidade e aprimoramento da gestão da 
informação;

d) novos produtos, serviços e processos de gestão para conservação da natureza ou os 
aperfeiçoamentos dos já existentes;



5. Fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação em Meio Ambiente (cont.)

e) formação de alianças estratégicas e apoio à constituição de ecossistema inovador para 
proteção e conservação da natureza;

f) gestão da propriedade intelectual, bem como difusão e transferência de tecnologias voltadas à 
proteção e conservação da natureza, notadamente decorrente do conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético, e;

g) fortalecimento da quíntupla hélice no Brasil, promovendo efeito recursivo da CTI entre 
governo, academia, empresas, sociedade e Meio Ambiente.



Público beneficiário  

ICMBio – 1.734 servidores públicos, sendo cerca de 1.450 efetivos da carreira de 
especialista em meio ambiente, dentre analistas ambientais e administrativos, técnicos 
ambientais e administrativos e auxiliares administrativos

Externos 
Servidores públicos das três esferas de governo; professores e estudantes universitários; 
parceiros, colaboradores e voluntários das unidades de conservação; pesquisadores e 
apoiadores dos Centros de Pesquisa do ICMBio e sociedade em geral



Contrato de Gestão ACADEBio/OS

Vigência inicial – 10 anos

Valor de fomento inicialmente projetado cerca de 
R$ 36.617.000,00 



Valores executados por ano nas duas ações orçamentárias: Custeio e Capacitação

Obs :  Os  dados de 2021 referem-se até o mês de agosto. Fonte: Estudo de Publicização ACADEBio, 2022.
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Ação de Custeio da Unidade Acadebio Capacitação de Servidores Públicos Federais



Receitas fonte ICMBio, Investimentos OS e Receitas Externas (R$ x 1.000)



Custos fixos e variáveis da ACADEBio, 2022-2031 (R$ x 1.000)



Projeções de receitas total, custos e despesas e investimentos da OS (R$ x 1.000)



Receita total projetada (R$ x 1000) X Percentual de receitas provenientes do ICMBio



Nosso muito
obrigada!

Dúvidas e sugestões

E-mail: acadebio@icmbio.gov.br

Sítio eletrônico do Projeto (Re)nova 
ACADEBio
https://ava.icmbio.gov.br


