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1. PERFIL INSTITUCIONAL
Inaugurada na ocasião da nomeação dos 175 Analistas Ambientais para atuação
na Amazônia Legal, o Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade –
ACADEBio, mais conhecida como Academia Nacional da Biodiversidade, é um espaço
voltado à formação e capacitação na área da conservação da sociobiodiversidade.
Instalada pela Portaria nº 528, de 4 de setembro de 2009, a ACADEBio visa efetivar a
proposta do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de
garantir e investir na capacitação continuada de seus servidores, por meio do
desenvolvimento de competências.
Segundo as atribuições institucionais, cabe à ACADEBio executar os planos de
desenvolvimento de pessoas do ICMBio; elaborar e executar programas de formação
para a carreira de especialistas em Meio Ambiente, e prestar assessoria técnica para a
execução de eventos de capacitação visando o desenvolvimento, a formação e a
atualização de gestores e servidores. Além de tais obrigações institucionais, a
ACADEBio visualiza em seu planejamento estratégico a expansão para o atendimento
ao público externo ao ICMBio, vinculado, por exemplo, ao Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA) e parceiros no qual a ACADEBio está integrada. Esse horizonte,
tanto contribui com a agenda nacional para a conservação da sociobiodiversidade,
quanto melhora a taxa de aproveitamento da excepcional estrutura e logística
privilegiada, disponível na ACADEBio, bem como com a disseminação de conhecimento
gerado no ICMBio.
As instalações da ACADEBio situam-se na Floresta Nacional (FLONA) de
Ipanema, no Município Iperó, Estado de São Paulo, e conta com as áreas naturais
daquela Unidade de Conservação para a execução de atividades práticas.
Após 12 anos de experiência em processos educacionais, o ICMBio entende
oportuno a intensificação desse esforço, incluindo a expansão do atendimento ao público
externo, tanto para a sociedade acadêmica, quanto para servidores de outros
organismos governamentais e parceiros nacionais e internacionais.
1.1. Missão e objetivos do ICMBio
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) faz parte
do atual Planejamento Estratégico Integrado do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e
6

de suas Entidades Vinculadas (IBAMA e ICMBio), com horizonte temporal de 2020 a
2023, que tem como missão "formular e implementar políticas públicas ambientais
visando proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento socioeconômico
sustentável". Nesse sentido, os documentos de planejamento institucional do ICMBio,
principalmente àqueles apresentados na Portaria Nº 768, de 08 de julho de 2020, que
Institui a Política de Gestão Estratégica – PGE no âmbito do ICMBio, são a referência
da qual deriva o planejamento estratégico da ACADEBio. O planejamento estratégico
integrado do ICMBio, IBAMA e MMA está apresentado na figura 1, onde é possível
visualizar a aderência do mesmo em relação às atribuições da ACADEBio,
principalmente nos objetivos 12, 14 e 18.
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Figura 1: Planejamento Estratégico Integrado MMA, IBAMA e ICMBio - 2020/2023.

Fonte: ICMBio
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1.2. Missão, objetivos estratégicos e metas da ACADEBio.
A partir das competências estabelecidas pelos documentos institucionais de
criação e atendendo ao escopo e abrangência dos planejamentos do ICMBio, a
ACADEBio, desenvolveu seu planejamento estratégico, estabelecendo a missão de
“desenvolver líderes para a conservação da natureza” e a visão de “consolidarse como um centro de desenvolvimento de estratégias, modelos e
competências em gestão para conservação da natureza”.
Os objetivos estratégicos e metas, foram estruturados a partir de quatro
perspectivas de atuação institucional da ACADEBio: a perspectiva da (i) sociedade,
dos (ii) beneficiários, dos (iii) processos internos de aprendizagem e a perspectiva
dos (iv) recursos. O planejamento estratégico da ACADEBio, atualizado em 2021 para
abranger o período entre 2021 e 2025, está apresentado na figura na figura 2.
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Figura 2 - Perspectivas, objetivos estratégicos e metas do planejamento estratégico da ACADEBio (2021-2025).

Fonte: Oficina para atualização do planejamento estratégico da ACADEBio (março de 2021).
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1.3. Histórico e desenvolvimento da Escola de Governo
Desde sua criação, a ACADEBio esteve focada em sediar os eventos de
formação, treinamento e capacitação de servidores em consonância com a Política
de Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio e com a Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoas - PNDP, atualmente provinda do Ministério da
Economia, conforme o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019.
Instalada em estrutura pré-existente na Floresta Nacional de Ipanema, a
ACADEBio ocupou prédios originalmente construídos e utilizados pelo extinto Centro
Nacional de Engenharia Agrícola – CNEA. Os mesmos, foram reformados e passaram
a compreender dois blocos, sendo um deles destinado ao alojamento, espaço para
serviços de recepção, hospedagem, alimentação e lavanderia, com capacidade para
cerca de 170 pessoas, e o outro, dedicado às atividades administrativas e
pedagógicas, onde localizam-se salas de administração, de aulas e de reuniões,
auditório, espaço de lazer e atividades físicas, biblioteca, entre outros.
Após sua criação, a ACADEBio passou por um processo de estabelecimento
de equipe, setorização de funções e definição de procedimentos de trabalho. Em 2011
a 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. Suas competências foram então
definidas como sendo “organizar, coordenar e realizar atividades de formação e
aperfeiçoamento de servidores, assim como apoiar ações de educação ambiental e
corporativa do ICMBio”. Em 2012 e 2013, a escola passou por um processo de
planejamento estratégico, culminando na definição de suas diretrizes, objetivos e
metas estratégicas e no alinhamento com a estratégia institucional.
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 a 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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Em 2015, a ACADEBio foi reconhecida pela Escola Nacional de Administração
Pública - Enap como instituição partícipe da Rede Nacional de Escolas de Governo,
que, segundo declaração, é uma articulação informal, de livre adesão, entre múltiplas
e diferenciadas instituições governamentais brasileiras interessadas e engajadas na
capacitação, formação e desenvolvimento de servidores e agentes públicos.
Por fazer parte do grupo de Escolas/Centros de Formação da União, a
ACADEBio também faz parte do Sistema de Escolas de Governo da União - SEGU,
que é coordenado pela Enap (Anexo 2).
Conforme as diretrizes atuais da Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoas (Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019, alterado pelo Decreto nº 10.506,
de 2 de outubro de 2020), a ACADEBio, é considerada escola de Governo, uma vez
que Escolas de Governo são as instituições destinadas, precipuamente, à formação
e ao desenvolvimento de servidores públicos, incluídas na estrutura da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.
Nesse sentido, paralelamente ao fortalecimento da educação corporativa, a
ACADEBio vem ampliando seu escopo de atuação para outros órgãos públicos,
notadamente para aqueles componentes do Sistema Nacional de Meio Ambiente SISNAMA, como o IBAMA, órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e
Ministério do Meio Ambiente. Essa ampliação consiste na oferta de vagas para
servidores desses órgãos em cursos previstos nos Planos de Desenvolvimento de
Pessoas – PDP do ICMBio, e na disponibilização de nossa estrutura e serviços para
a realização de cursos de outras instituições.
Em 11 de fevereiro de 2020, com a publicação do Decreto n° 10.234, que
reformula a estrutura regimental do ICMBio, a ACADEBio teve suas atribuições
definidas como segue:
(i)

Propor, executar, monitorar e avaliar a execução do Plano Anual de
Capacitação e outras atividades relacionadas à formação e ao
desenvolvimento dos servidores do ICMBio, facultada a participação de
outros interessados, observada a legislação pertinente;

(ii)

Oferecer

capacitação

relativa

a

unidades

de

conservação

e

conservação da biodiversidade; e
12

(iii)

Apoiar a gestão do conhecimento técnico-científico em biodiversidade.

Com a publicação do citado Decreto, percebeu-se uma mudança significativa
nas atribuições da ACADEBio, passando de unidade meramente executora de
eventos de capacitação para unidade propositiva e planejadora, ocupando um espaço
fundamental na execução e monitoramento do Projeto Político Pedagógico do ICMBio
e das diretrizes institucionais referentes à capacitação de servidores. Além disso, o
Decreto deixou clara a vocação da ACADEBio de ofertar cursos relativos a unidades
de conservação e conservação da biodiversidade de forma ampla, não
necessariamente no âmbito dos PDP, e coloca o Centro de Formação como partícipe
da gestão do conhecimento institucional.
Para além das atribuições estabelecidas em legislação pertinente, a
ACADEBio propicia o intercâmbio e a inovação na gestão para a conservação da
biodiversidade brasileira. Com uma vocação clara no estabelecimento de pontes entre
servidores do ICMBio e de outros órgãos, e com a riqueza de ambientes naturais e
espaços de gestão oferecidos pela Floresta Nacional de Ipanema, verdadeiro campo
de experimentação dos cursos ofertados na ACADEBio, o ambiente de imersão do
Centro de Formação propicia a problematização e a experimentação da realidade da
gestão de áreas protegidas em um ambiente de práticas, trocas de experiências e
ideias. Acontece, nesse espaço, a construção de soluções para questões
compartilhadas dentro da temática da gestão da biodiversidade brasileira (SILVA et
al, 2015).
Da sua inauguração em 2009 até 2020 já foram executados em seu espaço
666 eventos (tabela 1), totalizando 22.187 participações (tabela 2), incluindo os
eventos do Plano Anual de Capacitação - PAC (até 2018) e Plano de
Desenvolvimento de Pessoas PDP (a partir de 2019), as oficinas de planejamento de
cursos, reuniões institucionais, oficinas para a elaboração de Planos de Ação
Nacional e para a avaliação do estado de conservação de espécies ameaçadas de
extinção, e eventos de outras naturezas e instituições parceiras.
Na tabela 1 está apresentada o tipo e a quantidade de eventos realizados pela
ACADEBio ao longo de sua trajetória de formação, demonstrando cursos, eventos do
ICMBio e eventos de organizações externas.
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Tabela 1 - Tipologia e quantidades de eventos realizados na ACADEBio entre 2009
e 2020.

PERÍODO

CURSOS

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

2
26
44
39
25
33
26
31
38
68
51
58
441

TIPOS DE EVENTOS
OUTROS
EVENTOS DO
ICMBIO
1
7
13
41
25
25
7
16
13
16
164

EVENTOS DE
OUTRAS
ORGANIZAÇÕES
4
2
2
6
9
9
10
5
6
8
61

TOTAL
3
37
59
82
56
67
42
57
56
90
59
58
666

Fonte: ACADEBio/2021
Na tabela 2 está apresentado a quantidade de participantes dos eventos da
ACADEBio.
Tabela 2 - Quantidade de participantes nos eventos da ACADEBio entre 2009 e
2020.

PERÍODO

CURSOS

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

261
1.150
1.529
1.354
1.035
1.337
889
1.588
1.682
1.529
1.644
13.998

TIPOS DE EVENTOS
OUTROS
EVENTOS DO
ICMBIO
63
292
335
1.179
673
494
131
270
819
N/D
N/D
N/D
4.256

EVENTOS DE
OUTRAS
ORGANIZAÇÕES
N/D
233
125
102
316
435
1.458
389
N/D
352
477
46
3.933

TOTAL
324
1.675
1.989
2.635
2.024
2.266
2.478
2.247
819
2.034
2.006
1.690
22.187

Fonte: ACADEBio/2021
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2. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
INSTITUIÇÃO
Conforme observado no tópico anterior, os eventos realizados na ACADEBio
são classificados em três grupos: (i) cursos que atendem ao Plano de
Desenvolvimento de Pessoas (PDP); (ii) outros eventos do ICMBio - Extra PDP; e (iii)
eventos de outras organizações - Eventos Externos.
O PDP é o principal instrumento do Instituto para a execução da Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e os cursos que fazem parte deste
planejamento são organizados em quatro eixos:
(i)

Formação inicial: cursos destinados a servidores recém-ingressos no
órgão;

(ii)

Formação

básica:

cursos

destinados

a

todos

os

servidores,

independentemente do cargo exercido ou da área em que atuam;
(iii)

Formação específica: cursos destinados a grupos ou segmentos
específicos de servidores em razão do cargo exercido ou da área em
que atuam; e

(iv)

Formação gerencial: cursos destinados a servidores que exercem
função gerencial.

Esses eixos são compostos por eventos de capacitação que, por similaridade
temática, são agrupados em ciclo aberto, no qual o aprendiz escolhe os eventos de
capacitação dentro de um mesmo ciclo; e ciclo fechado, no qual espera-se que o
aluno curse todas as etapas do processo educativo daquela temática.
O PDP tem como objetivo promover o desenvolvimento dos servidores nas
competências necessárias à consecução da excelência na atuação do Instituto, e se
configura em um instrumento que prevê metas estratégicas e recursos financeiros
para a execução de ações de capacitação no instituto, de forma coordenada,
favorecendo

ações

sistêmicas

de

capacitação

e

a

integração

entre

os

macroprocessos para o alcance de resultados institucionais.
Na execução dos eventos são prestados serviços como suporte para
realização de eventos EaD e apoio pedagógico e logístico, tais como transporte,
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hospedagem, alimentação, organização de espaços pedagógicos para atividades em
sala de aula e em campo e disponibilização de materiais e equipamentos.
2.1. Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio.

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas é elaborado anualmente pela
ACADEBio e coordenado pela Coordenação de Carreira e Desenvolvimento COCAD, com a participação direta do Comitê Gestor de Capacitação – CGCAP, a
partir do Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento – LND, tendo como
base as lacunas de competências organizacionais e individuais (transversais,
técnicas e gerenciais) mapeadas no ICMBio. Ainda que as etapas de implementação
e avaliação são executadas pela ACADEBio, a aprovação do PDP segue o fluxo
apresentado na figura 3.
Figura 3 - Fluxo de aprovação do Plano de Desenvolvimento de Pessoas elaborado
pela ACADEBio.

Elaboração
Anual PDP
CGGP,
ACADEBio e
CGCAP

Diagnóstico
de lacunas
competência
CGGP
ACADEBio

Aprovação
CGCAP
Presidência
SIPEC/ME
Execução
ACADEBio,
AVA, ENAP e
outros

Avaliação
CGGP,
ACADEBio e
CGCAP

O Levantamento de Necessidades de desenvolvimento é base de informação
para elaboração do PDP, e segue as etapas descritas abaixo:
(i)

Análise das ações de desenvolvimento do PDP executadas no ano
anterior;
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(ii)

Mapeamento de competências efetuado por meio de pesquisa junto aos
servidores em exercício na Sede, Gerências Regionais, Unidades de
Conservação e Centros de Pesquisa e Conservação;

(iii)

Elaboração de proposta de necessidades de desenvolvimento, alinhada
com as lacunas de competências institucionais, pela ACADEBio. Na
proposta constam as necessidades e ações de desenvolvimento,
competências

institucionais,

carga

horária,

equipe

pedagógica

necessária, previsão de investimento, dentre outras informações;
(iv)

Apresentação da proposta às unidades organizacionais, via CGCAP.

(v)

Consolidação das propostas de cada área técnica pela ACADEBio para
elaboração da proposta PDP do ICMBio;

(vi)

Apresentação ao CGCAP para ajustes e aprovação;

(vii)

Deliberação do Conselho Gestor, formado pelos diretores e presidente
do ICMBio;

(viii)

Apresentação e aprovação da proposta do PDP ICMBio pelo Órgão
Central do Ministério da Economia (ME), através do sistema SIPEC;

(ix)

Publicação do PDP.

A partir da publicação do PDP, o planejamento dos eventos educativos é
realizado com os representantes de cada uma das áreas temáticas, coordenador do
curso, instrutores selecionados e equipe da ACADEBio. No planejamento temos as
seguintes etapas:
(i) instrução de processo para abertura da demanda de planejamento do
evento, conforme previsto no PDP;
(ii) indicação do coordenador de curso pela área técnica;
(iii) análise dos relatórios de avaliação dos anos anteriores;
(iv) definição da agenda de eventos;
(v) definição do ponto focal para acompanhamento;
(vi) definição das competências do curso/evento, metodologia, carga horária,
modelo de avaliação, equipe pedagógica, recursos financeiros, número de vagas e
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materiais, através da elaboração do plano de curso, de aula ou tutoria e do edital de
seleção ou indicação.
A realização dos cursos PDP é precedida de oficinas pedagógicas com o grupo
de instrutores envolvidos, com o objetivo de rever, aprimorar e ampliar o conteúdo
programático de cursos já existentes ou de elaborar o planejamento de um novo curso
previsto. O planejamento da oferta de curso encerra-se com o fechamento do edital e
sua divulgação. A partir daí, segue-se a abertura do processo seletivo, realização da
seleção, da divulgação, bem como providências logísticas e operacionais.
Os eventos considerados essencialmente de capacitação de servidores
possuem previsão no PDP e são executados majoritariamente com recurso
orçamentário específico, destinados pelo Ministério da Economia para esse fim, na
ação de capacitação. Há eventos no PDP que recebem financiamento integral ou
parcial de outras instituições parceiras ou ainda, recursos provenientes de projetos.
Também ocorrem capacitações realizadas pelo ICMBio que não estão previstas no
PDP, que são integralmente financiadas por parceiros ou executadas a partir da
obtenção de recursos das áreas técnicas relacionadas com o tema da capacitação.
Alguns cursos, quando parcialmente custeados por outros órgãos, podem
prever turmas mistas, com a participação de outros parceiros e pessoas estratégicas,
a exemplo de agentes públicos das esferas estadual e municipal, de outros órgãos
federais (MMA, INCRA, IBAMA, FUNAI), pesquisadores, conselheiros de unidades de
conservação e de mosaicos, professores das redes de ensino do entorno ou de dentro
de UC, agentes comunitários e parceiros na gestão das UC, entre outros.
O objetivo desses eventos é o desenvolvimento de competências para a
melhoria da efetividade dos serviços prestados à sociedade, alinhados à missão do
ICMBio e às metas institucionais. Além disso, por meio da promoção de eventos de
capacitação, o ICMBio busca o desenvolvimento contínuo dos servidores do seu
quadro funcional e o fortalecimento da cultura institucional, contribuindo para manter
a motivação e o comprometimento dos servidores com a missão do instituto.
A maioria dos cursos do PDP são realizados nas instalações da ACADEBio,
podendo também ocorrer em outros locais da instituição como a sede do ICMBio,
unidades de conservação, Centros de Pesquisa, ou ainda em locais não
18

administrados pelo instituto, bem como no Ambiente de Aprendizagem AVA/ICMBio,
quando se tratar de cursos na modalidade EaD. A decisão de se realizar cursos fora
do espaço da ACADEBio, geralmente está relacionada ao recorte geográfico do
público-alvo, ou define-se por alguma característica específica das ações formativas
que são relacionadas à diferentes áreas de conhecimento.
Todos os eventos do PDP recebem suporte da ACADEBio, principalmente nas
fases de planejamento, avaliação e emissão de certificados, mesmo que ocorram fora
de suas instalações. Nesses casos, a logística da fase de execução é realizada pelos
coordenadores do curso, que se responsabilizam pela organização dos espaços,
preparação de materiais, oferecimento de refeições e alojamento, bem como trâmites
para o pagamento de diárias, caso necessário.
Quando os cursos do PDP são realizados na ACADEBio, a equipe do Centro
de Formação organiza e dá suporte à toda logística na fase de execução do evento.
Tal apoio se constrói desde a fase de planejamento com a previsão de espaços,
equipamentos, materiais e serviços de logística a serem utilizados. Durante a fase de
execução os coordenadores de cursos e pontos focais da ACADEBio ficam em
contato direto ao longo do evento e estes permanecem à disposição do curso durante
sua execução.
Os cursos ofertados via PDP podem variar anualmente a partir das demandas
identificadas no LND e são realizados de forma presencial e à distância. A seguir
estão detalhados os principais cursos oferecidos no PDP: Formação de Instrutores
(CFI); Formação em Gestão da Biodiversidade; Gestão Operacional e Procedimentos
Administrativos Institucionais; Ciclo de Gestão Socioambiental; Curso de Formação
em Fiscalização Ambiental; Curso de Abordagem, Armamento e Emprego de
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo; Ciclo de Formação em Gestão para
Resultados, Cursos de Geoprocessamento, Cursos de Gestão do Uso Público e
Cursos de Conservação e Manejo da Biodiversidade.
2.1.1. Cursos de Formação de Instrutores (CFI)
O Curso de Formação de Instrutores (CFI), tem o objetivo de formar instrutores
para atuar nos diversos cursos promovidos pela instituição. Destina-se a servidores
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de diversas áreas do conhecimento, o que promove o intercâmbio de saberes no
processo de ensino-aprendizagem nos eventos do ICMBio.
O curso visa qualificar a atuação dos servidores em ações de ensino,
viabilizando aos formados a reflexão sobre as formas de comunicação entre
instrutores e educandos. Vislumbra pautar a relação entre educador e educando,
promovendo o desenvolvimento de capacidades (conhecimentos, habilidades,
atitudes) para atuarem de forma mais qualificada no processo ensino-aprendizagem,
bem como orientar o planejamento, elaboração, execução, monitoria e avaliação de
processos educativos de cursos previstos no PDP. Os conteúdos abordados neste
curso envolvem temáticas como a andragogia, educação para fortalecimento de
competências, ética, didática, postura em sala de aula, planejamento e execução de
cursos e aulas, entre outras. Cada curso tem a duração aproximada de 70 horas. A
aprovação do servidor na avaliação do CFI é pré-requisito para que o mesmo possa
ser registrado como instrutor em portaria específica do ICMBio.
Até 2019 o ICMBio executou 9 Cursos de Formação de Instrutores. Além do
curso de formação de instrutor, cada área temática executa atividades de
aprofundamento e atualização. Em decorrência de especificidades na abordagem
pedagógica, algumas áreas já organizaram Módulos Específicos complementares:
CFI Brigadas de Incêndio, CFI Fiscalização, Armamento e Tiro (módulos pedagógico
e prático) e CFI Gestão Participativa.
2.1.2. Curso de Formação em Gestão da Biodiversidade
A formação em gestão da biodiversidade é o curso inicial da carreira de
especialista em meio ambiente e destina-se aos servidores recém ingresso no
ICMBio. Tem o objetivo de proporcionar aos novos servidores, analistas e técnicos
ambientais, uma visão ampla do ICMBio, e promover o desenvolvimento de
competências acerca dos temas relacionados às suas atividades nas unidades
organizacionais. É um curso intensivo, geralmente de quatro semanas, com aulas
teóricas e práticas sobre gestão ambiental pública, relacionamento com a sociedade,
instrumentos de gestão e pesquisa. O curso também aborda assuntos relacionados
às atividades administrativas. Os servidores também são capacitados e qualificados
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como agentes de fiscalização. Desde o primeiro Curso em 2009 até 2016, realizaramse quatro edições e foram capacitados 346 servidores.
2.1.3. Curso em Gestão Operacional e Procedimentos
Administrativos
Esse curso, também de formação inicial, é destinado aos técnicos e analistas
da área administrativa recém-chegados ao ICMBio. O objetivo é introduzir
conhecimentos e práticas acerca do desenvolvimento das respectivas atividades e
proporcionar uma visão mais abrangente da atuação puramente administrativa,
mostrando, na prática e num ambiente de unidade de conservação, o alcance do
trabalho administrativo na execução dos processos finalísticos do Instituto, como as
atividades de pesquisa, fiscalização, gestão socioambiental, entre outros. No período
de realização do curso, em geral, uma semana, são realizadas apresentações de
diversos temas, como informações sobre a estrutura e funcionamento do ICMBio,
detalhes da carreira de Especialista de Meio Ambiente, planejamento estratégico,
gestão operacional e procedimentos administrativos e projetos em andamento em
suas áreas temáticas, bem como proporcionadas atividades práticas nas áreas
finalísticas institucionais.
2.1.4. Ciclo de Formação em Gestão Socioambiental
O objetivo do curso é contribuir para a formação de gestores e outros atores
sociais críticos e conscientes da complexidade, histórica e sociopolítica, bem como
contextualizar os desafios inerentes à gestão ambiental pública.
Foi iniciado em 2010 como Ciclo de Formação em Gestão Participativa e vem
adaptando sua estrutura a cada edição, a fim de promover adequações e melhorias.
Até o momento foram 380 participantes capacitados. A partir de 2015/2016 (6°
edição), se juntou a outros dois cursos, formando o Curso de Gestão Socioambiental,
dividido em três linhas temáticas. Os candidatos escolhem uma das linhas no ato da
inscrição, de acordo com seu interesse, a saber:
(i) Educação Ambiental na Gestão Pública da Biodiversidade, com objetivo de
promover a formação de educadores ambientais aptos a desenvolverem processos
educativos junto a grupos sociais relacionados com a gestão da biodiversidade, na
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perspectiva da educação crítica. São aproximadamente 172h presenciais e 30h na
modalidade a distância;
(ii) Participação Social na Gestão da Biodiversidade, com o objetivo de motivar,
ampliar e qualificar a gestão participativa da sociobiodiversidade, aproximadamente
210h presenciais e 50h a distância; e
(iii) Gestão de Conflitos Socioambientais na Conservação da Biodiversidade,
com o objetivo de contribuir para a ampliação da capacidade institucional para lidar
com as múltiplas dimensões de conflitos relacionados à gestão das unidades de
conservação e à execução das políticas de conservação da biodiversidade,
aproximadamente 38h presenciais e 22h a distância.
Os inscritos participam de módulos gerais para todos, que são: introdução e
seminário de encerramento, e outros específicos de cada linha temática. Os cursos
contam com atividades de Educação à Distância (EaD), com o objetivo de preparar o
cursista para os momentos presenciais. Como critério para aprovação do curso, cada
participante deve desenvolver ao menos um projeto de intervenção local.
2.1.5. Curso de Formação em Fiscalização Ambiental
A fiscalização ambiental é um dos instrumentos de gestão para a Conservação
da Biodiversidade e que pode auxiliar na prevenção e controle da ocorrência de ilícitos
ambientais. Os servidores do ICMBio possuem a prerrogativa de atuarem como
fiscais ambientais e exercer poder de polícia para a proteção das unidades de
conservação federais, contudo é necessário que sejam certificados pelo Curso de
Formação em Fiscalização Ambiental e nomeados como fiscais em portaria. O curso
tem duração de cerca de duas semanas e tem o objetivo de desenvolver
conhecimentos teóricos, habilidades práticas e capacidades atitudinais para atuação
em ações de fiscalização. Devido às especificidades da área de atuação do fiscal
ambiental, também podem ser realizados módulos específicos complementares e
aprofundados em temas como Fiscalização de Fauna, Fiscalização de Flora,
Fiscalização de Pesca e outros.
2.1.6. Curso de Abordagem, Armamento e Emprego de
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo.

22

A concessão de porte de armas de fogo institucional para atividades de
fiscalização está condicionada a aprovação neste curso, que tem por objetivo a
qualificação da capacidade técnica e avaliação da aptidão psicológica de agentes de
fiscalização para o manuseio de arma de fogo e emprego de Instrumentos de Menor
Potencial Ofensivo – IMPO. O curso compreende Teste de Aptidão Psicológica, além
de atividades teórico-práticas sobre abordagem e emprego de armamentos, todos de
caráter eliminatório. Periodicamente são realizados os cursos de atualização, para
fins de renovação dos portes de arma. Junto com os cursos de Fiscalização, foram
capacitados 1.789 participantes.
2.1.7. Ciclo de Formação em Gestão para Resultados
Em agosto de 2012 o ICMBio deu início ao primeiro Ciclo de Formação em
Gestão para Resultados – PRG, com o apoio financeiro da GIZ/GOPA, e teve por
objetivo criar uma rede de gestores e facilitadores capazes de multiplicar práticas de
gestão e adoção de novos hábitos e comportamentos gerenciais, a fim de
implementar o modelo de gestão escolhido institucionalmente, Gestão para
Resultados, em todas as Unidades Organizacionais do ICMBio, há época, sejam,
unidades de conservação, sede, unidades avançadas de administração e finanças,
coordenações regionais e centros de pesquisa. No período 2012-2020 foram
realizados quatro Ciclos de PGR, capacitando 60 servidores do ICMBio além de 12
participantes externos. Os participantes são demandados a produzir um trabalho
aplicativo final, individual ou em dupla, que pressupõe o planejamento e execução de
uma intervenção direta em seu trabalho, com apresentação para uma banca
examinadora.
2.1.8. Cursos de Geoprocessamento
Na qualidade de órgão que executa a gestão territorial da conservação da
biodiversidade, em múltiplas escalas, o ICMBio depende da utilização de ferramentas
capazes de gerar e sistematizar dados e produzir informações espaciais. Nesse
contexto, ferramentas de geoprocessamento surgiram como necessidade crescente
em toda a estrutura do ICMBio. Para operar essas ferramentas de forma qualificada,
são realizados os cursos na área de geoprocessamento, em diferentes níveis de
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aprofundamento, desde cursos básicos de navegação e GPS até operação de
sistemas de informações geográficas (SIG).
Nos últimos anos diversas versões do curso foram executadas, com 469
participantes capacitados. Na edição de 2015, foi realizada uma metodologia de
capacitação mista, com momentos à distância, presenciais, teóricos e práticos. O
primeiro momento de aprendizado foi teórico, por meio de aulas expositivas
dialogadas; o segundo foi essencialmente prático, dedicado à familiarização e edição
de dados geoespaciais (vetoriais e raster) no software QGIS; e o terceiro, realizado à
distância sob orientação dos instrutores, foi dedicado à elaboração de projeto
individual para consolidação dos conhecimentos, habilidades e competências
adquiridos no curso.
2.1.9. Cursos de Gestão do Uso Público
Na área de uso público tem sido realizada uma série de cursos abordando
temas como: planejamento, implementação e gestão do uso público em UC,
monitoramento da visitação, sinalização e interpretação ambiental, viabilidade
econômico-financeira de serviços de apoio à visitação e gestão e acompanhamento
de concessões. Tais formações são realizadas tanto no âmbito do PDP, como
também por meio de parcerias com outras instituições, a exemplo do Serviço de
Parques e Serviço Florestal Americano. A maior parte desses cursos tem sido
executada em unidades de conservação, onde as atividades e espaços de uso público
são aproveitados como estudos de casos pelos instrutores.
2.1.10. Cursos de Conservação e Manejo da Biodiversidade
Para esse campo de estudo são ofertados os cursos de (i) Critérios e
Categorias da IUCN na Avaliação do Estado de Conservação de Espécies; (ii) Curso
de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras; (iii) Curso de Introduções, Reintroduções,
Translocações e Soltura Monitorada de Fauna Silvestre; (iv) Curso de Estatística
Aplicada à Conservação (v) Curso de Facilitação de Oficinas Participativas de Planos
de Ação Nacionais - PANs; e (vi) Ciclo de Monitoramento da Biodiversidade.
2.1.11. Outros cursos oferecidos
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Vários outros cursos, de diferentes linhas temáticas da atuação do ICMBio,
também são promovidos pela Educação Corporativa, podendo contar com a
colaboração de parceiros. Citamos aqui alguns cursos presenciais e a distância já
realizados na ACADEBio entre 2009 e 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atualização de Agentes de Fiscalização
Introdução Relações Humanas e Mediação na Região Amazônica
Curso de Sistema de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite
Curso de Julgamento e Trâmite de Autos de Infração
Curso de Armeiro
Curso de Plano de Manejo
Curso elaboração de Memorial Descritivo e análise de limites de UC
Curso de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação
Curso de Fotografia da Natureza
Curso de Aves como Bioindicadores para Monitoramento Ambiental em UC
Curso em SIG Aplicado à Avaliação do Estado de Conservação de Espécies
de PAN
Planejamento e Implementação Estratégica do SNUC por meio do Método
Padrões Abertos para a Prática de Conservação
Curso de acesso aos programas governamentais para o desenvolvimento
Rural e promoção dos produtos da socio diversidade: Programa de Aquisição
de Alimentos - PAA, Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM,
Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, Curso de Manejo
Florestal Comunitário
Curso de Acesso ao Crédito Rural
Curso PNGATI- Programa Nacional de Gestão Ambiental de Terras Indígenas
Formação de Brigada em Prevenção e: Combate a Incêndios (EAD)
Elaboração e Revisão de Planos de Manejo (EAD)
Manejo de Espécies Exóticas Invasoras em UC Federais (EAD)
Planos de Ação Nacional - Da concepção à gestão (EAD)
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBio) - curso
básico para pesquisadores (EAD)
SISBio para Operadores (EAD)
Gestão para Resultados (Semipresencial)
Introdução à gestão e monitoramento da Biodiversidade (EAD)
Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do ICMBio (EAD)
Gestão do Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do
ICMBio (EAD)
Aplicação do Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão - SAMGE (EAD)
Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN (EAD)
Conteudista em EAD (EAD)
25

•
•

Tutoria em EAD (EAD)
Trilha de Aprendizagem: Gestão do AVA (EAD)
Além dos cursos, ocorrem também na ACADEBio diversos seminários e

oficinas de trabalho. A principal parte das oficinas está relacionada diretamente ao
planejamento dos cursos que serão ofertados no âmbito do PDP. Outra parte desses
eventos relaciona-se com temas específicos de interesse do ICMBio, onde o processo
pode resultar em definições de estratégias, publicações, portarias e definições de
procedimentos operacionais
A oferta de capacitação é uma dentre várias estratégias que a Educação
Corporativa do ICMBio se utiliza para incentivar e apoiar o servidor público em suas
iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências
institucionais e individuais, assim como capacitações relacionadas à oportunidades
específicas e de caráter espontâneo.
2.2. Planejamento da oferta de cursos de pós-graduação Latu sensu
Dentre as diversas alternativas de formação oferecidas pela ACADEBio no
âmbito do PDP, e dos eventos Extra - PDP, os cursos (i) Gestão Para Resultados em
Unidades de Conservação, (ii) Gestão Socioambiental e (iii) Políticas Públicas de
Implementação de Manejo Integrado do Fogo, dispõem de conteúdo programático,
corpo docente e carga horária no conjunto de módulos e disciplinas suficientes para
serem classificados como cursos de pós-graduação Latu sensu. Estes cursos
poderão, a partir de 2022, receber a adequação necessária para serem ofertados pela
ACADEBio na condição de especialização reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.2.1. Projeção de crescimento no atendimento da ACADEBio
A ACADEBio tem como meta consolidar um crescimento operacional
consistente, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Qualitativamente, a
ACADEBio pretende passar a ofertar duas especializações a partir de 2022. Em
termos quantitativos, a meta de crescimento de atendimento de alunos é de no
mínimo 5% ao ano.
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Tabela 3 - Atendimento aos alunos da ACADEBio nos diferentes processos
educativos.
Alunos e Participantes
Tipos de Evento
2016

2017

2018

2019

2020

Cursos e Oficinas (PAC/PDP)

1.588

N/D

1.682

1.529

1.644

Outros eventos ICMBio

270

819

N/D

N/D

N/D

Eventos de outras organizações

389

N/D

352

477

46

Especialização em Gestão para Resultados
em Unidades de Conservação

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Especialização em Gestão Socioambiental

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2.247

819

2.034

2.006

1.690

Especialização em Políticas Públicas de
Implementação de Manejo Integrado do Fogo
Alunos atendidos anualmente pelo
ICMBio/ACADEBio

Fonte: ACADEBio, 2021.
2.3. Ensino à distância da ACADEBio
2.3.1. Contextualização
A primeira iniciativa do ICMBio no campo da Educação a Distância – EaD
aconteceu em 2008 com a oferta dos cursos de formação de Agentes de Fiscalização
Ambiental e de formação para novos analistas e tutores – os quais tiveram a parte
inicial realizada na modalidade a distância.
Entendendo a necessidade de incorporar a EaD como uma ferramenta capaz
de potencializar os processos educativos institucionais, o ICMBio desenvolveu o
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA/ICMBio (ava.icmbio.gov.br), baseado no
sistema Moodle. Inicialmente, sua principal função foi complementar os cursos
presenciais por meio de um repositório de conteúdo e de fóruns de dúvidas e de
discussões. No entanto, durante os anos a sua funcionalidade foi e continua
evoluindo, conforme demonstra-se na figura 4.
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Figura 4 – Evolução do EAD – ICMBio/ACADEBio

Fonte: ICMBio, 2021
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Destaca-se que o propósito principal da Educação a Distância - EaD no ICMBio
é permitir aos servidores, aos parceiros e aos colaboradores o acesso a
conhecimentos voltados à melhoria da capacitação profissional, com consequências
diretas no exercício de suas atribuições e no alcance das metas institucionais.
As ações que o ICMBio vem implementando na EaD visam ampliar a oferta de
capacitação continuada, auxiliar na alocação de gastos públicos, adequar a
capacitação à capilaridade institucional, estimular a capacitação por meio de uma
modalidade de ensino que permite maior autonomia ao usuário e, por fim, aumentar
as possibilidades e ferramentas educacionais do Instituto.
É importante destacar que nem todos os cursos disponibilizados pelo ICMBio
serão exclusivamente para servidores. São, também, para todos os interessados em
conhecer mais sobre os diversos temas relacionados à conservação da
biodiversidade. Tais conhecimentos propiciam a reflexão acerca da proteção, da
preservação e da conservação da biodiversidade. Isso amplia a participação social e
possibilita o aperfeiçoamento para o exercício da cidadania.
Diante da demanda por novos serviços e cursos, compreendemos o quanto é
importante um trabalho de qualidade aliado a uma equipe de profissionais que venha
complementar e dar suporte aos objetivos educacionais do AVA/ICMBio. Desta
maneira, estruturamos cursos, documentos orientativos e fluxos auxiliando todo o
processo de desenvolvimento de um curso virtual alinhado com as diretrizes
pedagógicas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico (PPP) do ICMBio.
2.3.2. Estratégia Pedagógica da EAD
A EaD modificou a maneira de construção do conhecimento por produzir
aprendizagem célere, eficaz e imediata. Tornou-se uma das melhores opções para
os que se preocupam em se atualizar e se capacitar constantemente para o mundo
do trabalho. Assim, o EaD é uma modalidade de ensino que exige um processo de
interlocução permanente e próprio, pois apesar da distância física, o diálogo não pode
deixar de existir.
O ensino a distância agrega a flexibilidade de espaço e a conectividade em
tempos diversos. Ele permite que pessoas dispersas geograficamente possam
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interagir e aprender em conjunto. Na figura 5 estão apresentadas as características
do sistema de ensino à distância.
Figura 5 - Aspectos e características do EaD.

Fonte: Curso Conteudista EAD (AVA ICMBio, 2020)
Tais características do EaD permitem atender a algumas necessidades
educacionais em nível institucional, tais como (i) permitir acesso crescente à
oportunidade de aprendizado e treinamento; (ii) proporcionar oportunidades para
atualizar conhecimentos; (iii) adequar o orçamento sem redução das oportunidades
educacionais; (iv) desenvolver novas áreas de conhecimento; (v) ampliar a oferta de
cursos no contexto da Educação Corporativa; e (vi) ampliar a oferta dos cursos para
a sociedade visando expandir a rede de conhecimentos e práticas para a conservação
da biodiversidade.
Os servidores, os voluntários, os colaboradores e a sociedade buscam
constantemente se capacitarem por meio de cursos que os auxiliem no
desenvolvimento de suas atividades. Neste contexto de extensão de oportunidades
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que o ICMBio desenvolveu o Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA/ICMBio para
que possamos criar cada vez mais cursos e, assim, capacitar o máximo de pessoas.
Sendo assim, o ICMBio desenvolveu diversos cursos e materiais orientativos
complementares com esse intuito, como por exemplo:
Cursos:
•
•
•

Conteudista em EAD
Tutor em EAD
Fundamentos de Educação Corporativa
E-books:

•
•
•
•
•

Orientações da Educação Corporativa
AVA e Teams: plataformas de aprendizagem
Navegando no AVA
Navegando no AVA como tutor
Navegando no AVA como conteudista
Manuais:

•
•
•

Manual do Educando
Manual do Conteudista
Manual do Tutor

Os
cursos
no
AVA,
(acessados
por
meio
do
link
http://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=6991) visam potencializar o
aprendizado dos educandos, incentivando-os com materiais contextualizados,
problematizadores, exemplificados e desafiadores, por ferramentas individuais e
ferramentas colaborativas, tal como está apresentado na figura 6.
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Figura 6 - Ferramentas colaborativa disponibilizados para os cursos no AVA.

Fonte: AVA ICMBio.
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Como já contextualizado, o AVA no ICMBio iniciou suas atividades em 2008,
com a parte inicial dos cursos realizada na modalidade a distância. Durante um bom
tempo atuou como repositório (biblioteca digital) de conteúdos e para fóruns de
dúvidas e discussões dos cursos, sendo em 2019, o marco inicial de disponibilização
de cursos integralmente em EAD. Na figura 7 está apresentado uma linha do tempo
do processo de desenvolvimento do AVA no ICMBio.
Figura 7 - Linha do tempo do desenvolvimento do AVA no ICMBio.

Fonte: AVA ICMBio.
Atualmente, a plataforma oferece uma série de cursos elaborados
integralmente em EAD pelo ICMBio, disponíveis, em processo de atualização ou em
desenvolvimento no AVA, conforme apresentado em lista a seguir:
•

Procedimentos Operacionais do Programa ARPA - disponível;

•

Formação de Brigada para Prevenção e Combate ao Incêndio - disponível;

•

Elaboração do Plano de Proteção - disponível;

•

Introdução à Manifestação para o Licenciamento Ambiental - disponível;

•

Tutoria em EAD - disponível;

•

Conteudista em EAD - disponível;

•

Trilha de Aprendizagem: Gestão do AVA - disponível;

•

Planos de Ação Nacional: da Concepção à Gestão - disponível;

•

Valores Culturais da Natureza - disponível;

•

Fundamentos de Educação Corporativa - em desenvolvimento;

•

Regularização Fundiária - em processo de atualização;

•

Formação de Instrutores, semipresencial, sendo os módulos virtuais estão em
produção;
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•

Fundamentos de Cartografia Básica - em processo de atualização;

•

Manejo de Espécies Exóticas Invasoras em UC Federais - disponível;

•

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBio) - curso
básico para pesquisadores - virtual, desenvolvido e disponibilizado na
EVG/ENAP;

•

SISBio para Operadores - disponível;

•

Gestão para Resultados - Semipresencial - disponível;

•

Introdução ao Licenciamento Ambiental - disponível;

•

Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do ICMBio - virtual,
desenvolvido e disponibilizado na EVG/ENAP;

•

Gestão do Programa de Voluntariado nas Unidades Organizacionais do
ICMBio - virtual, desenvolvido e disponibilizado na EVG/ENAP;

•

Aplicação do Sistema de Análise e Monitoramento da Gestão - SAMGE disponível;

•

Criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - virtual,
desenvolvido e disponibilizado na EVG/ENAP;

•

Protocolos de Monitoramento (13 cursos virtuais) - em processo de
atualização;

•

Introdução à Gestão e Monitoramento da Biodiversidade - virtual - em processo
de atualização;

•

Monitoramento da Biodiversidade na Gestão Pública - virtual - em processo de
atualização;

•

Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade - virtual - em processo
de atualização;

•

Elaboração e revisão de planos de manejo

•

Introdução à Gestão do Uso Público em Unidades de Conservação (AVA e
TEAMS)

O ambiente também hospeda comunidades de pesquisa e aprendizado, tais como:
•

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO - disponível

•

Programa

Nacional

de

Monitoramento

da

Biodiversidade

–

em

desenvolvimento
•

Regime Jurídico das Áreas Protegidas no Direito Estrangeiro - disponível
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•

EaD para Instrutores do Curso de Gestão Socioambiental - disponível

•

Manifestação para o Licenciamento Ambiental – disponível

•

Programa para Gestão de Resultados – Ciclo IV - disponível

•

Coordenação de Apoio à Pesquisa – disponível

•

PIBIC - disponível
Ainda que o AVA esteja implantado e operacionalmente disponível, o sistema

de ensino a distância requer constante aprimoramento e consolidação institucional.
Para esse avanço, o ICMBio planejou e executa um projeto interno de
desenvolvimento do EaD, dividido em três fases:
I.
II.
III.

Diagnóstico, Planejamento, Implementação de Ferramentas de EAD;
Gestão e Operacionalização de ferramentas de EAD; e
Sustentabilidade do Projeto.
A fase 1 iniciou em abril de 2017 e consistiu em apresentar (i) um diagnóstico

da situação atual do Ensino a Distância-EaD desenhado e atualizado entre 2008 e
2016 no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio/MMA;
(ii) um mapeamento dos pontos fracos, fortes, oportunidades e ameaças do projeto
existente (Matriz SWOT e mapeamento das necessidades); (iii) meios que permitam
o desenvolvimento de projetos para: aprimoramento, atualização, redesenhos
estruturais e processo de manutenção da plataforma Moodle – Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment; (iv) melhorias e atualizações nos cursos,
existentes até 2016; e, (v) estruturação dos processos de construção e
implementação de novos cursos, alinhados com o Plano de Desenvolvimento de
Pessoas – PDP do ICMBio.
Esta

segunda fase, está

voltada

para implementar estratégias

de

sustentabilidade do projeto, como também permite uma maior segurança na
estruturação, gestão, implementação e monitoramento do Projeto do Novo Modelo de
Gestão da ACADEBio, tendo como objetivos (i) estruturar e implementar o processo
de gestão operacional do AVA em sua totalidade (processos formativos PDP e outros
processos formativos ICMBio); (ii) implementar o processo de gestão transversal do
AVA; (outros processos formativos e apoio a gestão do conhecimento); (iii) estruturar
campanha educativa com intuito de aprimorar a comunicação entre os servidores, as
plataformas de ensino-aprendizagem e comunicação institucional; (iv) elaborar
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diagnóstico sobre soluções educacionais (Cenário Atual x Cenário Futuro) para
construção de projetos que dependem de investimentos tecnológicos e financeiros
(orçamento e/ou parcerias); e, (v) planejar estratégias de sustentabilidade do projeto.
Na fase três, o EAD deverá buscar (i) investir na elaboração de novos cursos
e na capacitação da equipe multidisciplinar de gestão e desenvolvimento de
conteúdos; (ii) institucionalizar o núcleo EAD responsável pela gestão do AVA,
estratégia de desenvolvimento, controle da qualidade e inovação; (iii) ampliar a
capacidade de atendimento para servidores e público externo; (iv) oferecer estrutura
física e financeira para aprimoramento constante de tecnologias digitais.
Na tabela 4 estão apresentados a quantidade de estudantes atendidos pelo
sistema de ensino EaD do ICMBio/ACADEBio, considerando apenas os alunos
concluintes.
Tabela 4: Quantidade de alunos atendidos pelo EAD em 2019 e 2020:
ANO
2019
2020

Nº CURSO
3
25

Nº ALUNO
213
1.226

ICMBio
59
851

EXTERNO
154
375

Fonte: ICMBio, 2021.
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3. PLANO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL
3.1. Organização da gestão e administração institucional
Do ponto de vista da estrutura organizacional e administrativa, a ACADEBio
está vinculada diretamente à Diretoria de Planejamento, Administração e Logística DIPLAN, e responde à Coordenação de Carreira e Desenvolvimento – COCAD, da
Coordenação Geral de Gestão de Pessoas – CGG, no que concerne à política e
gestão da educação corporativa.
A COCAD volta-se para a capacitação do corpo funcional, como uma política
de desenvolvimento de competências individuais e institucionais, com foco na
melhoria da eficiência e eficácia dos processos de trabalho. Está pautada na Política
e nas Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional – PNDP (Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019,
alterado pela Instrução Normativa nº 201/2019) e na Política de Desenvolvimento de
Pessoas do ICMBio (Portaria 71, de 28 de janeiro de 2020).
A Educação Corporativa implementada no ICMBio inovou ao investir na
formação do quadro funcional por meio da promoção do (i) desenvolvimento das
potencialidades dos servidores, do (ii) compartilhamento do conhecimento adquirido
e do (iii) fortalecimento da sua cultura educacional organizacional. Outra inovação que
se fortalece com a COCAD, é a orientação em relação à gestão da capacitação, tendo
como eixo central o conceito de competências, a qual, se identifica com a “gestão
orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando o alcance
dos objetivos da instituição”.
Outra instância importante é o Comitê Gestor de Capacitação - CGCAP que é
um órgão colegiado, criado pela Portaria 111, de 4 de março de 2010, composto por
representantes de todos os macroprocessos de gestão do ICMBio (coordenações
gerais), da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, da Divisão de
Comunicação, da Divisão de Gestão Estratégica do Gabinete da Presidência do
ICMBio e da ACADEBio. O Comitê tem sua secretaria executiva exercida pela
Coordenação de Carreira e Desenvolvimento. O CGCAP tem o objetivo de
acompanhar e promover o alinhamento dos investimentos na capacitação e da
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formação do quadro funcional com as diretrizes do ICMBio. Dentre suas atribuições,
destaca-se a análise, deliberação e acompanhamento da execução dos Planos
Anuais de Desenvolvimento de Pessoas. Também propõe o estabelecimento de
normas e critérios para a capacitação dos servidores e o firmamento de convênios e
parcerias com instituições educacionais.
A gestão da ACADEBio é desempenhada pelo Chefe do Centro e está apoiada
pelo Serviço de Gestão da Educação e do Conhecimento - SEGEDU e pelo Serviço
Administrativo – SEADM, conforme o organograma apresentado na Figura 8.
Figura 8 - Organograma da ACADEBio.

Fonte: ACADEBio, 2021.
Em articulação com a COCAD e integrada com o CGCAP, a chefia da
ACADEBio coordena a participação de sua equipe no planejamento e organização da
oferta de cursos e análise dos processos de solicitação de participação dos servidores
em eventos de capacitação de curta, média e longa duração (seminários, congressos,
estágios, especialização, mestrado e doutorado).
Os serviços prestados pela ACADEBio para a execução dos eventos de
capacitação compreendem o apoio pedagógico, com atividades de elaboração e
divulgação dos editais, seleção, inscrição, avaliação e emissão de certificados, e
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logístico, por meio da disponibilização de materiais didáticos, organização de espaços
pedagógicos internos e externos, disponibilização de materiais de escritório,
equipamentos de informática e materiais para atividades de campo, bem como
hospedagem, alimentação, cadastro, reserva e aquisição de passagens aéreas e
traslados terrestres.
No planejamento dos cursos ofertados e na gestão do corpo de instrutores, a
equipe da ACADEBio conta ainda com o apoio de analistas ambientais lotados nas
diversas unidades organizacionais do ICMBio espalhadas pelo país, todos
trabalhando em rede. Instrutores, em articulação com as áreas técnicas finalísticas e
a equipe do SEGEDU, trabalham em rede para a elaboração de conteúdo e definição
pedagógica dos cursos ofertados pela Academia, segundo demandas levantadas nas
Avaliações de Necessidades de Capacitação e, consequentemente, nos cursos
escolhidos para comporem os Planos de Desenvolvimento de Pessoas.
A operacionalização da maior parte das atividades da ACADEBIO ocorre
através de contratos administrativos, firmados por meio de processos de licitação,
conforme prevê a Lei 8.666/90, tanto para aquisição de bens e materiais como para
prestação de serviços terceirizados (apoio administrativo, recepção, limpeza,
manutenção, vigilância, alimentação, transporte, serviço médico, etc.).
A ACADEBio não possui autonomia administrativa, dependendo diretamente
da Coordenação Geral de Administração, Tecnologia da Informação e Inovação CGATI/DIPLAN,

situada

na

sede

do

ICMBio,

em

Brasília-DF,

para

a

operacionalização dos processos de licitação, gestão dos contratos, prestação de
contas e pagamentos das faturas. À ACADEBio, por meio da SEADM, compete
gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços prestados, zelando pela boa prestação
dos serviços. Alguns desses contratos são compartilhados com a FLONA de Ipanema
enquanto outros atendem exclusivamente a ACADEBio.
Atualmente a ACADEBio conta com um quadro de 11 (onze) servidores
públicos e 36 (trinta e seis) colaboradores terceirizados, totalizando 47 (quarenta e
sete) profissionais, conforme descrito nos Quadros 1 e 2.
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Quadro 1 - Relação de servidores dedicados à ACADEBio - 2021.
CARGOS

QUANTIDADE

SITUAÇÃO FUNCIONAL

Analista Ambiental

05

Quadro permanente ICMBio

Analista Administrativo

01

Quadro permanente ICMBio

Analista Superior I - Pedagogia

01

Empregado Público Cedido Infraero

Agente Administrativo (MMA)

01

Quadro permanente MMA

Técnico Administrativo (ICMBio)

01

Quadro permanente ICMBio

Auxiliar Administrativo (ICMBio)

01

Quadro permanente ICMBio

Chefe da ACADEBio (ICMBio)

01

Policial Militar em cargo de confiança

Fonte: ACADEBio, 2021.
Dos 11 (onze) servidores, 6 (seis) desempenham funções no Serviço de
Gestão da Educação e Conhecimento – SEGEDU, 4 (quatro) no Serviço
Administrativo - SEADM e 1 (um) na coordenação do Centro de Formação.
Adicionalmente, no quadro 2 está apresentado as funções dos serviços
terceirizados.
Quadro 2 - Relação de colaboradores dedicados à ACADEBio - 2021.
CARGOS

QUANTIDADE

Suporte Administrativo

08

Recepcionista

08

Motorista

02

Porteiro/Vigia

04

Servente de limpeza

13

Técnico de Informática

01

Fonte: ACADEBio, 2021
Além desta lista de funcionários e colaboradores, o Núcleo de Educação a
Distância - NEAD – atuando a partir da sede do ICMBio em Brasília, conta com 1 (um)
funcionário terceirizado e 3 (três) servidores fixos. Incluindo o atendimento EaD o
sistema de educação do ICMBio/ACADEBio conta com 51 (cinquenta e um)
colaboradores diretos.
Em termos de diretrizes de gestão, a ACADEBio pretende aumentar o quadro
de colaboradores em conformidade com o aumento da quantidade de alunos
atendidos. A relação entre número de alunos atendidos e número de funcionários
diretos é de aproximadamente 70 alunos por funcionário direto, incluindo o EaD e sem
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contar os instrutores. Tanto o crescimento de número de alunos quanto o suporte de
gestão necessários serão viabilizados pela ampliação de parcerias.
A ACADEBio tem planejado a ampliação de sua capacidade de oferta de
conteúdos educacionais relacionados à gestão de unidades de conservação. Após a
experiência de implantação da escola de governo nos primeiros doze anos, torna-se
possível intensificar as atividades de formação de quadros internos do ICMBio e, ao
mesmo tempo, estabelecer um canal de atenção direcionado ao público profissional
e acadêmico na sociedade de forma mais ampla. O foco no desenvolvimento de
competências para a gestão de unidades de conservação decorre da análise de que
no contexto da oferta acadêmica no Brasil e no exterior, esse campo tem sido pouco
explorado. Além disso, a questão de conservação da natureza ganha crescente
importância no cenário social, econômico e ambiental da atualidade.
Nesse sentido, a ACADEBio visualiza a oportunidade de atuar de forma
especializada e aprofundada do ponto de vista acadêmico, a temática da gestão de
unidades de conservação, otimizando a utilização de uma rede promissora de
espaços educadores do ICMBio no Brasil, assim como intercâmbios educativos e de
pesquisa com instituições internacionais.
Para tal, será necessário fortalecer parcerias com outras instituições de ensino,
universidades, organizações especializadas em concessão de bolsas de estudos,
organizações da sociedade civil e outros organismos de governo interessados e
engajados na conservação ambiental.
Se por um lado a ACADEBio acumulou experiência na organização e gestão
de processos educacionais, por outro, conta com outros 3 elementos importantes:
I.

Infraestrutura e instalações com capacidade para expandir o
atendimento;

II.

Integração à rede de ensino e pesquisa organizada pelo ICMBio
(Centros de Pesquisa e outros espaços educadores); e

III.

Localização valorizada (FLONA de Ipanema) por estar em região de fácil
acesso e com proximidade a grandes centros e dinamismo econômico.

Em termos de infraestrutura, a ACADEBio tem condições de oferecer mais de
45.000 diárias de hospedagens por ano. Tendo como base a média de 2.203 alunos
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no período 2012-2020, e constatando-se que cada aluno se hospedou em média por
5 dias na ACADEBio, pode-se afirmar que a taxa atual de ocupação é de
aproximadamente 25% da capacidade total. Esse número permite projetar um
potencial de crescimento expressivo da taxa de ocupação anual, podendo realizar
receita operacional relevante com mecanismo de aumento de receitas. A experiência
acumulada de organização de processos educativos, localização privilegiada na
FLONA de Ipanema e a possibilidade de aproveitamento da infraestrutura, cria a
oportunidade de expandir os benefícios da ACADEBio, ao mesmo tempo em que se
amplia a sustentabilidade econômica.
Do ponto de vista da gestão, a ACADEBio tem como diretriz estratégica
desenhar modelo para melhoria da eficiência, redução dos custos, ampliação do
escopo de atendimento e fortalecimento da sustentabilidade financeira. Nesse
sentido, o planejamento está voltado para ampliar a oferta educacional para o público
interno de governo (ICMBio e outros órgãos governamentais) e externo, ampliando
receita e otimizando a utilização de suas estruturas.
3.2. Processo de avaliação institucional
A questão da avaliação institucional da ACADEBio é um tema central no seu
planejamento estratégico e operacional. A melhoria desse processo está relacionada
a necessidade de, a partir de seus primeiros anos de experiência, sistematizar, de
forma robusta e ágil, as informações relacionadas aos seus processos internos. Esse
propósito está expresso nas metas 1, 9, 14 e 15, conforme listado abaixo:
Meta 01: Desenvolver e implantar método de monitoramento dos impactos dos
cursos promovidos pela ACADEBio até 2022.
Meta 09: Estruturar e implementar um processo aprimorado de gestão do
Núcleo EAD, até 2022
Meta 14: Criar um painel dinâmico de monitoramento de resultados até 2021
da ACADEBio.
Meta 15: Preparar documento anual com proposta de melhoria dos processos
da ACADEBio a partir da avaliação de seus indicadores de gestão, resultados e
impactos.
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Além de ganhos relacionados a sua eficiência de gestão, as melhorias no
processo de gestão também estão relacionadas ao esforço de credenciamento da
ACADEBio junto ao MEC como instituição de ensino superior.
O processo de avaliação dos eventos que ocorrem na ACADEBio compreende
basicamente em 3 principais mecanismos: (i) Avaliação de Reação; (ii) Avaliação de
Impacto; (iii) Painel de Avaliação; e em alguns casos a avaliação de aprendizagem.
Desde 2009 os processos de avaliação têm sido aperfeiçoados e aplicados junto aos
participantes e a partir de 2013, incorporou-se a aplicação de Avaliações de Impacto
que procuram identificar os impactos das capacitações sobre as ações do servidor
em sua unidade de trabalho.
A Avaliação de Reação (i) é aplicada em todos os eventos. Para os Cursos
PDP essa avaliação tem como finalidade principal verificar o nível de satisfação dos
educandos em relação à coerência lógica do curso, à programação didática e ao
desempenho dos instrutores. Os resultados são compilados em relatórios específicos
para cada curso e têm subsidiado os processos de planejamento dos mesmos,
inclusive os Cursos de Formação de Instrutor e a elaboração dos Planos Anuais de
Desenvolvimento de Pessoas.
Para os eventos Extra PDP a finalidade da Avaliação de Reação é verificar o
nível de satisfação do participante com relação à organização do evento, como carga
horária, programação e uso de material audiovisual/impresso. Além disso, a avaliação
permiti comentários dos participantes sobre os pontos fortes do evento, as
oportunidades de melhoria e sobre como é possível promover o intercâmbio
profissional entre todos que transitam pela ACADEBio.
As Avaliações de Impacto (ii) tem ocorrido desde 2013 e incidem apenas para
os cursos do PDP. Este procedimento visa a verificação do efeito da capacitação no
desempenho dos servidores do ICMBio em termos da aplicação efetiva da
aprendizagem adquirida no ambiente do trabalho. Sua aplicação tem ocorrido cerca
de um ano após o curso por meio de um questionário padrão destinado ao aluno e à
sua chefia imediata, com questões que abordam suas percepções sobre a aplicação
direta dos conhecimentos adquiridos, incluindo as condições conjunturais para tanto
e possíveis ações de compartilhamento dos conhecimentos com os colegas.

43

Alguns cursos avaliam a aprendizagem dos participantes, para fins de
aprovação e certificação. Ela é definida pelas coordenações dos cursos, sendo
geralmente de forma escrita, por meio de exercícios ou atividades práticas e/ou de
campo ou pela elaboração e execução de projetos a serem aplicados posteriormente
nas unidades de trabalho.
(iii) Painel de Avaliação: trata-se de pesquisa de satisfação junto aos usuários
da ACADEBio, por meio de um painel de opiniões (que bom, que tal, que pena) onde
são feitos críticas, sugestões e elogios sobre aspectos da infraestrutura, serviços,
desenvolvimento do curso, dentre outros. Esse instrumento gera uma série de
informações que são utilizadas pela equipe da ACADEBio para o aprimoramento dos
serviços prestados.
3.3. Comunicação com a comunidade interna e externa
Os canais formais de comunicação institucional do ICMBio que estão
relacionados a processos educativos são:
(i)

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: o AVA fornece espaços de
comunicação e interação com o público interno e externo interessado
nos temas estratégicos do Instituto, sendo eles: Fale Conosco, Notícias,
Comunidades de Pesquisa e Aprendizado, Fóruns de diálogos com os
educandos e e-mail próprio ava@icmbio.gov.br. O AVA divulga e
estrutura todos os cursos (virtuais, presenciais e semipresenciais)
previstos no PDP e de responsabilidade de elaboração e execução do
ICMBio. Desde 2017, no qual estruturou-se um mecanismo de gestão
dos acessos tivemos na plataforma AVA do ICMBio um total de
1.814.369 de visitas.

(ii)

Página da Educação Corporativa na intranet do ICMBio: a página da
educação corporativa permite acesso a diversos conteúdos de interesse
dos servidores relacionados à educação, tais como: legislação e
normativas, manuais, fluxos e procedimentos sobre a capacitação,
formulários,

relatórios

de

gestão.

(https://icmbioe5.sharepoint.com/sites/GestaodePessoas/SitePages/Ed
uca%C3%A7%C3%A3o-Corporativa.aspx)
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(iii)

Portal da ACADEBio: trata de informações gerais sobre o Centro,
objetivos, localização, estrutura, eventos de capacitação e relatórios de
gestão, destinadas à comunicação com o corpo docente, discente e
comunidade aberta de pessoas interessadas na educação relacionada
à

conservação

de

áreas

protegidas.

(www.icmbio.gov.br/portal/academianacionaldabiodiversidade).
(iv)

Informativo ICMBio em Foco: o informativo semanal traz matérias e
conteúdos diversos das atividades relevantes para pesquisa, educação
e conservação das unidades de conservação sob a responsabilidade do
ICMBio.
(https://www.icmbio.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view
=article&id=10314)

(v)

Facebook, Instagram: o Facebook permite que seguidores tenham
acesso à trechos de conteúdo dos cursos, através de links, textos,
fotografias e vídeos, já no Instagram, por sua vez, os registros
fotográficos dos processos formativos são veiculados.

(vi)

E-mail: ele é muito utilizado para a divulgação dos editais de cursos,
possibilitando ampla divulgação e acesso à informações que
oportunizam as participações.

(vii)

Canal no Youtube: é o mais novo espaço de comunicação, ele está em
fase inicial de implementação e terá um papel relevante na ampliação
da comunicação com diferentes atores.

O conjunto de formas de comunicação possibilita informar o público interno e
externo do ICMBio a respeito de cursos, da pesquisa, eventos, palestras, entrevistas,
procedimentos administrativos e pedagógicos, formas de participação, transparência
e integridade institucional, ouvidoria, entre outras funções.
3.4. Procedimentos de atendimento aos educandos
O SEGEDU mantém canal de comunicação permanente via e-mail, telefone e
o chat da Plataforma Microsoft Teams, junto aos alunos e corpo de instrutores, para
tratar de assuntos tais como informações sobre certificados, grade curricular,
processo de seleção, dúvidas sobre editais, encaminhamentos de documentos, entre
outros.
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Além disso, existe um serviço permanente de qualidade de vida, oferecendo
apoio na recepção e hospedagem dos alunos e corpo docente, programação de
atividades culturais e de lazer em período extraclasse e manutenção de espaço para
confraternizações e esportes.
3.5. Relação entre o planejamento financeiro e a gestão institucional
A ACADEBio implementa o Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP
principalmente a partir de duas ações orçamentárias: (i) ação de capacitação – que
incluí o pagamento de hora-aula (GECC), passagens, diárias, auxílio deslocamento e
inscrições em eventos/cursos; e (ii) ação de custeio da unidade – que incluí contratos
diversos, serviços, compras. Abaixo segue um quadro resumo indicando os valores e
as respectivas ações de 2015 a 2020.
Quadro 3 – Recursos executados pela ACADEBio de 2015 a 2020.
Recursos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ação de
capacitação

1.461.449,08

996.158,65

1.521.687,79

1.733.616,59

1.474.471,96

98.765,32

Ação de custeio
da unidade

3.490.854,76

4.288.008,78

3.587.532,05

3.472.873,48

3.928.407,40

3.662.704,31

Total

4.952.303,84

5.284.167,43

5.109.219,84

5.206.409,07

5.402.879,36

3.761.469,63

Fonte: ACADEBio, 2021.
Conforme apresentado no item 1.3, a ACADEBio conta com uma estrutura
capaz de ampliar significativamente seu atendimento educacional para outros
públicos. Sua localização, em região de grande densidade populacional, também
contribui para a viabilização de planos de expansão no atendimento. No entanto, a
estrutura orçamentária e o modelo vigente de gestão direta pelo ICMBio, não se
apresenta adequado ao desafio de ampliar a oferta educacional para outros públicos
beneficiários, além dos que já estão sendo atendidos.
Segundo estudos realizados de modelos de gestão, conclui-se que o sistema
de contrato de gestão com instituições sem fins lucrativos credenciadas como
Organização Social - OS, seria a forma mais adequada de organização da gestão, de
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modo a provocar ampliação do atendimento e redução de custos para o Estado.
Nesse sentido, o planejamento estratégico atual da ACADEBio, a partir das
possibilidades identificadas no contrato de gestão, estabelece indicadores de
crescimento do atendimento associado a redução de custos para o Estado.
A relação favorável de custo-benefício para o ICMBio a partir do contrato de
gestão, será calculada a partir da ampliação do uso das estruturas disponível, a
localização privilegiada e o amplo espaço para realização e atividade e eventos.
Ganhos adicionais no melhor aproveitamento das vantagens comparativas da
ACADEBio, serão, nesse sentido, direcionadas a redução de custos de capacitação
dos funcionários e ampliação da oferta de formação profissional dos colaboradores
do ICMBio.
3.6. Integração da ACADEBio com a FLONA de Ipanema, Unidades de
Conservação e os Centros de Pesquisa e Conservação do
ICMBio.
O espaço da ACADEBio enquanto estrutura inserida no interior da FLONA de
Ipanema representa um conjunto com inúmeras vantagens comparativas para a
realização de educação voltada à conservação ambiental. Trata-se de um complexo
histórico e ambiental privilegiado para a prática de educação ao ar livre, incluindo
vivências,

exercícios

de

treinamento,

dinâmicas

técnicas

e

pedagógica,

confraternizações, entre outras oportunidades.
Especialmente para processos educacionais favorecidos pela imersão e
vivências pedagógicas, a posição da ACADEBio no interior da FLONA de Ipanema
compõe um painel de oportunidades de interação e retroalimentação de seus
objetivos institucionais. Ao longo dos anos de atividade, a ACADEBio desenvolveu
formas de interação com a FLONA, da qual pode-se, a medida das oportunidades,
buscar outras possibilidades e inovações.
Dentre as possibilidades de aprimoramento da integração entre ACADEBio e
FLONA de Ipanema, destacam-se as seguintes:
I.

Integrar a FLONA para organização dos espaços voltados para
educação;
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II.

Inserir a equipe da FLONA no planejamento dos cursos sempre que os
cursos necessitarem de atividades práticas e de campo;

III.

Desenvolver, em conjunto com a ACADEBio, estudos de casos (com
finalidade pedagógica) por meio de problemas reais do entorno da
FLONA.

Diante da riqueza e multiplicidade de espaços educadores no contexto
institucional do ICMBio optamos por destacar as oportunidades de interação com as
(i) Unidades de Conservação e (ii) os Centros de Pesquisa e Conservação. Nesse
sentido, a ACADEBio integra uma rede formada por 14 (quatorze) Centros Pesquisa
e Conservação e 334 unidades de conservação federais, todos eles considerados
espaços educadores no Projeto Político Pedagógico - PPP do ICMBio.
As 334 Unidades de Conservação geridas pelo instituto ocupam mais de 171
milhões de hectares, sendo 78 milhões em área continental e 92 milhões de área
marinha.

As

Unidades

de

Conservação

são

espaços

propícios

para

o

desenvolvimento de processos educativos. As estruturas locais são variáveis,
dependendo do grau de implementação e das categorias de uso dessas UC. Existem
unidades bem estruturadas, com centros de visitantes, auditório, laboratório e
alojamento, e UC que contam apenas com seus espaços naturais, onde a
contemplação da paisagem e da natureza pode ser o material didático principal.
Todas as unidades realizam atividades de educação e de pesquisa científica,
podendo para isso estabelecer parcerias com outras instituições públicas ou privadas
e setores da organização civil.
Os processos de gestão, desde os contatos com a sociedade para a criação
de uma Unidade de Conservação até as atividades finalísticas de fiscalização
ambiental, devem incorporar os princípios e elementos da educação ambiental.
Programas de educação ambiental estão previstos nos planos de manejo, que
desencadeiam projetos locais, atendendo a diferentes públicos, como os membros do
conselho gestor de cada UC, mulheres, jovens, comunidades tradicionais,
professores, estudantes e sociedade em geral (PPP, item 1.3.3.3).
Os Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação são unidades
descentralizadas do ICMBio aos quais compete produzir, junto com as Unidades de
Conservação federais, o conhecimento necessário à conservação da biodiversidade,
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do patrimônio espeleológico e da sociobiodiversidade associada a povos e
comunidades tradicionais, por meio da pesquisa científica, do ordenamento e da
análise técnica de dados. Aos Centros compete, ainda, a coordenação de ações de
manejo para a conservação e recuperação das espécies constantes das listas oficiais
nacionais de espécies ameaçadas.
Os centros possuem expertise técnico-científica em biomas, ecossistemas,
grupos taxonômicos, manejo sustentado dos recursos naturais e sociobiodiversidade.
A maior parte desses Centros tem sua origem no IBAMA e passaram por diversas
reestruturações, como por exemplo, ampliações e extinções de bases locais e
mudanças no foco de sua missão e objetivos. A Portaria nº 78, de 3/9/2009 e o
Decreto nº 8.099, de 4/9/2013 (PPP, página 28) e o Decreto nº 10.234/20, são partes
determinantes do marco legal que definem a estrutura atual dos Centros de Pesquisa.
Quadro 4 - Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do ICMBio.
SIGLA

NOME

SEDE

CECAV

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas

Brasília/DF

CEMAVE

Centro Nacional de Pesquisas para a Conservação de Aves Silvestres

Cabedelo/PB

CENAP

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos
Carnívoros

Atibaia/SP

CEPAM

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Amazônica

Manaus/AM

CEPTA

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Aquática Continental

Pirassununga/SP

CMA

Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de Mamíferos
Aquáticos

Litoral/SP

CNPT

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade
Associada a Povos e Comunidades Tradicionais

São Luís/MA

CBC

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do
Cerrado e da Caatinga

Brasília/DF

CPB

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros

João Pessoa/PB

RAN

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios

Goiânia/GO

TAMAR

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas

Vitória/ES

CEPENOR

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Marinha do Norte

Belém/PA

CEPENE

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Marinha do Nordeste

Recife/PE

CEPSUL

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Marinha do Sul

Itajaí/SC
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Alguns centros possuem outras estruturas além de suas sedes, como bases
avançadas, a exemplo do CECAV, CNPT, CEPENE, CMA, TAMAR, CEPSUL e
CEMAVE (Portaria 16/2015). Os Centros possuem autonomia para planejar e
executar suas ações de formação, realizando cursos próprios ou em parceria com
universidades e instituições de ensino. Suas ações destinam-se ao público interno
e/ou externo, integrando pesquisadores, comunidade local e sociedade em geral.
Sistematizam e compartilham os saberes produzidos por meio de publicações
(planos, artigos, livros, cartilhas), e promovem a organização de simpósios,
congressos, mostras fotográficas, entre muitas outras ações formativas.
A maior parte dos centros possui alguma estrutura educativa em suas sedes
ou bases avançadas, geralmente auditório e/ou bibliotecas e/ou espaço expositivo
para visitantes. Podemos destacar espaços mais estruturados, como por exemplo, os
Centros de Visitantes do TAMAR (em Fernando de Noronha - PE e Florianópolis SC), e estruturas de auditório, salas de aula e alojamento do CEPTA e do CEPENE
(base de Tamandaré - PE). Vale destacar a existência de um barco escola vinculado
ao CEPSUL.
Conforme pode ser visualizado a partir da descrição acima, é possível
intensificar a agenda de educação de modo a ampliar a capacidade de atendimento
da ACADEBio por meio da crescente integração com os Centros Nacionais de
Pesquisa e Conservação, assim como melhorar qualitativamente o processo
educacional. Nesse sentido podemos destacar as seguintes possibilidades de
integração entre a ACADEBio e os Centros de Pesquisa:
I.

Formação de uma rede de ensino a distância onde instrutores e
educandos interagem por meio de ferramentas tecnológicas nas
diversas unidades organizacionais do ICMBio.

II.

Divulgação dos cursos junto às comunidades beneficiárias dos Centros.

III.

Disseminação do conhecimento e informações produzidos pelos
Centros, assim como orientação de trabalhos de conclusão dos cursos
de pós-graduação.

A partir deste conjunto, identificamos diversos exemplos de ações do ICMBio
que tem o potencial de transformar o encontro vivido em uma prática educativa e o
local de encontro em um espaço educador, desde que esteja presente a intenção
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educativa, com o foco em um processo constante de formação, de participação, de
construção coletiva, de acolhimento das diferentes visões, de cooperação, de
resolução de conflitos. Alguns exemplos: os estudos para criação das UC, reuniões
dos conselhos deliberativos e consultivos, momentos de elaboração e execução dos
planos de manejo e planos de ação para espécies ameaçadas, ações de proteção
ambiental, programas de pesquisa, programas de estágio e voluntariado programa de
monitoramento da biodiversidade, formalização de termos de compromisso, recepção
de visitantes em unidades e centros de pesquisa, sinalização e/ou condução em
trilhas interpretativas, gerenciamento de sistemas de informação como o SISBIO,
reuniões e oficinas de trabalho, entre outros.
A formação de uma rede educacional integrando a ACADEBio e os Centros
propicia: (a) conformação de uma Rede de Aprendizagem, com gestão
descentralizada do processo de capacitação; (b) Desenvolvimento de cursos
semipresenciais, com conteúdo na plataforma EaD, bem como aulas síncronas
ministradas nos espaços dessa rede. Tal conjunto configura-se em oportunidade para
fortalecer a interatividade educacional a partir da rica diversidade de cenários na
gestão de unidades de conservação no Brasil.
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4. PROJETO PEDAGÓGICO
A ACADEBio executa suas atividades de gestão operacional e pedagógica a
partir do Projeto Político Pedagógico do ICMBio e do Plano de Desenvolvimento de
Pessoas.
4.1. Diretrizes pedagógicas
As políticas e princípios pedagógicos que orientam as ações educativas da
ACADEBio buscam alinhar-se com a missão e o planejamento estratégico do ICMBio
e ao Projeto Político Pedagógico Institucional, descritos da seguinte forma:
•

Fortalecimento da identidade institucional, da cultura organizacional e
do sentimento de pertencimento;

•

Promoção de mecanismos qualificados de construção, com diálogo,
participação e pautados na transparência, de forma a contemplar nossa
realidade, nossa rica diversidade, nossos anseios e sonhos;

•

Adoção de prática educacional libertadora e emancipatória, de modo a
proporcionar o acesso ao conhecimento e fortalecer a capacidade
reflexiva, contribuindo para a formação de indivíduos autônomos,
integrados e criativos;

•

Valorização dos diferentes saberes e valores que permeiam a
complexidade

da

temática

ambiental, destacando

seu

caráter

transdisciplinar e holístico, com vistas à efetividade e constante
aperfeiçoamento das nossas ações;
•

Motivação do exercício profissional por meio da educação continuada e
da construção e aprimoramento do papel profissional; e

•

Manutenção de um processo contínuo de avaliação e implementação
do Projeto Político Pedagógico.

O PPP do ICMBio, do qual a ACADEBio se coloca plenamente alinhada, tem
como referência sete dimensões, também anunciadas no PPP do Ministério do Meio
Ambiente, que reúnem algumas características básicas e necessárias que devem
compor uma política pública e/ou os processos educativos no campo das políticas
ambientais (RAYMUNDO et al. 2015). São elas:
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I.

Diagnóstico: contextualização histórica da territorialidade com suas
relações sociais, econômicas, ecológicas e culturais expressas.

II.

Participação e construção coletiva: mobilização e fortalecimento dos
espaços democráticos permanentes de participação e controle social.

III.

Formação dialógica: visão integral e valorização da diversidade dos
saberes acumulados dos públicos a serem envolvidos, como
oportunidade de reflexão e debate.

IV.

Intervenção socioambiental: internalização da Educação Ambiental
como transversal em todos os processos educativos, considerando
propostas que busquem ação na realidade, de forma contextualizada e
com compromisso com a transformação.

V.

Sociedades sustentáveis e sustentabilidade: compromisso com a
sustentabilidade, com a transformação das relações sociedadenatureza e com a justiça ambiental, de forma a considerar as assimetrias
e conflitos existentes.

VI.

Indivíduo/subjetividade: reconhecimento e valorização do sujeito, do
indivíduo dentro do processo coletivo e identificação das especificidades
humanas, psíquicas que possam propiciar a potência de agir nos
indivíduos que levam ao movimento coletivo de transformação das
realidades indesejadas.

VII.

Complexidade: articulação e integração a outras políticas, a conexão
entre o local e global, teoria e prática, entre os inúmeros temas, públicos,
instituições, territórios, demandas, problemas e expectativas.

A ACADEBio atua em coordenação com instâncias técnicas do ICMBio para
elaboração dos diversos Planos de Cursos ofertados ao longo do ano aos
funcionários e parceiros do Instituto. Em cada plano deve constar (i) a diretoria
solicitante; (ii) a coordenação, divisão, centro de pesquisa solicitante; (iii) ponto focal
pedagógico; (iv) coordenador de curso e professores de cada módulo; e (v)
responsável pelo material didático.
Devem constar ainda, informações como público-alvo, critérios de seleção
(eliminatórios

e

classificatórios),

objetivos

do

curso,

produtos

esperados,

metodologia, métodos de avaliação, condições para a certificação e o conteúdo
programático e cronograma de cada módulo e disciplina.
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Para a seleção do corpo docente da ACADEBio são observadas as (i)
qualidades pedagógicas, (ii) domínio sobre o conteúdo programático pretendido para
o curso (iii) vivência prática na função de professor e instrutor e (iv) quadro de
instrutores portariados do ICMBio a partir da aprovação no Curso de Formação de
Instrutores. A prospecção de talentos para integrar o corpo docente da ACADEBio
ocorre por pesquisa junto ao banco de dados da CGGP e principalmente junto aos
egressos do Curso de Formação de Instrutores-CFI.
Nesse sentido, o ambiente institucional e operacional do ICMBio, de onde
provém mais de 90% do corpo docente da ACADEBio, possibilita uma ampla gama
de alternativas, pois os instrutores da ACADEBio caracterizam-se por combinar
excelente nível acadêmico e intensa vivência prática.
4.2. Responsabilidade Social e Ambiental
Ainda considerando aderente ao contexto didático-pedagógico, a ACADEBio
vem desenvolvendo uma série de iniciativas voltadas para atender agenda de ações
afirmativas de responsabilidade social e ambiental. As iniciativas são realizadas
diretamente pela ACADEBio ou integradas a outros órgãos do Ministério do Meio
Ambiente. As principais iniciativas realizadas na ACADEBio são:
I.

Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P – compreende
medidas de redução do uso do papel, otimização da iluminação dos
espaços da escola, coleta seletiva de resíduos sólidos e destinação para
reciclagem, e destinação da matéria orgânica resultante de podas e do
refeitório para a compostagem e adubação de horta e jardins mantidos
por funcionários da ACADEBio.

II.

Eventos voltados às comunidades do entorno – consiste na
disponibilização de espaços educativos (salas de aula e auditório) para
realização de ações de formação de jovens e adultos e atividades
culturais

promovidas

pelas

prefeituras

e

organizações

não-

governamentais.
III.

Ciclo de palestras temáticas – consiste no desenvolvimento de palestras
abertas à comunidade interna e externa sobre temas como saúde,
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qualidade de vida, meio ambiente, diversidade e patrimônio histórico,
artístico e cultural.
4.3. Procedimentos para estímulo à produção acadêmica
No âmbito da Política de Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Chico
Mendes há previsão de participação do servidor em programas especialização,
mestrado, doutorado e pós-doutorado, no país e no exterior. A Portaria nº 71, de 28
de janeiro de 2020, estabelece os critérios, quantitativo de vagas e alinhamento às
metas e objetivos institucionais para fins de participação nos programas de
capacitação de longa duração.
A parceria entre o ICMBio e a Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), tem possibilitado a participação de
servidores no Programa de Mestrado Profissional em Biodiversidade em Unidades de
Conservação, seja como docente ou aluno.
O incentivo à participação em eventos de capacitação é uma dentre várias
estratégias que a Educação Corporativa se utiliza para apoiar o servidor no
desenvolvimento das competências institucionais e individuais necessárias ao
cumprimento da missão institucional. A outra, é o pagamento de gratificação por
qualificação, no âmbito da carreira de Especialista em Meio Ambiente (analista
ambiental e administrativo, técnico ambiental e administrativo), concedida ao servidor
de acordo com qualificação obtida.
Do quadro de servidores permanentes do ICMBio, hoje temos cerca de 1500
servidores, somamos 563 títulos de especialização (Latu sensu), 588 títulos de
mestres (Stricto sensu), 135 títulos de doutores e 7 títulos de pós-doutorado.
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5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO
Realizar processos educativos que auxiliem no desenvolvimento da prática
democrática e na reinvenção da participação social, como sugere Boaventura Sousa
Santos (2007), é um desafio que se coloca à realização. Essa opção pressupõe a
construção de consensos e a gestão dos dissensos em torno da nossa ação no
mundo, enquanto servidores de uma instituição pública, frente aos problemas
econômicos, sociais e ambientais que nos deparamos.
Assim, os princípios que orientam as ações educativas da Instituição são:
•

Foco na missão do ICMBio, possibilitando alinhamento com o
planejamento estratégico;

•

Fortalecimento da identidade institucional, da cultura organizacional e
do sentimento de pertencimento;

•

Promoção de mecanismos qualificados de construção, com diálogo,
participação e pautados na transparência, de forma a contemplar nossa
realidade, nossa rica diversidade, nossos anseios e sonhos;

•

Adoção de prática educacional libertadora e emancipatória, de modo a
proporcionar o acesso ao conhecimento e fortalecer a capacidade
reflexiva, contribuindo para a formação de indivíduos autônomos,
integrados e criativos;

•

Valorização dos diferentes saberes e valores que permeiam a
complexidade

da

temática

ambiental, destacando

seu

caráter

transdisciplinar e holístico, com vistas à efetividade e constante
aperfeiçoamento das nossas ações;
•

Motivação do exercício profissional por meio da educação continuada e
da construção e aprimoramento do papel profissional; e

•

Manutenção de um processo contínuo de avaliação e implementação
do Projeto Político Pedagógico.

Nesse sentido, as ações educativas da Instituição são, em sua maioria,
realizadas com pessoas adultas, por este motivo são pensadas a partir das
perspectivas da andragogia e da heutagogia.
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A Andragogia a qual é definida como a filosofia, a ciência e a técnica da
educação de adultos, propondo autonomia, colaboração e autogestão, características
essenciais para o crescimento profissional. O processo formativo pensado na
perspectiva da andragogia possibilita a composição da confiança entre os envolvidos,
a inclusão, o acolhimento e o diálogo com os saberes já existentes. Principalmente
na modalidade EAD, trabalha-se também na perspectiva da heutagogia, uma
educação autodirigida ou autodeterminada em que o aluno é o gestor e programador
de seu próprio processo de aprendizagem através do autodidatismo, autodisciplina e
auto-organização. O que se foca é a aprendizagem e os caminhos trilhados para
aprender, que possibilitam o desenvolvimento individual. A Andragogia e a heutagogia
evidenciam uma abordagem educacional que privilegia a aprendizagem por meio de
experiências compartilhadas, reconstrução de conhecimento e negociação de
sentidos e saberes, envolvendo a tomada de consciência. O que quer dizer que cada
pessoa é única na sua realidade de vida, e isto tem influência no seu processo de
aprendizagem e autoaprendizagem (HASE; KENYON, 2000)
A ação educacional da Instituição centrada no desenvolvimento continuado do
servidor, também, está pautada nos princípios da Educação Corporativa regulados
na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP) e na Política de
Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio, e ambas têm o Plano de Desenvolvimento
de Pessoas – PDP como seu principal instrumento de planejamento. A Educação
Corporativa volta-se para a capacitação do corpo funcional, como uma política de
desenvolvimento de competências individuais e institucionais, com foco na melhoria
da eficiência e eficácia dos processos de trabalho.
5.1. Perfil do Egresso
Os programas de aprendizagem da ACADEBio são voltados principalmente
para a qualificação dos servidores, por terem papel estratégico e multiplicador de
novos conhecimentos e abordagens para o bom desempenho de suas funções,
conferindo-lhes mais eficiência e produtividade e melhorando assim a qualidade do
serviço público.
Levando em consideração as diferentes exigências de competências
demandadas no exercício dos papéis profissionais de cada servidor dentro do
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ICMBio, destacam-se os agrupamentos profissionais para os quais a ACADEBio
desenvolve suas principais linhas de atuação: (i) Analista Ambiental; (ii) Analista
Administrativo; (iii) Técnico ambiental; (iv) Técnico administrativo.
O (i) Analista Ambiental deve ter diploma de conclusão de curso de nível
superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior
(IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Nesse sentido a formação e
capacitação na ACADEBio é fundamental para que o analista tenha condições de
desempenhar sua função no seu local de trabalho relacionada às atividades de
planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas
nacionais de meio ambiente, formuladas no âmbito da União, em especial as que se
relacionem com os seguintes itens: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e
auditoria ambiental; gestão, proteção e controle da qualidade ambiental; ordenamento
dos recursos florestais e pesqueiros; conservação dos ecossistemas e das espécies
neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e estímulo e difusão de tecnologias,
informação e educação ambientais.
O (ii) Analista Administrativo deve ter diploma de conclusão de curso de nível
superior em qualquer área de formação, fornecido por instituições de ensino superior
(IES) reconhecida pelo MEC. A formação e capacitação complementar na ACADEBio
é fundamental para que o analista tenha condições de desempenhar sua função de
acordo com as seguintes atividades: exercício de todas as atividades administrativas
e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo
do ICMBio, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades.
Para o (iii) Técnico Ambiental é exigido o diploma de conclusão de curso do
ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. A formação complementar na ACADEBio é fundamental para
que o técnico tenha condições de exercer sua função desempenhando as seguintes
atividades: prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos
Gestores e Analistas Ambientais, execução de atividades de coleta; seleção e
tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades
finalísticas; e orientação e controle de processo voltados às áreas de conservação,
pesquisa, proteção e defesa ambiental.
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Para o (iv) Técnico Administrativo é exigido o diploma de conclusão de curso
do ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. A
formação complementar na ACADEBio é fundamental para que o técnico tenha
condições de exercer sua função atuando em atividades administrativas e logísticas
de apoio relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do
ICMBio, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.
Desta forma, perfil do egresso é fundamental para atender aos objetivos da
Instituição, permitindo o desenvolvimento de competências intrinsecamente
relacionadas com as suas funções que serão exercidas em seu local de trabalho.
As competências que constituem o perfil projetado do egresso da Instituição
incluem as seguintes capacidades:
•

Capacidade de atuar em ações educativas na formação de outros
servidores;

•

Atitude de reflexão sobre as formas de comunicação entre instrutores e
educandos;

•

Expressar o potencial que lhe permite refletir sobre os diversos aspectos
dos processos de formação;

•

Capacidade de propiciar ferramentas para planejamento, elaboração,
execução, monitoria e avaliação de cursos previstos no PAC;

•

Conhecimento e entendimento sobre a estrutura e funcionamento do
ICMBio;

•

Preparação técnica que capacite o aluno sobre os temas relacionados
às suas atividades;

•

Capacidade de atuar como agente de fiscalização, voltado à gestão
ambiental pública;

•

Capacidade de atuar como gestor facilitador contribuindo com a gestão
participativa nas áreas de atuação do ICMBio e SISNAMA;

•

Preparação técnica que capacite o aluno a conhecer a complexidade
histórica e sociopolítica e dos desafios inerentes à gestão ambiental
pública;
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•

Desenvolvimento de processos educativos junto a grupos sociais
relacionados com a gestão da biodiversidade;

•

Desenvolvimento de processos para motivar, ampliar e qualificar a
gestão participativa da sociobiodiversidade, considerando o contexto
sociopolítico e as dinâmicas territoriais;

•

Promoção do autodesenvolvimento por meio da percepção de si e do
outro;

•

Disposição em contribuir para a ampliação da capacidade institucional
para lidar com as múltiplas dimensões de conflitos relacionadas à
gestão das unidades de conservação e à execução das políticas de
conservação da biodiversidade;

•

Ser capaz de atuar como agente fiscalizador ambiental para evitar e
coibir a ocorrência de ilícitos ambientais nas diversas áreas de atuações
do ICMBio;

•

Ser capaz de atuar como agente público de controle de infrações
ambientais, inclusive com o exercício do poder de polícia para a
proteção das Unidades de Conservação;

•

Ser capaz de atuar como agente de fiscalização para o manuseio de
arma de fogo e emprego de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo
(IMPO);

•

Ser capaz de atuar como gestor, facilitador e multiplicador de práticas
de gestão e adoção de novos hábitos e comportamentos gerenciais;

•

Buscar implementar a gestão para resultados qualificada em todas as
Unidades Organizacionais do ICMBio;

•

Aplicar os conhecimentos relativos à liderança, formulação das
estratégias, implementação de modelos de operação e gerenciamento
por indicadores;

•

Saber atuar como agente transformador na execução da gestão
territorial da conservação da biodiversidade; e

•

Preparação técnica para utilizar ferramentas de geoprocessamento
gerando e sistematizando dados e produzindo informações espaciais.

5.2. Metodologias de ensino adotadas.
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Os cursos da ACADEBio, podem contar com módulos presenciais e à distância,
nos quais serão utilizadas diversas técnicas de ensino para o desenvolvimento das
competências dos cursistas, tais como:
I.

No módulo presencial: exposições dialogadas, palestras, aulas
expositivas, rodas de conversas, leituras de textos seguidas de reflexão
e atividades práticas coletivas;

II.

No módulo à distância: recursos interativos e dialógicos de
aprendizagem, fóruns de discussão, leituras complementares, vídeos,
animações gráficas, exercícios de fixação, atividades colaborativas,
estudos de caso, entre outros.

Nesse sentido, o uso de metodologias participativas permite a construção de
cumplicidades, o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, o aprimoramento
do diálogo intrainstitucional e interinstitucional, o fortalecimento dos diferentes
saberes presentes na instituição e nas comunidades, o estímulo a uma visão
sistêmica sobre a instituição e suas ações, demonstrando, sob uma visão holística, a
transdisciplinaridade da educação relacionada à natureza.
Como abordagem, a ACADEBio considera aspectos sociais, culturais,
políticos, econômicos e ambientais, bem como os processos históricos, fundamentais
para a compreensão da relação entre os grupos sociais e a natureza. Sugere que a
Gestão Ambiental pode se organizar a partir do conhecimento das dinâmicas
territoriais existentes.
Portanto, as metodologias de ensino adotadas pelos cursos ofertados pela
ACADEBio devem ser planejadas pelos educadores, aprovados pelos coordenadores
acadêmicos em seus respectivos planos de ensino fazendo o uso dos seguintes
recursos didáticos:
•

Aulas expositivas (presenciais ou à distância);

•

Atividades de fixação por meio de exercícios práticos;

•

Textos;

•

Debates, reflexões, exposições dialogadas e palestras práticas;

•

Audiência de filmes;

•

Oficinas de projetos;
61

•

Apostilas;

•

Seminários; e

•

Vídeo aulas.

A metodologia de ensino adotada pela ACADEBio tem por finalidade o
aperfeiçoamento

dos

servidores,

assim

seus

processos

educativos

são

desenvolvidos para além do quadro de servidores e promovem integração dos
processos de trabalho na perspectiva da participação social e gestão de conflitos
socioambientais, buscando a conservação dos recursos naturais, o fortalecimento da
cidadania e a justiça ambiental e social.
5.3. Princípios pedagógicos integradores
Ao educador cabe respeitar e valorizar as experiências vividas pelos
educandos, suas responsabilidades sociais e seus saberes. Além de realizar um
trabalho que ultrapasse o conhecimento fragmentado, rígido e fundamentado em
certezas absolutas, é necessário que saiba apreciar, com capacidade crítica e
compreensiva, as contribuições advindas dos diversos pontos de vista e das muitas
e diferentes experiências. Atuando desta forma poderá contribuir para a gestação de
novos modos de viver a partir de um trabalho interdisciplinar.
É importante deixar claro que a metodologia adotada nos processos educativos
que ocorrem na ACADEBio tem como perspectiva ultrapassar a mera sequência de
passos como orientação didática. Ao referir-nos a metodologia, consideramos a
relação existente entre teoria, prática e experiência; a interface entre o pensar, o
refletir, o reconstruir e o reinventar de novas tecnologias de conhecimento; e os
conflitos e contradições que movem a ação pedagógica do dia a dia, em processo
contínuo de constituição.
Podemos dizer que na ACADEBio nos aproximamos de uma abordagem que
se opõe às verdades preestabelecidas e ao reducionismo das técnicas. Tal opção
exige o reexame teórico-prático constante, pois estabelecer a relação entre o
existente e o possível, entre o conhecimento do presente e as possibilidades futuras
ainda é uma habilidade que está em construção.
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Essa perspectiva requer uma abordagem plural, em contraposição ao proposto
pelo modelo convencional de educação. Por esse motivo as metodologias adotadas
no ICMBio são múltiplas. Tem em comum o princípio de que o fazer pedagógico é
uma ação política e a educação é essencialmente um ato de conhecimento e de
conscientização que contribui com os processos de emancipação política, afetiva e
intelectual.
Para o desenvolvimento dos cursos na ACADEBio compreende-se como
metodologia ativas de ensino, o conjunto de métodos focados no ensino e na
aprendizagem em consonância com os princípios da andragogia, da heutagogia e da
educação corporativa, orientados por elementos, procedimentos e práticas
pedagógicas destinadas a formação de pessoas e produção de sentidos, que
contribuam para a ação e reflexão em torno do bem comum na perspectiva da
transformação de pessoas e consequentemente do mundo.
5.4. Atividades de avaliação de ensino-aprendizagem
A avaliação do processo educativo é uma ferramenta que possibilita a criação
de uma cultura de mudança, de atualização contínua e do aperfeiçoamento de
estratégias para a melhoria das ações, implicando na participação efetiva dos
diversos atores envolvidos.
Essa forma de conceber a avaliação possibilita circularidade às práticas
educativas, na medida em que auxilia no acompanhamento dos objetivos definidos, e
coloca tanto o educando como o educador na condição de avaliar o seu próprio
desempenho, reconhecendo seus avanços e dificuldades em um processo de
formação.
É importante ressaltar que a reflexão e autoavaliação já integram a cultura de
avaliação do ICMBio e consequentemente da ACADEBio, envolvendo desde
aspectos relacionados aos processos de ensino-aprendizagem assim como os
processos de avaliação de reação e impacto.
No processo educacional dos cursos ofertados pela ACADEBio as seguintes
medidas avaliativas são observadas:
•

Avaliações online e in loco para mensuração dos conhecimentos;
63

•

Assiduidade (presencial e virtual), com frequência mínima de 75%;

•

Pontualidade, participação e desenvolvimento dos trabalhos em classe;

•

Participação do cursista nas atividades práticas e envolvimento nos
debates, além da interação na plataforma de Educação a Distância;

•

Participação

ao

longo

dos

cursos/módulos

ofertados,

elaboração/implementação dos projetos, participação nas atividades a
distância.
•

Apresentação oral e escrita de trabalho de conclusão de curso;

Além da presença obrigatória, os cursistas podem ser avaliados por alguns
critérios acordados pela equipe pedagógica, que levam a obtenção do certificado de
aprovação ou do certificado de participação. Os instrutores se utilizam de diferentes
instrumentos de avaliação diagnóstica, de acordo com a intencionalidade pedagógica,
e escolhendo elementos que melhor se adaptam a cada situação didática, como:
testes, questionários, redação, exercícios práticos, trabalhos em grupo, monografia,
seminário, projeto de intervenção, observação e registro sobre a participação e
envolvimento em atividades propostas (exemplo debates, etc.), entre outros.
Especialmente na plataforma de Educação a Distância, podem ser aplicados testes,
verificada a participação em fóruns de discussão, trabalhos individuais e também em
grupo.
Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem deve ser uma prática
horizontal, sendo o instrutor um facilitador do processo de construção coletiva do
conhecimento e o aprendizado uma dupla via. Experimentar, aplicar e vivenciar os
conteúdos apreendidos é fundamental, sendo os participantes corresponsáveis por
sua própria aprendizagem, em um processo de construção crítica e ressignificação
de conteúdo, considerando o que faz sentido prático para a sua vida pessoal ou
profissional, a partir da bagagem e da história de vida de cada um.
5.5. Uso de Recursos Tecnológicos
Em termos tecnológicos, a ACADEBio dispõe de uma infraestrutura adequada
aos seus objetivos de educação e aprendizagem. Atualmente o espaço da ACADEBio
dispõe dos seguintes recursos tecnológicos:
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•

Oito salas de aulas equipadas com acesso à internet e projetor de
imagens;

•

Sala de informática com vinte computadores permanentes com
capacidade de receber notebooks dos alunos;

•

Sala multimídia equipada com internet, televisor, projetor e demais
equipamentos para vídeo conferência maletas de moderação contendo:
tarjetas, canetas para quadro branco (quatro cores), pincéis atômicos
(duas caixas de 4 cores, priorizando azul e preto), clipes nº 2 e 8, furador
de papel, barbante, cola branca, cola spray, alfinete para mapas,
apagador para quadro branco, fita crepe, tesoura, grampeador; e

•

Kit multimídia com microfone, projetor e caixa de som.

5.6. Parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração de
currículos
A fim de garantir a qualidade do ensino na Instituição e garantir o atendimento
às diretrizes pedagógicas estabelecidas, os principais parâmetros para a seleção de
conteúdos e elaboração de currículos dos cursos ofertados norteiam-se pelas metas,
diretrizes e competências institucionais, acordos internacionais (exemplo Convenção
da Diversidade Biológica) e conteúdo específicos das áreas temáticas (legislação,
conceitos, definições, ferramentas de gestão, etc.). Além disso, segundo a PNDP
(Decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019) que aborda o "Sistema de Gestão por
Competência”, oferece uma ferramenta gerencial que permite planejar, monitorar e
avaliar ações de capacitação a partir da identificação dos conhecimentos, habilidades
e das atitudes necessárias ao desempenho das funções técnicas e gerenciais dos
servidores.
O processo de elaboração curricular expressa princípios e metas da proposta
de ensino na relação educador e educando dentro do ambiente da Instituição. As
diretrizes que o norteiam são flexíveis a fim de contemplar as discussões e os debates
e as reelaborações quanto a execução do currículo no âmbito da capacitação dos
servidores.
A organização de conteúdos deve apresentar uma sequência e se reforçar
mutuamente, pautada nos princípios básicos do lógico e do psicológico, constituindose de duas formas de ordenamento:
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•

Vertical: organização continuada e sequencial dos conteúdos; e

•

Horizontal: organização integrada entre as diversas áreas do currículo.

Assim, a seleção dos conteúdos programáticos deve basear-se nos critérios da
validade, da utilidade, da significação e da adequação ao nível de desenvolvimento
do aluno.
Na seleção dos conteúdos programáticos deve ser dada ao aluno a
possibilidade de elaboração pessoal do conteúdo transmitido, permitindo-lhe
comparar, organizar, aplicar e avaliar informações, conceitos e princípios, num
processo constante de reconstrução do conhecimento.
5.7. Flexibilidade dos componentes curriculares
Os cursos ofertados podem ocorrer na modalidade presencial, à distância ou
mista, organizados em ciclos de formação abertos ou fechados. Ciclo de formação é
o processo de formação em uma temática composta por um conjunto de eventos de
capacitação interligados e complementares entre si, que ocorre em diferentes
períodos e etapas.
O ciclo fechado ocorre quando para efetividade da estratégia de capacitação é
necessário que o aluno participe de todas as etapas dos ciclos, ou seja, os alunos
são os mesmos ao longo de todo o processo educativo daquela temática.
O ciclo aberto ocorre quando é disponibilizado um conjunto de eventos de
capacitação em uma temática e o aluno escolhe quais são necessários ao
desenvolvimento de suas competências. A participação do aprendiz em um dos
eventos não está condicionada à participação nos demais eventos do ciclo.
Assim que os editais dos cursos são lançados, o aluno escolhe qual linha de
formação pretende concorrer obedecendo a critérios de flexibilidade determinado pelo
edital e/ou pré-requisitos para frequência em determinadas disciplinas.
5.8. Oportunidades diferenciadas de integração entre cursos
Em sua maioria, os alunos estão em regime de imersão durante os cursos. O
tempo médio de permanência é de cinco dias, mas ocorrem capacitações que podem
atingir até 4 semanas. Essa característica possibilita boas oportunidades de
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intercâmbio e integração, estimulados pelo convívio, sobretudo, quando o evento
realizado é em formato de seminário, palestras e exposição de projetos.
Nos eventos de capacitação constituídos por ciclos de formação é comum que
ao final ocorram seminários para apresentação dos projetos práticos desenvolvidos
nas unidades de conservação ou centros de pesquisa. Nesta ocasião, a integração é
realizada de forma ampla oportunizando uma visão geral sobre conteúdos e
disciplinas.
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6. PERFIL DO CORPO SOCIAL
6.1. Seleção e contratação dos professores/instrutores
A ACADEBio possui um quadro de instrutores de diversas áreas de
conhecimento, proveniente do quadro de servidores permanentes do ICMBio e
professores convidados de outras instituições.
O quadro próprio de instrutores do ICMBio, reconhecidos por meio da Portaria
nº 674, de 07/11/2019, é composto por 307 instrutores, os quais apresentam
qualificação no campo da conservação da sociobiodiversidade. Neste quadro, temos
as seguintes titulações: 114 especializações, 155 mestrados, 35 doutorados e 2 pósdoutorados.
A seleção de instrutores se dá pela análise curricular e a experiência do
servidor em relação ao curso que se pretende aplicar, assim como sua capacidade
de exercer as atribuições de educador. Eventualmente, quando os requisitos de
conhecimento não são plenamente atendidos pelo corpo interno, a ACADEBio,
juntamente com as áreas técnicas, convida professores de outras instituições ou
busca no mercado profissionais para atender a demanda.
6.2. Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo
docente.
Os saberes e talentos internos foram valorizados por meio da criação dos
Cursos de Formação de Instrutores (CFI), que se definem como processos formativos
que preparam servidores para atuar na formação de outros servidores e parceiros,
dinamizando o processo formativo, onde pares atuam alinhados com a cultura e
necessidades institucionais.
O CFI busca qualificar a atuação dos servidores em ações educativas,
aumentando a eficiência, eficácia e efetividade das ações de capacitação, e propiciar
ferramentas para planejamento, elaboração, execução, monitoramento e avaliação
de processos educativos. Esse curso tem como finalidade contribuir para que os
instrutores formados possam refletir sobre diversos aspectos dos processos de
formação. Nos eventos voltados para a formação dos instrutores, procura-se
estimular o desenvolvimento por meio das competências trabalhadas no programa,
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mas também, pela vivência e troca de informações que acontecem entre eles durante
o encontro.
A Educação Corporativa também tem agido no sentido de padronizar e divulgar
procedimentos relativos ao desenvolvimento e educação do servidor, atendendo ao
princípio da transparência.
Além de obterem formação específica por meio do Curso de Formação de
Instrutores, ao corpo docente são conferidos os mesmos direitos e incentivos relativos
à capacitação que detém os servidores do ICMBio em geral, podendo também se
licenciarem para realização de pós-graduação.
6.3. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de
professores.
Na Portaria Normativa nº 09, de 12 de fevereiro de 2014, o ICMBio “dispõe
sobre as atividades de formação, bem como as normas e procedimentos para o
pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso...”, onde ficam
estabelecidas as regras específicas entre servidores na prática de instrução e o
Instituto. Desta normativa destacam-se os artigos descritos abaixo:
Art. 3º. “Considera-se instrutor o servidor ativo do ICMBio,
preferencialmente pertencente ao Quadro de Instrutores, que tenha
responsabilidade de promover e facilitar, em caráter eventual, os
processos de formação nas modalidades presencial, a distância e mista,
assim como pessoas convidadas, contratadas ou conveniadas para este
fim. Art. 4º São atribuições dos Instrutores: I - elaborar os Planos de Aula
de acordo com o Plano de Curso; II - preparar e atualizar materiais
didáticos; III - manter-se atualizado na temática de sua competência; IV
- reunir-se com outros instrutores e com o coordenador do curso, ponto
focal pedagógico, visando à elaboração e aprimoramento do conteúdo;
V - preparar e ministrar aulas nos eventos de formação; VI - elaborar
relatório do evento de formação e encaminhá-lo ao coordenador do
curso, quando entender pertinente ou solicitado; VII - elaborar e aplicar
avaliação de aprendizagem, quando for o caso, e; VIII - preencher a
avaliação de reação do evento de formação. Parágrafo único - Nas
modalidades à distância ou mista, o instrutor tem atribuições também
de: I – acompanhar e tutorar os cursos ou comunidades de
aprendizagem à distância para o qual foi designado; II – monitorar
individual e/ou coletivamente os aprendizes; III – participar e construir
atividades de avaliação de aprendizagem no ambiente virtual; IV –
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fomentar debates sobre o tema e responder prontamente as demandas
dos cursistas, dentro da sua esfera de conhecimento e competência ou
encaminhá-las ao coordenador de curso.
Art. 5º Considera-se Quadro de Instrutores o grupo de servidores ativos
do ICMBio, devidamente designados por meio de Portaria para atuarem,
em caráter eventual, nas atividades de formação. § 1º O ingresso no
Quadro de Instrutores dar-se-á mediante aprovação em Curso de
Formação de Instrutores - CFI, oferecido pelo ICMBio. § 2º A critério da
área técnica demandante do evento de formação, poderá ser prérequisito para ingresso no Quadro de Instrutores, além da aprovação no
CFI, à participação obrigatória em formação complementar ou atividade
de monitoria e, com carga horária compatível com a temática na qual
pretende atuar. § 3º As unidades do ICMBio deverão facilitar a
participação dos egressos do CFI nas atividades de capacitação de
forma a promover as competências necessárias, bem como o rodízio de
instrutores nos cursos. § 4º O processo de seleção para o CFI se dará
mediante critérios definidos por edital específico. § 5º Os servidores
integrantes do Quadro de Instrutores deverão ficar à disposição para
atuarem em atividades de formação pelo tempo mínimo de 3 (três) anos,
salvo impedimentos legais.
Art. 6º O instrutor poderá ser avaliado pelo coordenador do curso, ponto
focal pedagógico e discentes. Art. 7º Os servidores pertencentes ao
Quadro de Instrutores deverão ter preferência para participar como
instrutores nos eventos de formação do órgão. Art. 8º A exclusão do
Quadro de Instrutores poderá ser realizada por solicitação do instrutor,
respeitado o prazo previsto no parágrafo 5º, do artigo 5º, ou por
interesse da Administração. Parágrafo único. Poderá, ainda, ser
excluído do Quadro de Instrutores, conforme decisão da CGGP, o
servidor que não atender à convocação por três vezes, consecutiva ou
não, sem que tenha qualquer justificativa ou impedimento legal. Art. “9º
O convite para participar como instrutor em evento de formação de outro
órgão federal, estadual, municipal ou distrital, ao servidor pertencente
do Quadro de Instrutores, deverá ser formalizado à DIPLAN ouvida a
CGGP.”
No Capítulo IV, a mesma portaria o ICMBio se pronuncia a respeito do sistema
de gratificação, na qual a ACADEBio se enquadra para oferecer formação
profissional, conforme apresentado no ANEXO 1.
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
As instalações da ACADEBio situam-se na Floresta Nacional de Ipanema, e é
formada por dois prédios, sendo um Administrativo (atendimento em horário
comercial) e o outro do Alojamento (atendimento 24 horas).
O Alojamento da ACADEBio tem capacidade para hospedar até 168 pessoas.
Possui 18 suítes, cada qual com quatro camas de solteiro, sendo uma suíte com
apenas duas camas para atender pessoas com necessidades especiais. Possui,
ainda, 24 quartos também com quatro camas e com banheiro masculino de uso
coletivo, além de refeitório, área de estar e lavanderia coletiva para uso coletivo.
O prédio Administrativo comporta os espaços pedagógicos e a equipe de
coordenação do Centro, e possui 8 salas de aula, auditório, sala de conferência (sala
1), duas salas de informática, sala multimídia, salas de estudos, reuniões e biblioteca,
salas administrativas, banheiros femininos e masculinos (próximos as salas de aulas,
biblioteca e salas administrativas), além de espaço de jogos e atividades físicas, e
espaços abertos utilizados para atividades de campo, exposições, feiras e outros
eventos. Com relação a capacidade das salas e espaços, temos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala 01 (degrau) - 90 pessoas
Sala 02 (degrau) - 35 pessoas
Sala 03 (degrau) - 35 pessoas
Sala 04 (degrau) - 35 pessoas
Sala 05 (degrau) - 35 pessoas
Sala 06 (plana) - 35 pessoas
Sala 07 (plana) - 30 pessoas
Sala 08 (INFORMÁTICA) - 20 computadores
Sala 09 (plana) - 30 pessoas
Sala dos instrutores (plana) - 10 pessoas
Lateral do Auditório (plano) - 100 pessoas
Sala de multimídia (plana) - 30 pessoas
Auditório - 200 pessoas
Salas de estudo/ Biblioteca - 7 salas para 8 pessoas cada

No prédio administrativo ainda temos duas cozinhas, um salão com balcão, pia
e mesa para serviço alimentação, estacionamento na parte externa onde ficam
alocados 10 veículos operacionais da unidade, sendo 01 ônibus, 01 micro-ônibus, 01
Fiesta, 03 Vans, 01 Nissan e 03 caminhonetes.
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I.

Administrativo-pedagógico

-

Espaço

destinado

às

atividades

administrativas, logísticas e pedagógicas, onde ocorrem o planejamento
e execução dos cursos e demais eventos. Neste bloco localizam-se as
salas de aula e de reuniões, os escritórios, o auditório e demais espaços
para as atividades educacionais, além de um espaço para lazer e
realização de atividades físicas (Figura 9).
Figura 9 - Bloco Administrativo/Pedagógico

Fonte: ACADEBio, 2021.
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II.

Alojamento

–

espaço

destinado

aos

serviços

de

recepção,

hospedagem, alimentação e lavanderia (Figura 10).
Figura 10 - Bloco de alojamentos

Fonte: ACADEBio, 2021.
A ACADEBIO conta ainda com diversos espaços disponibilizados pela FLONA
de Ipanema para realização de atividades práticas de campo, tais como: sítio
histórico, trilhas sinalizadas, remanescentes florestais, áreas em processo de
recuperação ambiental, estande de tiro, além de outras áreas apropriadas para
capacitação em manejo de áreas protegidas.
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Figura 11 - Espaços de trabalho, convívio e educação da ACADEBio.

Fonte: ACADEBio, 2021.

Figura 12 - Espaços e salas de aula.

Fonte: ACADEBio, 2021.
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Figura 13 - Capacitação na ACADEBio com destaque para atividades práticas de
campo realizadas na FLONA de Ipanema.

Fonte: ACADEBio, 2021.

O conjunto formado por sua infraestrutura e de seu entorno imediato, faz da
ACADEBio um espaço diferenciado e de grande valor para realizar educação focada
em conservação ambiental. A experiência adquirida até o momento, permite planejar
a ampliação e intensificação da atualização das estruturas disponíveis.
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8. PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORÇAMENTO) E GESTÃO
INSTITUCIONAL.
O planejamento financeiro da ACADEBio vem sendo feito anualmente de modo
a atender as necessidades de capacitação dos funcionários do ICMBio. Ainda que
possam existir outras variáveis para esta definição, tais como, parcerias institucionais
e recursos com fontes em projetos especiais, o processo de definição do orçamento
está diretamente relacionado a dois fatores principais: (i) as definições orçamentárias
nos níveis do Ministério do Meio Ambiente e alta gestão do ICMBio, e (ii) o fluxo de
aprovação

do

Plano

de

Desenvolvimento

de

Pessoas

elaborado

pelo

ICMBio/ACADEBio, apresentado no item 2.1 e na figura 3 deste documento.
O modelo de gestão público-privado via contratação de uma Organização
Social, em se tornando uma realidade, deverá ser alterado para períodos de 3 a 5
anos, e em alinhamento com o planejamento estratégico e o plano de sustentabilidade
econômica da ACADEBio (ANEXO 4).
A projeção de custos da ACADEBio está apresentada na tabela 5, onde se
destaca um incremento de mais de 100% no período de 2022 a 2031, cobertos por
meio de receitas externas ao ICMBio.
Tabela 5: Custos fixos e variáveis da ACADEBio, 2022-2031.

Custos Fixo
Custos PDP
Custeio da unidade
Equipe Cursos Presenciais
Equipe Cursos Virtuais
Subtotal
Custos Variável
Custo Professores e Coord
Manutenção Cursos e Plataforma EAD
Projetos Especiais
Congresso
Comunicação
Subtotal
TOTAL CUSTOS

2022
900
3.663
600
5.163
2022
330
330
5.493

2023
945
3.846
630
674
6.095
2023
661
411
235
299
1.606
7.701

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
992 1.042 1.094 1.149 1.206 1.266 1.330 1.396
4.038 4.240 4.452 4.675 4.908 5.154 5.411 5.682
662
695
729
766
804
844
886
931
800
863
907
952
999 1.049 1.102 1.157
6.492 6.840 7.182 7.541 7.918 8.314 8.730 9.166
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1.101 1.366 1.576 1.655 1.738 1.825 1.916 2.012
453
496
538
581
624
666
709
751
470
784 1.176 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764
160
240
320
320
504
597
644
712
749
788
790
833
2.529 3.403 3.935 2.716 4.875 5.363 5.178 5.680
9.021 10.243 11.117 10.257 12.793 13.677 13.908 14.847

Fonte: Plano de Sustentabilidade ACADEbio.
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Na tabela 6 estão projetadas as receitas da ACADEBio, em se considerando o
cenário de contrato de gestão e também estão definidas conforme estabelecido no
Plano de Sustentabilidade da ACADEBio.
Tabela 6: Receitas projetadas ACADEBio.

Fonte: Plano de Sustentabilidade ACADEBio.
Neste novo contexto de gestão, as principais alterações estão relacionadas a
ampliação do público-alvo e dos níveis de utilização da infraestrutura disponível, com
a consequente obtenção expressiva de receitas externas adicionais aos recursos
financeiros provenientes do ICMBio. Neste cenário projeta-se uma redução gradativa
da participação do ICMBio no orçamento global da ACADEBio, conforme pode ser
observado no gráfico 1.
Gráfico 1: Receita total projetada ACADEBio versus recursos provenientes do
ICMBio.
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Fonte: Plano de Sustentabilidade ACADEBio.
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Além da redução dos repasses do ICMBio, o conjunto de serviços planejados
para serem ofertados ao mercado, permite projetar um investimento na ordem de 20
milhões de reais ao longo do período entre 2022 a 2031, conforme pode ser
observado no gráfico 2.
Gráfico 2: Projeção de receitas e investimentos da ACADEBio entre 2022 a 2031.

13.911

13.641

12.609

12.413

11.451

3.186
3.284

3.027
3.144

2.876
3.443

2025

3.354
2.942

2024

3.531
2.330

1.598

3.912
1.226

2023

Receitas externas (adicionais)

3.716
1.949

8.970

7.814
4.118

5.739
916

4.335

4.563

853
1.422
2022

Investimento OS

10.528

Receitas fonte ICMBio (PDP + Manutenção Unidade)

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Fonte: Plano de Sustentabilidade ACADEBio

78

9. Anexos ao PDI
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ANEXO 1
Artigos referentes a gratificação por encargo de curso presentes na Portaria
Normativa nº 09, de 12 de fevereiro de 2014.
“Art. 14 A gratificação por encargo de curso e demais atividades de
ensino descritas nesta Portaria, será paga ao servidor pertencente ao
Quadro de Instrutores do ICMBio ou servidor público civil federal de
outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal, por
atividades de instrutoria, coordenação de curso e elaboração de material
didático e conteúdo, realizadas em caráter eventual e fora do horário de
trabalho ou durante a jornada de trabalho mediante compensação de
horário, desde que não incluídas nas atribuições permanentes do cargo
ou função do servidor, no âmbito PAC/ICMBio. Parágrafo único. As
atividades previstas no caput deste artigo podem ser executadas
cumulativamente por uma mesma pessoa em um mesmo curso, porém,
o cálculo de horas para gratificação deverá considerar os valores
específicos para cada função de acordo com o período de sua execução
e nunca de forma sobreposta.
Art. 15 O quantitativo de horas para gratificação será apurado pela
CGGP/DIPLAN e pago ao servidor após conclusão das atividades de
curso mediante requerimento específico (Anexo II) e comprovação: a)
Instrutor: plano de aula assinado; b) Coordenador de curso: plano de
curso; c) Elaborador de material didático ou de conteúdo: material
didático ou conteúdo elaborado. § 1º A CGGP/DIPLAN, imediatamente
após o recebimento dessa documentação, deverá providenciar junto ao
Setor de Pagamento/Serviço de Administração de Pessoal/CGGP a
efetivação do pagamento referente à gratificação, respeitando os prazos
mensais oficiais de fechamento da folha. § 2º Os servidores
mencionados no caput devem estar identificados no Plano de Curso,
assim como a especificação da(s) sua(s) atividade(s) e o(s)
quantitativo(s) de hora(s) passível(is) de gratificação.
Art. 16 O pagamento da gratificação será efetuado por meio do sistema
utilizado para processamento da folha de pagamento de pessoal.
Parágrafo único. Na impossibilidade de processamento do pagamento
da gratificação na forma estabelecida no caput e caso se tratar de
pessoal sem vínculo com este Instituto, será admitido o pagamento por
meio de ordem bancária pelo Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal — SIAFI.
Art. 17 O valor da gratificação por encargo de curso será calculado de
acordo com os percentuais estabelecidos no Anexo I, desta Portaria, por
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hora/aula trabalhada, incidente sobre o maior vencimento básico da
Administração Pública Federal, apurado no mês de realização da
atividade. § 1° Considera-se hora/aula o tempo de 45 (quarenta e cinco)
minutos. § 2° Para fins de pagamento de disciplinas teóricas, o total de
horas/aula deverá ser dividido entre todos os instrutores da mesma
disciplina, no caso em que houver mais de um instrutor na mesma
disciplina. § 3° Para fins de pagamento de disciplinas práticas , o total
de horas/aula deverá ser pago na totalidade para todos os instrutores
da mesma disciplina, no caso em que houver mais de um instrutor na
mesma disciplina. § 4º As disciplinas teóricas e práticas deverão estar
definidas no Plano de Curso, Plano de Aula e Programação do Curso. §
5° A gratificação não será incorporada à remuneração, aos proventos
ou às pensões, nem servirá de base de cálculo para quaisquer outras
vantagens.
Art. 18 O elaborador de material didático ou conteúdo terá o quantitativo
de horas/aula sobre o qual poderá receber gratificação definido
previamente no Plano de Curso, não podendo exceder ao quantitativo
total de horas-aula do curso. Parágrafo único. A produção de material
didático de maior complexidade e que exija um tempo superior ao
descrito no parágrafo anterior deverá ser objeto de análise, devendo a
área técnica demandante encaminhar solicitação de tempo adicional
com justificativa à CGGP, que terá a responsabilidade deliberar
observando a pertinência e os recursos disponíveis.
Art. 19 O instrutor terá o quantitativo de horas/aula sobre o qual poderá
receber gratificação definido previamente pelo coordenador do curso e
em conformidade com o Plano de Curso e Plano de Aula.
Art. 20 As horas trabalhadas em atividades de formação, quando
desempenhadas durante a jornada de trabalho e requerido o pagamento
pelo servidor, deverão ser compensadas no prazo de até um ano após
a realização da atividade. § 1° Para fins de compensação cada hora/aula
ministrada deverá ser compensada por 45 minutos sob a aquiescência
da chefia imediata. § 2° Para fins de compensação ou para qualquer
atividade de ensino descrita nessa Portaria, o servidor poderá exceder
apenas 2 (duas) horas diárias da jornada diária de trabalho. § 3° No
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data do curso, deverá ser
apresentado à CGGP comprovante de horas compensadas com a
assinatura do servidor e da chefia imediata, conforme formulário de
Declaração de Compensação de Horas (Anexos III e IV), sob pena de
terem descontadas as horas de trabalho que deixaram de ser
executadas em favor da atividade de instrutoria gratificada.
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Art. 21 O convite por outro órgão federal, estadual, municipal ou distrital,
a servidor pertencente ao Quadro de Instrutores do ICMBio para
participar como instrutor em evento de capacitação, deverá ser
formalizado ao dirigente da Diretoria de Planejamento, Administração e
Logística - DIPLAN e por este autorizado. § 1° As horas trabalhadas nas
atividades de formação previstas no caput do Art. 21, quando
desempenhadas durante a jornada de trabalho e requerido o pagamento
pelo servidor, deverão ser compensadas no prazo de até um ano após
a realização da atividade. § 2° Para fins de compensação cada hora/aula
ministrada deverá ser compensada por 45 minutos sob a aquiescência
da chefia imediata. § 3° Para fins de compensação ou para qualquer
atividade de ensino descrita essa Portaria, o servidor poderá exceder
apenas 2 (duas) horas diárias da jornada de trabalho. § 4° No prazo de
12 (doze) meses, a contar da data do curso, deverá ser apresentado à
CGGP comprovante de horas compensadas com a assinatura do
servidor e da chefia imediata sob pena de terem descontadas as horas
de trabalho que deixaram de ser executadas em favor da atividade de
instrutoria gratificada.
Art. 22 - O pagamento da gratificação a servidor que executar atividades
inerentes a eventos de formação não poderá ser superior ao equivalente
a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, salvo em situação de
excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela
Presidência do Instituto, que poderá autorizar o acréscimo de até 120
(cento e vinte) horas de trabalho anuais. § 1° A CGGP controlará esse
limite, devendo o servidor, antes de desenvolver a atividade de
formação, atestar, em formulário próprio (Anexo V), o número de horas
já realizadas por ele durante o ano, em atividades de mesma natureza
em outros órgãos da Administração Pública Federal, até que seja
implementado o sistema de controle das horas trabalhadas por parte do
Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração FederalSIPEC. § “2° O servidor deverá exercer as atividades em eventos de
formação, preferencialmente, na própria instituição”.
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ANEXO 2 – DECLARAÇÃO ENAP
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ANEXO 3 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ACADEBio 2021.
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ANEXO 4 – Plano de Sustentabilidade ACADEBio – Sumário Executivo
Este modelo de negócios para a ACADEBio, orientado para a contratação de uma
Organização Social (OS), busca estabelecer novos parâmetros de gestão público-privada de modo
a ampliar a oferta de ações educacionais, incluindo novos públicos beneficiários, ao mesmo tempo
em que gera economia de recursos financeiros públicos. Nesse sentido, busca-se expandir o
público-alvo para além dos servidores do ICMBIO e de demais órgão públicos, incluindo os alunos
universitários, profissionais de empresas e ONG, por exemplo, e contribuindo para melhorar o
fator de utilização das estruturas disponíveis na ACADEBio.
O modelo de sustentabilidade da ACADEBio foi desenvolvido a partir da necessidade de
atualizar os números para o período de 2022-2031. Neste cenário, considera-se que a OS irá
assumir a gestão no segundo semestre de 2022 e os efeitos de sua atuação terão impacto completo
a partir de 2023. Os investimentos para lançamento e manutenção de cursos de ensino à distância
serão feitos com o recurso excedente advindo da gestão operacional da ACADEBio. Sendo um dos
investimentos no âmbito de manutenção e aprimoramento dos cursos virtuais, a ampliação de
equipe técnica em 24 pessoas ao longo dos próximos cinco anos, envolvendo desde pedagogos
até desenvolvedores TI (Moodle).
Os principais aspectos desta revisão, foram:
I.
II.

Foco nas atividades de educação e formação profissional.
Ampliação do sistema de ensino a distância e ensino remoto;

III.

Atualização de preços, custos e receitas; e

IV.

Expansão do horizonte de análise para 10 anos.

Esse novo plano de negócios poderá gerar um faturamento bruto adicional de
aproximadamente 16.7 milhões de reais em 2031, considerando a oferta de (i) cursos presenciais,
tanto na ACADEBio com possibilidades de utilização dos Centros de Pesquisa, à distância
(autoinstrucionais e remoto), abertos ao público; (ii) serviços de hospedagem para os alunos; e
(iii) locação do espaço para treinamentos e demais eventos. Ainda deverão ser realizados
congressos na área de Conservação Ambiental em parcerias com órgãos externos. Na sequência,
são explicitadas as premissas para as novas receitas. Com base nesta receita associada a redução
dos repasses do ICMBio (que saem de 4,5 milhões em 2021 para 2,8 milhões em 2031), os
recursos do ICMBio irão representar cerca de 17% do faturamento bruto total da ACADEBio.
Neste período o ICMBio durante os 10 anos prevê um repasse total de 36,5 milhões de reais,
para atender o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e as despesas de manutenção da
ACADEBio. Neste cenário, estima-se uma economia de 9 milhões de reais para o ICMBio se
considerarmos como linha de base os repasses previstos para 2022 de 4,5 milhões de reais. Esse
valor já contempla a previsão de uma redução gradativa a taxa de 5% ao ano dos valores globais
repassados à ACADEBio por parte do ICMBIO para a capacitação de seus servidores, que diante
de um aumento nos custos de 5% ao ano, resulta em uma redução efetiva de custos para o
ICMBio de aproximadamente 10% ao ano. No mesmo período, a OS contribuirá com um
investimento total de aproximadamente 21,6 milhões de reais.
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