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02070.002801/2008-77
Número Sei:2452167

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste -Brasília
Telefone: 61 2028-9011/9013

PORTARIA Nº 110, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2018.

Institui
o
Plano
Plurianual
de
Capacitação 2018-2020 e o Plano Anual
de Capacitação PAC 2018, do Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade.
(Processo
nº
02070.002801/2008-77).
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, no uso
das competências atribuídas pelo artigo 24 do Decreto nº. 8.974, de 24 de janeiro de 2017, e pela Portaria nº. 2.154/Casa Civil, de 7 de
novembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 8 de novembro de 2016. Considerando o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro
de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Considerando a Portaria Normativa nº 106, de 30 de
dezembro de 2008, que institui a Política de Desenvolvimento de Pessoas no âmbito do ICMBio; Considerando os princípios orientadores das
ações educativas conforme Projeto Político Pedagógico (PPP) do ICMBio, constantes do processo SEI nº 02154.000053/2011-63; e
Considerando as recomendações do Comitê Gestor de Capacitação (CGCAP), memória de cálculo de valores e demais documentos
constantes do processo SEI nº 02070002801/2008-77,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Plano Plurianual de Capacitação 2018-2020 e aprovar o Plano Anual de Capacitação - PAC 2018 do
Instituto Chico Mendes.
§1º Fazem parte do Quadro de ações de capacitação os eventos constantes nos Anexos I e II desta Portaria.
§ 2º O anexo I é composto pelo quadro resumo de ações de capacitação para o ano de 2018, condicionado à memória de
cálculo do processo SEI nº 02070002801/2008-77 e poderá ter ajustes na avaliação de meio termo do Comitê Gestor de Capacitação em
julho/agosto de 2018.
§ 3º O Anexo II contém o quadro resumo das ações de capacitação previstas para 2019 e 2020.
Art. 2º O Plano Plurianual tem como objetivo geral assegurar e promover a implementação do programa de educação
continuada, que visa atender às necessidades institucionais por meio da capacitação dos servidores, proporcionando que desempenhem suas
atribuições com efetividade.
Art. 3º São objetivos específicos do Plano Plurianual:
1. Contribuir para que o servidor construa conhecimentos que permitam o desenvolvimento do pensamento crítico acerca de
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seu papel institucional, como cidadão e como profissional;
2. Dar continuidade à implementação, no âmbito do ICMBio, do processo de educação continuada, proporcionando aos
servidores condições necessárias ao cumprimento de suas atribuições, das ações do planejamento estratégico, visando o alcance da missão
institucional;
3. Envidar esforços para que cada ação de capacitação reflita direta ou indiretamente na potência de ação institucional;
4. Promover a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados aos beneficiários da Política Nacional de
Meio Ambiente; e
5. Oportunizar situações de aprendizagem nas modalidades presencial, semipresencial e à distância.
Art. 4º São diretrizes do Plano Plurianual:
1.

Implementar a Política de Desenvolvimento de Pessoas do ICMBio;

2. Promover a formação continuada dos servidores com o objetivo de aprimorar os serviços prestados atendendo às metas
institucionais e a promoção funcional daqueles;
3. Ampliar parcerias com instituições, nacionais e internacionais, para a execução dos eventos de capacitação;
4. Divulgar e aprimorar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do ICMBio;
5. Ampliar o planejamento e a execução de cursos nas modalidades semipresencial e à distância;
6. Promover, em conjunto com instituições parceiras, cursos de pós-graduação com apoio à participação dos servidores; e
7. Planejar e executar eventos de capacitação com o Ministério do Meio Ambiente e instituições vinculadas, bem como
outras instituições parceiras, propiciando desta forma a participação de servidores desses órgãos como aprendizes e instrutores.
Art. 5º As ações de capacitação previstas no Plano Plurianual respeitam os seguintes valores:
I

- excelência em resultados;

II

- foco no servidor;

III - flexibilidade;
IV - dinamismo;
V – inovação;
VI - ética; e
VII - criatividade.
Art. 6º São metas do PAC para o ano de 2018:
1. Executar 70% dos eventos de capacitação constantes no Anexo I;
2. Capacitar 20% dos gestores/chefes do ICMBio; e
3. Capacitar 30% de servidores efetivos em pelo menos uma capacitação prevista para o ano de 2018.
Art. 7º O PAC 2018 está organizado em quatro eixos:
1. Oficinas de planejamento e eventos de capacitação;
2. Congressos e afins;
3. Pós-graduação; e
4. Demanda espontânea.
Art. 8º O conjunto de eventos de capacitação, dentro de um eixo, com afinidade entre si formam os ciclos que podem ser
realizados de duas formas:
1 - aberto ou em formato de cardápio – o aprendiz escolhe qual (is) evento (s) quer participar dentre um conjunto que lhe é
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ofertado, e
2 – fechado – o aprendiz é o mesmo ao longo de todo o ciclo.
Art. 9º O Plano de Curso é documento obrigatório, conforme Portaria ICMBio nº 9, de 12 de fevereiro de 2014, e deverá
ser entregue pelo Coordenador de Curso em até 5 dias úteis antes da realização do evento de capacitação.
Parágrafo único – O pagamento de Gratificação por Encargo de Curso fica condicionado ao cumprimento das exigências da
Portaria citada no caput.
Art. 10 O PAC 2018 será permanentemente monitorado pelo Comitê Gestor de Capacitação (CGCAP) e avaliado durante
a execução e após o encerramento das atividades de capacitação no ano, considerando como subsídio os relatórios de avaliação dos eventos
de capacitação emitidos pela ACADEBio.
Art. 11 Nos casos em que o servidor selecionado/aprovado para participar de evento de capacitação deste PAC não puder
comparecer, deverá comunicar por escrito, antes do início do curso à ACADEBio e à sua chefia imediata.
Parágrafo único. O servidor que, depois de confirmada sua participação em evento de capacitação, não comparecer ou
abandoná-lo sem a devida justificativa, deverá ressarcir as despesas, bem como ficará impedido de participar de outras ações de capacitação
no período de 06 (seis) meses.
Art. 12 Os servidores que participarem de ciclos fechados ou de programas de formação de longa duração, não poderão
participar de outros cursos até que o período de afastamento seja finalizado, salvo em situações de interesse maior da Instituição, manifestados
formalmente pela Diretoria afeta ao tema ou Presidência.
Art. 13 Os eventos de capacitação previstos no Anexo I deverão acontecer dentro do exercício de 2018 e prioritariamente
executados no Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade – ACADEBio.
Art. 14 Os cursos que utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem do ICMBio, integralmente ou parcialmente e que estão
contemplados no PAC, deverão, nos módulos à distância, ser realizados preferencialmente durante o horário de trabalho do servidor,
condicionado à ciência da chefia imediata.
Parágrafo único. Outros cursos, organizados e executados por instituições parceiras na modalidade de ensino à distância,
que receberem apoio, divulgação ou aprovação da ACADEBio e com prévia autorização da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas,
também deverão ser realizados, preferencialmente, durante o horário de trabalho do servidor, condicionado à ciência da chefia imediata.
Art. 15 A inclusão de temas e eventos de capacitação não previstos nesta Portaria, bem como a realização de despesas que
ultrapassem a previsão orçamentária, somente poderão ocorrer após aprovação da DIPLAN.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO JOSÉ SOAVINSKI

ANEXO I

ITEM CURSO/OFICINA

1

VALOR
PREVISTO

Capacitação para elaboração de planejamentos específicos relacionados ao plano de manejo
Capacitação em planejamento estratégico para uso de recursos naturais, com base na experiência do USFS e do
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2

NPS

3

Curso de capacitação para o sistema de análise e monitoramento de gestão - SAMGe

4

Curso de Gestão Orçamentária, Financeira e de Contratos

5

Curso de Fiscalização de contratos administrativos para fiscais técnicos/setoriais

6

Curso de Formação de Pregoeiros

7

Curso de planejamento de Contratações à Luz da IN 05/2017

8

Oficina de planejamento do curso de Políticas Públicas para Inclusão Social e Produtiva de Populações Tradicionais

9

Curso de Políticas Públicas para Inclusão Social e Produtiva de Populações Tradicionais

10

Oficina para planejamento do curso de Turismo de Base Comunitária em Unidades de Conservação

11

Curso de gestão de recursos pesqueiros em Unidades de Conservação

12

Curso para operadores do SISBIO (EAD)

13

X Seminário de Pesquisa do ICMBio

14

Curso de Avaliação do estado de conservação dos ecossistemas

15

Curso de Avaliação do estado de conservação das espécies e uso do SALVE

16

Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente florestal 1º ed

17

Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente florestal 2º ed

18

Curso de capacitação no protocolo de alvo complementar do Monitora (castanha) - Componente florestal

19

Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente manguezal

20

Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: igarapés 1º ed

21

Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: alvo
complementar quelônios

22

Curso de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) com módulo SICONV

23

Curso de gestão de projetos

24

Oficina de planejamento do curso de Fiscalização de Caça
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25

Oficina de planejamento do curso de Fiscalização Marinha

26

Curso de renovação de porte de arma

27

Curso de Fiscalização de Caça - Módulos teórico e prático

28

Curso de Fiscalização Marinha - Módulos teórico e prático

29

Curso de Planejamento - Módulo Plano de Fiscalização Simplificado (PLAN)

30

Curso de Geo para Fiscalização

31

Oficina técnica de Google Earth Engine

32

Curso de atualização para gerentes do fogo e especialistas

33

Curso de sistema de comando de incidentes - Módulos básico e intermédiário

34

Curso de princípios de interpretação ambiental

35

Curso de monitoramento do número de visitantes

36

Oficina de planejamento do Curso de princípios de interpretação ambiental

37

Oficina técnica de monitoramento de contratos de concessão

38

Curso de Planejamento e Manejo de trilhas terrestres

39

18º Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas

40

28º Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas

41

5º Curso Móvel de Planejamento e Gestão do Turismo em Áreas Protegidas

42

Curso de Concessões de serviços públicos, Parcerias Público-Privadas e Gestão de Riscos

43

Curso de Análise de Balanços Previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP

44

Curso de SCDP Avançado

45

Curso de Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento

46

Curso de Auditoria, Atualização em Legislação de Pessoal e Concessão/Cálculos dos Benefícios do Regime Próprio
de Previdência Complementar

47

Curso de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI e SIASG

48

Curso de Tesouro Gerencial Avançado
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49

Curso Sistema SICONV e Portal de Convênios

50

Curso Excel do Básico ao Avançado

51

Curso básico de elaboração e gestão de termos de referência e planos de trabalho

52

Oficina de Planejamento do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados - PGR 5

53

Curso Gestão para Resultados em Áreas Protegidas (Cooperação Internacional - ABC)

54

Ciclo de Formação em Gestão para Resultados PGR 5 - Módulos 1, 2, 3 e 4

55

2° Módulo do Curso de Georreferenciamento e Demarcação de Unidades de Conservação na Resex CazumbáIracema

56

Curso Ampliado de Georreferenciamento e Demarcação de Unidades de Conservação

57

Curso de Regularização Fundiária

58

Curso de Aprofundamento para os instrutores de CFI

59

Curso de formação de instrutores - CFI

60

Curso de formação de instrutores EAD

61

Curso de formação de tutores para ensino a distância

62

Curso de conteudistas para ensino a distância

63

Curso de gestão e monitoramento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA

64

Curso de mapeamento de competências

65

Oficina de planejamento do Ciclo de formação em Gestão Socioambiental - GSA

66

Oficina de planejamento Ciclo de formação em GSA ed. 2017/2018 - Módulos 3, 4 e Seminário final

67

Ciclo de formação em GSA ed. 2017/2018 - Módulos 3, 4 e Seminário final

68

Curso de Planejamento do Programa de Voluntariado

69

Oficina de elaboração do Plano de Capacitação do Programa de Voluntariado

70

Curso de Comunicação - Porta Vozes do ICMBio

71

Gestão de conflitos pessoais e interpessoais Módulos 1, 2 e 3

72

Oficina de planejamento do Ciclo de Geoprocessamento
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73

Curso de Geoprocessamento com QGIS - Básico

74

Curso de Fundamentos de cartografia para o geoprocessamento
R$ 2.387.303,02
CONGRESSOS E AFINS

1

Semana Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

2

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação - CBUC
R$ 43.325,00
PÓS-GRADUAÇÃO

1

Concessões e Parcerias na Administração Pública

2

Gestão Orçamentária e Financeira

3

Mestrado Profissional do Jardim Botânico do Rio de Janeiro
R$ 89.222,00
DEMANDA ESPONTÂNEA

1

Participação de servidores em eventos de capacitação externos vinculados à manifestação dos gestores dos
macroprocessos afins e respectivos diretores e gabinete
TOTAL

R$ 200.000,00

R$ 2.719.850,02

ANEXO II

PREVISÃO DE EVENTOS CAPACITAÇÃO 2019-2020
Curso de capacitação para o sistema de análise e monitoramento de gestão - SAMGe (EAD)
Turismo de Base Comunitária em Unidades de Conservação
Políticas Públicas para Inclusão Social e Produtiva de Populações Tradicionais
Gestão de recurso pesqueiros em Unidades de Conservação federais
Curso para operadores do SISBIO (EAD)
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Seminário de Pesquisa do ICMBio
Curso Avaliação do estado de conservação dos ecossistemas
Curso Avaliação do estado de conservação das espécies e uso do SALVE – EaD
Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente florestal
Curso de capacitação no protocolo de alvo complementar do Monitora (castanha) - Componente florestal
Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente manguezal
Curso de capacitação nos protocolos dos alvos globais do Monitora - Componente recifes de corais
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: pesca experimental
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: igarapés
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: áreas alagáveis - automonitoramento da pesca
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: alvo complementar quelônios
Curso de capacitação nos protocolos do Monitora - Componente aquático continental amazônico: alvo complementar pirarucu
Curso de Formação de Instrutores em monitoramento da biodiversidade
Curso de capacitação nos protocolos s do Monitora - Componente áreas abertas
Introdução a gestão e monitoramento da biodiversidade
Fundamentos e Estratégias Pedagógicas EaD
Protocolos de monitoramento
Análise, síntese e gestão dos dados
Articulação intra e institucional
Gestão de Projetos
Oficina PESCA
Oficina Flora
Oficina DEGRAD

Oficina GEO
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Oficina AF02

Fiscalização Flora 01 (FLORA 1)
Fiscalização Degradação 01 (DEGRAD 1)
Geoprocessamento para Fiscalização 01 (GEOFIS 1)
Fiscalização de Pesca 01 (PESCA 1)
Agente de fiscalização 02 (AF 2)
Renovação do porte de armas
Planejamento - Módulo PLANAF (PLAN) – EaD
Mestrado Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação (ENAP)
Pós-graduação Lato Sensu em Tecnologia da Informação e Comunicação (ENAP)
Curso de Concessões e Parcerias Público-Privadas, Gestão de Riscos, Fiscalização
Curso SCDP Avançado
Curso Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento
Curso de Auditoria, Atualização em Legislação de Pessoal e Concessão / Cálculos dos Benefícios do Regime Próprio de Previdência
Complementar
Curso de Execução Orçamentária e Financeira no SIAFI e SIASG
Semana Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
Tesouro Gerencial Avançado
Curso Sistema SICONV e Portal de Convênios
Curso Excel do Básico ao Avançado
Concessões e Parcerias na Administração Pública
Gestão Orçamentária e Financeira
Curso básico de elaboração e gestão de termos de referência e planos de trabalho (EAD)
Ciclo de Formação em Gestão para Resultados (presencial) - Módulo I
Ciclo de Formação em Gestão para Resultados (presencial) - Módulo 2
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Ciclo de Formação em Gestão para Resultados (presencial) - Módulo 3
Ciclo de Formação em Gestão para Resultados (presencial) - Módulo 4
Ciclo de Regularização Fundiária (avaliação de imóveis)
Curso de Regularização Fundiária pra fiscais de contrato
Curso de formação de instrutores
Curso de formação de instrutores (EaD)
Curso de aperfeiçoamento de instrutores do CFI
Curso de formação de tutores -para Ensino a distância (EAD)
Curso de conteudistas para ensino a distância (EAD)
Curso de gestão e monitoramento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (EAD)
Curso de Gestão do Voluntariado ( presencial)
Oficina de balanço e planejamento Ciclo GSA
Ciclo de Formação em Gestão Socioambiental (presencial)-edição 2019 e 2020
Curso de Planejamento do Programa de Voluntariado- para servidores , parceiros e voluntários coordenadores ( EAD com tutoria)
Curso " o papel do voluntário no ICMBIO" - curso básico para voluntários, com noções gerais sobre o programa ( EaD sem tutoria- curso
aberto para todos os públicos)
Curso básico sobre atividade de voluntariado em linhas temáticas a definir ( EaD sem tutoria, curso aberto para todos os públicos)
Oficina de planejamento Ciclo GSA ( Módulo planejamento e comunicação
Geoprocessamento com QGIS - Avançado
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Documento assinado eletronicamente por Ricardo Jose Soavinski, Pre side nte , em 01/02/2018, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador
2452167 e o código CRC F1CE0A35.
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