Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 11h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Rômulo Mello (Presidente) Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de
Planejamento, Administração e Logística), Fernando Dal’Ava (Diretor da Diretoria de Pesquisa,
Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinski (Diretor da Diretoria de
Criação e Manejo de UCs), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete Substituta), Cláudia Camurça
(Divisão de Comunicação), Daniel Ribeiro (Procurador da PFE), Paulo Carneiro (CGPRO),
Clayton Castilho (CGGP), Helena Araújo .(CGGP), Thais Ferraresi (CGGP), Wajdi Mishmish
(DIPLAN), Bárbara Nakayama (UFSCAR) e Dulcineia Pereira (UFSCAR).

Pauta:
1. Apresentação da proposta de criação do Projeto Político Pedagógico do
ICMBio
2. Informes.
Deliberações:
1. Apresentação da proposta de criação do Projeto Político Pedagógico do
ICMBio
A Senhora Silvana Canuto deu início à reunião apresentando as professoras Bárbara
Nakayama e Dulcineia Pereira, da Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR, e
falando sobre a idéia de elaborar um Projeto Político Pedagógico-PPP e do movimento
que vem ocorrendo por parte da CGGP e da ACADEBio para tal. Mencionou ainda, a
mini-oficina realizada no último dia 26 de agosto na ACADEBio com representantes da
DIPLAN e das demais Diretorias e ressaltou a necessidade de submeter a proposta,
ainda nessa fase, ao Comitê Gestor para aprovação e construção coletiva do projeto.
Segundo a professora Bárbara Nakayama, o atual momento do Instituto, que acumula
três anos de experiência na área da capacitação, é bastante oportuno para dar início à
construção do projeto.
A professora Dulcineia Pereira deu início à apresentação sobre o que é um Plano
Político Pedagógico. Acrescentou que o PPP consiste na projeção e enunciação da
proposta educacional que o instituto quer, com suas bases conceituais, políticas e
operacionais, que guiarão as ações de educação continuada do ICMBio. Como

princípios estão à participação dialógica, o reconhecimento e a validação dos saberes
existentes, além da socialização do processo.
A Professora Dulcineia Pereira tratou também das expectativas quanto à formulação do
PPP extraídas de respostas obtidas no ICMBio e concluiu informando sobre a proposta
de roteiro, a saber: conhecer a realidade; revisitar a legislação e as teorias de
educação através da experiência; criar e registrar o PPP; documentação e
acompanhamento do processo; e lapidar o documento “final” do PPP.
Após a apresentação, considerações foram feitas pelos presentes, que entendem que
o desafio é muito maior que gerar um documento, mas analisar a dinâmica da
instituição e tentar, por meio da capacitação, disseminar diretrizes para os servidores,
independentemente das convicções particulares. Foi também registrada a preocupação
da assembléia no que tange à transversalidade dos macroprocessos e como isso pode
ser recepcionado quando da elaboração do documento.
A iniciativa foi bem aceita pelo Comitê Gestor, ficando aprovada a construção do
Projeto Político Pedagógico para o Instituto Chico Mendes. As professoras elogiaram o
ineditismo da metodologia de levar para conhecimento e envolvimento do projeto a alta
hierarquia do órgão.
Como próximos passos, deliberou-se pela apresentação da proposta no âmbito do
Comitê Gestor de Capacitação-CGCAP para conhecimento e encaminhamentos
posteriores. Ficou consignado pelo Comitê Gestor ao CGCAP a decisão quanto à
definição sobre a composição de um grupo de trabalho para elaboração do documento
e facilitação do processo participativo do construção do PPP, alinhado com os agentes
do planejamento estratégico. Paralelamente, a DIPLAN, por meio da CGGP, trabalhará
em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada para a preparação do Termo
de Cooperação a ser firmado com a UFSCAR.

