
 
 

O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), em parceria com Serviço Florestal dos Estados 

Unidos (USFS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Operação 

Amazônia Nativa (OPAN), Fundação Vitória Amazônica (FVA), Pacto das Águas, Memorial Chico 

Mendes (MCM) e Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), com apoio da Agência 

dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), faz saber que, no período de 21 

a 31 de maio de 2021, estarão abertas as inscrições, mediante indicação, para o preenchimento de 54 

(cinquenta e quatro) vagas para cursistas para o Programa de Formação Continuada em Gestão de 

Empreendimentos Comunitários na Amazônia - FORMAR GESTÃO. 

1. O PROGRAMA  

1.1. O FORMAR GESTÃO será ofertado na modalidade educação remota e executado pelo Instituto 

Internacional de Educação do Brasil (IEB) no âmbito do projeto “Promoção de Cadeias de Valor 

Sustentáveis e Gestão Territorial e Ambiental de Áreas Protegidas”, com apoio da Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O curso será coordenado por um Comitê 

Pedagógico composto pelo IEB, OPAN, FVA, Pacto das Águas, MCM, IDSM, USFS e ICMBio. 

O Programa tem como objetivo promover, por meio da construção colaborativa de conhecimentos, a 

melhoria nas práticas de gestão dos empreendimentos comunitários que recebem assessorias 

técnicas das organizações que integram o Comitê Pedagógico. O processo formativo visa qualificar 

gestores de empreendimentos comunitários e assessores em conhecimentos, técnicas, métodos e 

instrumentos essenciais e hábeis para a melhor a execução de tarefas e tomada de decisão 

relacionadas à gestão de empreendimentos comunitários na Amazônia.   

Os conteúdos serão ministrados virtualmente na Plataforma Formar - ambiente virtual de 

aprendizagem do IEB -, somando um total de 188 (cento e oitenta e oito) horas, divididas em: 

● 04  (quatro) módulos de formação de 46 (quarenta e seis) horas cada;  

● 01 (um) seminário final de 04 (quatro) horas. 

Cada módulo de formação se divide em: 

● 32 (trinta e duas) horas destinadas às atividades síncronas (momentos em que todos 

interagem simultaneamente por meio de plataforma de videoconferência); 

● 4 (quatro) horas de videoaulas assíncronas (videoaulas gravadas que deverão ser assistidas 

antes das atividades síncronas); 

● 10 (dez) horas destinadas a atividades complementares, particularmente a elaboração de 

trabalhos e a realização de outras tarefas. 

 

O primeiro módulo abordará os valores dos empreendimentos comunitários amazônicos. O  segundo 

abordará a governança dos empreendimentos. O terceiro abordará as finanças dos 

empreendimentos. O quarto e último módulo abordará a comercialização. Após a conclusão dos 

quatro módulos será realizado um seminário de apresentação de trabalhos. Segue abaixo um 

esquema gráfico do percurso formativo do FORMAR GESTÃO. 



 

 
 
 
2. VAGAS

 
2.1. Serão ofertadas um total de 54 (cinquenta e quatro) vagas para cursistas.  

2.2. As 54 (cinquenta e quatro) vagas para cursistas serão distribuídas da seguinte forma: 14  

(quatorze) para representantes das organizações de assessoria a empreendimentos que 

compõem o Comitê Pedagógico e 40 (quarenta) para representantes de empreendimentos 

comunitários assessorados por estas organizações, sendo:   

 

Organizações de Assessoria Vagas 

Operação Amazônia Nativa - OPAN 02 

Pacto das Águas 02  

Fundação Vitória Amazônica - FVA 02  

Memorial Chico Mendes - MCM 02 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM 02 

COPROD/ICMBio 02 

Instituto Internacional de Educação do Brasil - IEB 02 

  
 



Empreendimentos Comunitários Vagas 

COOMARU - Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Unini 02 

FEMAPAM - Federação dos Manejadores e Manejadoras de Pirarucu de Mamirauá 02 

AMALCG - Associação De Moradores Agroextrativistas Do Lago Do Capanã Grande 02 

COOPCUNIÃ - Cooperativa de Pescadores, Aquicultures, Agricultores e Extrativistas 
da Resex Lago Cuniã 

02 

ASSOAB - Associação dos Agropecuários de Beruri 02 

APADRIT - Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do Rio 
Ituxi 

02 

ASPROC - Associação dos Produtores Rurais de Carauari 02 

ASTRUJ - Associação dos Trabalhadores Rurais de Juruá 02 

ACJ - Associação dos Comunitários Que Trabalham Com Desenvolvimento Sustentável 
no Município de Jutaí 

02 

AIPA -  Associação Indígena do Povo das Águas 02 

APITC - Associação dos Produtores Indígenas da Terra Indígena Caititu 02 

ASPACS - Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha 02 

AGUAPE - Associação dos Seringueiros das RESEX Federal e Estadual do Rio Cautário 02 

ASAEX - Associação dos Seringueiros e Agro-Extrativistas do Baixo Rio Ouro Preto 02 

Doá Txatô 02 

ASSIZA - Associação Indígena Zavidjaj Djigúhr 02 

Empreendimento do povo Arara da Terra Indígena Igarapé Lourdes a ser indicado 02 

Empreendimento comunitário da Resex Mapuá/PA 02 

Empreendimento comunitário da Resex Terra Grande Pracuuba/PA 02 

Empreendimento comunitário da Resex Arioca-pruanã/PA 02 

 
 

  



3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1. São pré-requisitos para participação no FORMAR GESTÃO:  

 
 

Empreendedores comunitários Assessores Técnicos 

Estar envolvido em processos de gestão de 
empreendimentos comunitários em áreas 
protegidas envolvidas no componente Cadeias 
de Valor Sustentáveis do projeto “Promoção de 
Cadeias de Valor Sustentáveis e Gestão 
Territorial e Ambiental de Áreas Protegidas” 

Estar envolvido na assessoria de base para 
gestão dos empreendimentos comunitários 
participantes do presente programa de 
formação 

Ter interesse pela temática Ter interesse pela temática 

Ter respaldo do empreendimento - Carta de 
indicação (1 página) ou arquivo de áudio 

Ter respaldo de sua instituição - Carta de 
indicação (1 página) 

Ter compromisso, disponibilidade e condições 
de acesso à internet para participar de todo o 
processo formativo 

Ter compromisso, disponibilidade e 
condições de acesso à internet para 
participar de todo o processo formativo 

Ter possibilidade de elaboração de relatórios  Ter possibilidade de elaboração de relatórios 

Ser assessorado por alguma das organizações 
componentes do Comitê Pedagógico do Formar 
Gestão 

Fazer parte do corpo técnico de alguma das 
organizações componentes do Comitê 
Pedagógico do Formar Gestão 

 
 
4. DO CRONOGRAMA  
 

DATA  ETAPA 

21/05/2021 
Encaminhamento do Edital para organizações de assessoria 

e empreendimentos 

21/05 a 31/05 de 2021 
Período de inscrição dos(as) cursistas indicados(as) pelas 

organizações e empreendimentos 

01/06/2021 Publicação da lista de aprovados 

02, 09, 16 e 23/06 de 2021 Encontros introdutórios ao FORMAR GESTÃO 

a definir* Módulos 1 a 4 

a definir* Seminário Final 

* As datas dos módulos 1 a 4 e do Seminário Final serão definidas conjuntamente aos cursistas 

durante os encontros introdutórios ao FORMAR GESTÃO. 

 



5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. Para se inscrever, o (a) cursista indicado(a) por sua organização de assessoria ou 

empreendimento deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.  

5.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente mediante o envio de: 

● ficha de  inscrição (anexa); e 

● para representantes de organizações de assessoria - carta de indicação em que a 

organização justifique a indicação do/a interessado/a em se tornar cursista; 

● para representantes de empreendimentos comunitários - carta de indicação ou arquivo 

de áudio em que o empreendimento justifique a indicação do/a interessado/a em se 

tornar cursista. 

Os documentos descritos acima devem ser enviados, dentro do prazo estabelecido neste edital, 

para os endereços eletrônicos breno@iieb.org.br e cleo@iieb.org.br ou, em caso de arquivo de 

áudio, para o whatsapp (61) 99642-6104. 

5.3. Ao se candidatar, o(a) indicado(a) se compromete a participar do FORMAR GESTÃO do início 

ao fim. Por sua vez, as organizações de assessoria e  empreendimentos comunitários que fizerem 

a indicação assumem o compromisso de:   

● Colaborar para a boa execução das atividades do(a) cursista durante o curso; e 
● Monitorar o(a) cursista no desempenho das atividades do FORMAR GESTÃO. 

5.4. A formação da turma será realizada e acompanhada pelo Comitê Pedagógico do FORMAR 

GESTÃO. 

6. DO RESULTADO  

6.1. O resultado do processo de indicação dos(as) cursistas será publicado no site do IEB na data 

prevista no item “4. DO CRONOGRAMA” deste edital, e enviado por e-mail aos cursistas. 

7. DA MATRÍCULA E SUBSTITUIÇÃO DOS (AS) CURSISTAS   

7.1. Os(as) cursistas indicados(as) receberão, no e-mail informado no ato da inscrição, as  

orientações para o primeiro acesso à Plataforma Formar. Caso o(a) cursista não receba esse e-

mail até a data dos encontros introdutórios ao FORMAR GESTÃO, deve verificar sua caixa de 

spam e, não encontrando a referida mensagem, entrar  em contato com a coordenação 

pedagógica do FORMAR GESTÃO, por meio do endereço eletrônico breno@iieb.org.br.  

7.2. Poderá haver substituição de cursista ou matrícula posterior ao prazo indicado neste edital, 

desde que o/a cursista indicado/a atenda aos critérios definidos neste edital. A substituição ou 

matrícula posterior ao prazo de inscrição deverá ser solicitada pelo empreendimento ao qual o/a 

cursista esteja vinculado, e será avaliada pelo Comitê Pedagógico do curso. Caso o momento de 

ingresso do cursista o impossibilite de cursar todos os módulos, poderá receber certificado de 

conclusão específico para os módulos de que participou, desde que cumpra o percentual de 

participação previsto no item 9.1 deste edital. 
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8. DA CERTIFICAÇÃO   

8.1. Os(as) cursistas aprovados(as) receberão certificação digital a ser disponibilizado no  próprio 

ambiente virtual de aprendizagem, mediante a participação de no mínimo 70% (setenta  por 

cento) das atividades síncronas em cada módulo, e apresentação de trabalho final do seminário 

de conclusão do curso, podendo este critério ser reavaliado caso a caso pelo Comitê Pedagógico 

do FORMAR GESTÃO mediante justificativa apresentada pelo empreendimento. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. São de inteira responsabilidade dos(as) cursistas o fornecimento de informações e a  

atualização de seu e-mail durante o processo de indicação, não se responsabilizando as 

organizações de assessoria e os empreendimentos comunitários por eventuais prejuízos que 

possa sofrer o(a) cursista em decorrência  de informações incorretas ou insuficientes.   

9.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Comitê Pedagógico do FORMAR GESTÃO.   

 

Brasília (DF), 21 de maio de 2021. 

  


