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Eixo I

Fortalecimento
Institucional



ago/16
1. Definir local de implantação da 
Delegacia.

ago/16 2. Proceder passos para aluguel da 
sala.

ago/16 3. Criar delegacia - rito oficial.

fev/17 4. Indicar/eleger delegados.

fev/17 5. Implantar a Delegacia.

StatusAção

A Delegacia foi criada na sessão Plenária do 
dia 05/09/2016, através da Portaria CRBio-
04 nº 113/2016.  Criar e Implantar a 

Delegacia do 
Distrito Federal

Início ObservaçõesDemandas

Delegados eleitos conforme Portaria
CRBio-04 nº 127/2017.
Delegacia inaugurada em 06/12/2018 e
em pleno funcionamento. 

Executado

Parc. executado

Não executado

http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_113.pdf
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_127.pdf
http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2530:realizada-cerimonia-de-inauguracao-da-delegacia-do-df-e-do-premio-merito&catid=1:latest-news&Itemid=165


Executado

Parc. executado

Não executado

fev/17
1. Consolidar o levantamento das 
necessidades de cada Delegacia.

out/16
2. Realizar encontro dos delegados 
em BH. 

Encontros realizados: 03/10/2016, 
04 e 05/08/2017, 03 e 04/08/2018

3. Capacitar equipe de trabalho,  
com vistas a melhorar o 
funcionamento das Delegacias.

O debate foi feito constantemente junto
aos Delegados e repassado aos 

funcionários das Delegacias.

4. Capacitar Delegados visando 
promover ações de divulgação do 
Conselho e das Delegacias.

5.Capacitar interessados para 
atuarem em ações de fiscalização.

StatusAção

out/16

Início ObservaçõesDemandas

Potencializar o 
funcionamento das 
Delegacias do 
CRBio-04

Cada Delegacia criou seu Plano de Ação.

Ações ocorreram, nos estados e
Delegacias con nuamente.

Encontros realizados: 03/10/2016, 
04 e 05/08/2017, 03 e 04/08/2018



nov/16
6. Realizar plenárias i nerantes nas 
delegacias do CRBio-04 
considerando datas estratégicas.

253ª Reunião de Diretoria I nerante e 
Encontro de Biólogos na Delegacia do 
CRBio-04 em Palmas/Tocan ns realizada 
nos dias 18 e 19 de novembro/2016

mar/17

7.Iden ficar conselhos, comitês, 
grupos de trabalho,  dentre outros, 
na jurisdição do CRBio-04, que 
necessitam par cipação do 
profissional biólogo e cuja 
representação técnica e polí ca 
fortaleça o Conselho.

8. Iden ficar os passos necessários 
para ar cular vaga(s) para 
biólogo(s).
9. Implementar os passos 
necessários para efe var a 
ocupação da(s) vaga(s).

mar/17

10. Iden ficar os passos necessários 
para efe var o convênio com o 
Ministério Público nos demais 
Estados da jurisdição.

Potencializar o 
funcionamento das 

Delegacias do CRBio-
04

StatusAção Início Observações

Con nuo

Demandas

A iden ficação dessas ins tuições  
aconteceu con nuamente. Um
formulário e um mapa intera vo foram 
disponibilizados no site do Conselho para
iden ficação e manifestação dos biólogos.
Acesse aqui. 

Tais ações ocorreram junto aos órgãos em 
que se pleiteiavam vagas. 

Feito contato com o Ministério Publico 
dos estados. Não houve retorno posi vo 
nos estados de Tocan ns e Goiás. 
Em Minas Gerais um novo convênio foi
firmado em 13/08/2019.

Executado

Parc. executado

Não executado



Viabilizar a criação de 
novo Conselho 
Regional do Centro-
Oeste/Norte

abr/17
Atualizar estudo de viabilidade 
técnica e econômica incluindo os 
custos das delegacias.

ago/16 1. Iden ficar necessidades de 
adequação.

ago/16
2. Atender a Lei 12527/2011 que 
regula o acesso à informação dos 
Órgãos Públicos - LAI.

Con nuo 3. Manter atualizado o portal.

fev/17 1. Prestar orientação à Pessoa 
Jurídica.

mar/17 2. Contatar o Conselho Federal para 
estender bene cio.

Con nuo
3. Gerar lista de cursos em 
empreendedorismo em parceria 
SEBRAE/ Associação /CRBio-04.

Status

Adequar o Portal 
Transparência CRBio-
04 à legislação 
nacional

Ação

Fortalecer e ampliar 
o Empreendedorismo

Início Observações

Na página do Conselho já constam os itens 
exigidos pela Lei de Acesso à Informação.

Demandas

Atualização do estudo realizada e entregue
ao CFBio, órgão que tem a prerroga va de
criação de novos regionais.

Estudo disponível aqui. 

Ato con nuo realizado pelo CRBio-04 
através dos setores de Fiscalização, 
Ins tucional e Jurídico.

Gestão polí ca feita junto ao CFBio.

Promovido curso em Belo Horizonte em
parceria com o Sebrae/MG e disponibilizado
módulos online para biólogos de outras
localidades.

Executado

Parc. executado

Não executado

http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/planejamento/estudo_viabilidade_novo_regional_2019.pdf


Eixo II

Fortalecimento
Profissional



abr/17
1. Levantamento pelo Conselho de 
quais são os Fóruns onde há 
biólogos atuando.

mai/17
2. Aproximação técnica e polí ca do 
Conselho com órgãos públicos e 
privados.

fev/17
3. Aproximação do Conselho com as 
Universidades – alunos, 
coordenadores, professores.

dez/16
4. Rever os requisitos do Prêmio 
Mérito Acadêmico.

StatusAção

Mobilizar biólogos 
para atuarem em 
Fóruns Oficiais

Início ObservaçõesDemandas

Um formulário e um mapa intera vo foram 
disponibilizados no site do Conselho para
iden ficação e manifestação dos biólogos.
Acesse aqui. 
A Diretoria Execu va agiu constantemente
junto às Diretorias dos órgãos ambientais, 
buscando interceder em favor das ações
dos profissionais Biólogos.
Ato con nuo realizado por meio da CFAP,
Assessoria Ins tucional e conselheiros. 
Foi criada uma Área do Coordenador no 
site do CRBio-04. 

Requisitos revistos e portaria atualizada.

Executado

Parc. executado

Não executado

http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2223&Itemid=156
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_156.pdf


Con nuo

StatusAção

Criar Câmaras
Temá cas,
vinculando-as a
Comissões e
Grupos de 
Trabalho

Início ObservaçõesDemandas

Estruturar um banco de dados de 
profissionais por área de atuação da 
Biologia, para consulta e atuação em 
demandas do Conselho, que possam 
estar disponíveis quando necessário.

Executado

Parc. executado

Não executado

Portaria CRBio-04 nº 110/2016 
Designa membros para o Grupo de Trabalho da Gestão 
de Qualidade em Indústria de Alimentos e Bebidas e dá 
outras providências.

Portaria CRBio-04 nº 114/2016 
Dispõe sobre a competência do Profissional Biólogo 
para atuação na Área de Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação e em Gestão e Controle da Qualidade de 
Alimentos e Bebidas. 

Portaria CRBio-04 nº 136/2018
Dispõe sobre a designação de Grupo de Trabalho sobre 
Outorga para elaboração de Nota Técnica sobre a 
atuação de biólogos na coordenação e realização de 
outorga em Minas Gerais  

Portaria CRBio-04 nº 147/2018
Dispõe sobre a competência do Profissional Biólogo 
para coordenação, execução e elaboração de Processos 
de Outorgas de Água e a vidades a correlatas

Portaria CRBio-04 nº 151/2019
Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para 
estabelecimento de Ações Emergenciais, de curto e 
médio prazo referentes ao Desastre do Rompimento da 
Barragem I Mina do Feijão no município de Brumadinho 
– MG

http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_110.pdf
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_114.pdf
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_136.pdf
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_147_rev.pdf
http://crbio04.gov.br/images/portal_transparencia/legislacao/port_151.pdf


out/16

1. Levantar demandas do mercado e 
viabilizar cursos que promovam o 
aprimoramento profissional no 
atendimento a essas demandas.

StatusAção

Subsidiar a atuação 
profissional do 
biólogo

Início ObservaçõesDemandas

Executado

Parc. executado

Não executado

Em parceria com Sebrae foram realizados dois 
eventos “Gestão para biólogos” e “Mercado para 
biólogos”, além de duas capacitações: “Gestão e 
empreendedorismo” e “Pré-aceleração para biólogos” 
(a segunda foi cancelada por falta de interessados).

Em parceria com as Delegacias e en dades 
representa vas nos estados – sindicatos e associações 
– foram realizados diversos eventos, como curso de 
Manejo de Capivaras (TO), audiências públicas (DF), 
par cipação em feiras (GO e TO), Águas do Sertão 
Mineiro e Workshop de empreendedorismo (Montes 
Claros-MG), curso de Coleta Sanguínea (DF), I 
Simpósio de Biólogos do DF, Passeio Ciclís co (TO), 
curso de Formação Polí co Ins tucional (GO) etc.

Nas quatro sedes do CRBio-04: BH, Palmas, Brasília e 
Goiânia foi realizado o evento “Biologia 40 anos”, em 
parceria com IES, para celebrar os 40 anos de 
regulamentação da profissão no Brasil e aproximar a 
população do conhecimento cien fico produzido 
pelos biólogos.



mar/17
2. Promover Cursos de “Formação 
de Gestores de Conselho de 
Biologia”.

Con nuo

3. Promover eventos em parceria 
com as delegacias, em consonância 
às demandas do estado e para dar 
visibilidade às ações da delegacia no 
fortalecimento da profissão.

StatusAção

Subsidiar a atuação 
profissional do 
biólogo

Início ObservaçõesDemandas

Ações e eventos es mulados
 constantemente (listados no item 1).

Não executado

Executado

Parc. executado

Não executado



Eixo III

Orientação e
Fiscalização



Revisar o 
formulário da ART mar/17

1. Aprimorar o manual de 
orientação do preenchimento da 
ART.

StatusAção Início ObservaçõesDemandas

Revisão realizada e já disponibilizada
no site do Conselho. 

Executado

Parc. executado

Não executado

http://crbio04.gov.br/images/manual_art.pdf


Eixo IV

Legislação e
Normas



Fortalecer atuação 
conjunta entre os 
regionais e o CFBio 
que legi mem e 
agilizem a atuação 
do profissional no 
território nacional

nov/16

Discu r e propor estratégias para 
ex nção do registro secundário, 
com vistas a legi mar e agilizar a 
atuação do profissional no território 
nacional.

Fortalecer a 
atuação do 
Conselho frente à 
Resolução 227

Con nuo
Executar as demandas da Resolução 
227, de modo a subsidiar a atuação 
do profissional biólogo.

StatusAção Início ObservaçõesDemandas

Uma proposta de ex nção do registro
secundário foi encaminhada ao CFBio,
órgão com competência para legislar
sobre o tema. 

As ações de fiscalização ocorreram 
ro neiramente durante os quatro
anos de gestão.

Executado

Parc. executado

Não executado



Eixo V

Formação e
Aperfeiçoamento

Profissional



1º sem/17
1. Contribuir na Avaliação do 
Documento da Base Curricular.

mar/16
2. Par cipar do Seminário para Base 
Nacional Curricular.

jan/17

3. Encaminhar sugestões ao CFBio 
sobre a úl ma versão da lista das 
áreas de atuação do biólogo, com 
especial atenção à área da saúde.

StatusAção

Fortalecer, 
aprimorar e 
ampliar o escopo 
de atuação do 
profissional

Início ObservaçõesDemandas

Nova Base foi homologada pelo MEC.

Executado

Parc. executado

Não executado

Ao longo da gestão foram encaminhados ao menos oito 
o cios ao CFBio propondo alterações e inclusões em 
áreas de atuação.

OF/CRBio-04 Nº 0096/2016
REF: Sugestões para o Manual do Biólogo

OF/CRBio-04 Nº 0569/2016
REF: Gestão junto à ANAC

OF/CRBio-04 Nº 0501/2016
REF: Microempreendedor Individual (MEI)

OF/CRBio-04 Nº 0220/2016
REF: Resolução CFBio nº 17/1993 atualização

OF/CRBio-04 Nº 00874/17
REF: Inclusão de novo Título de Especialista – 
REPRODUÇÃO HUMANA

OF/CRBio-04 nº 05146/18
REF: Sinaflor – Sistema Nacional de Controle de Origem 
dos Produtos Florestais

OF/CRBio-04 nº 04570/18
REF: posição do CFBio na Biologia Esté ca



jan/17

3. Encaminhar sugestões ao CFBio 
sobre a úl ma versão da lista das 
áreas de atuação do biólogo, com 
especial atenção à área da saúde.

StatusAção

Fortalecer, 
aprimorar e 
ampliar o escopo 
de atuação do 
profissional

Início ObservaçõesDemandas

Executado

Parc. executado

Não executado

OF/CRBio-04 Nº 801/2016
REF: Atualização Resolução CFBio 227/2010
Meio Ambiente
1 - Geoprocessamento aplicado ao meio ambiente;
2 - Bioarqueologia (zooarqueologia/arqueobotânica);
3 - Agronegócio
4 - Impacto ambiental
5 - Comissionamento ambiental (empreendimentos 
diversos);
6- Zoneamento Socioambiental;
7 - Elaboração, criação e implantação dos seguintes 
documentos:  EIA; RIMA; RCA; PCA; RADA; PRAD; PTRF; 
Regularização de Reserva Legal;  Estudos rela vos a 
intervenção em APP
8 – Concessão de outorga com vazão até 10.000L/dia

Saúde
1 - Treinamento e ensino na área de saúde
2 - Geoprocessamento aplicado à saúde
3 - Saúde pública (Item 2.24 da Resolução 227/10) 
Inclusão de novas a vidades técnicas
4 - Imagenologia
5 - Controle de pragas
6 - Perfusão extracorpórea
7 - Citologia esfolia va
8 - Controle de infecção hospitalar
9 - Controle de zoonoses
10 – Fitoterapia

Biotecnologia e Produção
1 - Nanotecnologia
2 – Agronegócio



Sob 
demanda

4. Oferecer cursos de capacitação e 
aprimoramento aos profissionais 
(cursos para atuação em novas 
áreas; atuação em órgãos públicos e 
privados e cursos de formação em 
é ca, entre outros).

abr/17
5. Elaborar folder de orientação 
para os coordenadores de curso.

StatusAção

Fortalecer, 
aprimorar e 
ampliar o escopo 
de atuação do 
profissional

Início ObservaçõesDemandas

Em parceria com Sebrae foram realizados dois 
eventos “Gestão para biólogos” e “Mercado para 
biólogos”, além de duas capacitações: “Gestão e 
empreendedorismo” e “Pré-aceleração para biólogos” 
(a segunda foi cancelada por falta de interessados).

Em parceria com as Delegacias e en dades 
representa vas nos estados – sindicatos e associações 
– foram realizados diversos eventos, como curso de 
Manejo de Capivaras (TO), audiências públicas (DF), 
par cipação em feiras (GO e TO), Águas do Sertão 
Mineiro e Workshop de empreendedorismo (Montes 
Claros-MG), curso de Coleta Sanguínea (DF), I 
Simpósio de Biólogos do DF, Passeio Ciclís co (TO), 
curso de Formação Polí co Ins tucional (GO) etc.

Nas quatro sedes do CRBio-04: BH, Palmas, Brasília e 
Goiânia foi realizado o evento “Biologia 40 anos”, em 
parceria com IES, para celebrar os 40 anos de 
regulamentação da profissão no Brasil e aproximar a 
população do conhecimento cien fico produzido 
pelos biólogos.

A estratégia foi revista e foi criada uma
“Área do Coordenador” no site do Conselho.

Executado

Parc. executado

Não executado

http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2669


mar/17
Realizar pesquisa sobre os biólogos 
que atuam no ensino: Quem são? 
Estão registrados?

mai/17
Realizar ações de reaproximação 
com biólogos que atuam no ensino 
fundamental, médio e superior.

Apoio a 
publicações nov/16 EDITAL semestral.

Apoio a eventos 
técnico-cien ficos nov/16 EDITAL semestral.

StatusAção

Reaproximar e 
agregar ao 
Conselho os 
profissionais da 
área de Educação

Início ObservaçõesDemandas

Executado

Parc. executado

Não executado

Não executado

Não executado

6 editais do Programa de Apoio a 
Publicações e Eventos (PAPE) lançados. 
14 publicações apoiadas
total: R$36.000,00

6 editais do Programa de Apoio a 
Publicações e Eventos (PAPE) lançados. 
116 eventos apoiados
total: R$193.450,00

http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2574&Itemid=183
http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2574&Itemid=183


Eixo VI

Ações
Administrativas



mar/17

Ter o plano de carreira do 
funcionalismo adequado às 
legislações trabalhistas e demandas 
do Conselho.

nov/16
Avaliar a necessidade de ampliação 
do quadro de funcionários e 
implementar as ações per nentes.

mar/17
Promover capacitações e encontros 
para alinhamentos das funções.

StatusAção

Valorizar e avaliar 
o quadro de 
funcionários

Início ObservaçõesDemandas

Estudo e revisão concluídos em ago/19.

Realizado estudo de readequações das
funções, dos procedimentos operacionais
e ofertados vários curso externos de
capacitações

Executado

Parc. executado

Não executado



Eixo VII

Comunicação



Con nuo 
Divulgar na mídia os eventos de 
interesse dos biólogos, incen vando-
os a par ciparem.

Divulgar as ações do 
CRBio-04

Con nuo
Divulgar relatório síntese dos 
resultados alcançados pelo CRBio-04

mar/17 1.Definir linha editorial

jun/17 2.Licitar

jul/17 3.Produzir

StatusAção

Manter atualizados 
e inovar os meios 
de comunicação 
com os biólogos

Executar os passos 
para produção de 
livro com 
expecta va de 
lançamento para 
julho de 2017

Início ObservaçõesDemandas

Projeto não foi executado em função
do alto custo de produção.

Executado

Parc. executado

Não executado

O blog Biologia na Rede foi man do em 
constante atualização, registrando 1,9 
milhão de acessos e cerca de 1.500 
posts publicados entre nov/15 e set/19.

Na seção No cias do site do CRBio-04 
foram 523 publicações entre nov/15 e 
set/19. 

As redes sociais do Conselho – Facebook 
e Instagram – também foram man das 
em constante atualização, fato que se 
reflete no aumento do número de 
seguidores nas mídias: Facebook – de 
6.845 para 24.545
Instagram – de 2.428 para 26.122

O e-Bio, newsle er semanal do 
CRBio-04, teve 201 edições entre nov/15 
e set/19.



Manter atualizados

Elaborar folheto 
explica vo sobre 
representação e 
controle social

fev/17 Preparar o material: redação, edição 
e diagramação.

mar/16
Papo com Biólogo – pode ser 
i nerante.

mar/17 #oqueocrbio04faz
mar/17 #você quer um bom conselho.
mar/17 De frente com o presidente.

StatusAção

Produzir 
Campanhas de 
divulgação e 
comunicação

Início ObservaçõesDemandas

Executado

Parc. executado

Não executado

O material foi produzido em 2017 e 
enviado a todos os profissionais registra-
dos no CRBio-04 (juntamente com outros 
informa vos). O material também é 
distribuído em eventos realizados ou com 
a presença do Conselho e está disponível 
no site, no link: h p://bit.ly/contsocial 

De nov/15 a nov/19 foram realizadas 15 
edições do Papo com Biólogo, que 
totalizaram cerca de 450 par cipantes 
presenciais. Os vídeos disponibilizados 
no Facebook e no YouTube já veram 
mais de 24 mil visualizações. 

Não foram estruturadas em formas de 
campanha, mas difundidas de forma geral 
nas ações de comunicação do Conselho.
Foi realizada uma ação, em março de 2017.

http://bilt.y/contsocial


Fortalecer o acesso 
do profissional ao 
site do Conselho

mar/17
Reformular o site para facilitar o 
acesso às informações e 
potencializar as redes sociais.

Ampliar 
informações sobre 
a importância do 
registro no 
Conselho

mar/17

Campanha de mídia nas 
Universidades Públicas e Privadas, 
órgão públicos e aproximação 
ins tucional e divulgação nas 
Delegacias.

StatusAção Início ObservaçõesDemandas

O site do Conselho passou por diversas
adequações para melhorar o fluxo de 
informações e facilitar o acesso dos 
profissionais aos serviços mais demandados
(registro e ART). Houve, também, ampliação
 do uso do Facebook e Instagram
e criação de canal no YouTube.

Foram produzidos vídeos específicos
voltados a informações sobre Registro e
ART, além de um folder informa vo sobre
ART distribuído entre profissionais e
disponibilizado às ações de orientação
do setor de Fiscalização.

Executado

Parc. executado

Não executado
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