
Meta
Descrição

Verificar a viabilidade 
técnica e econômica 

da criação da 
Delegacia em 

Tocantins

Realizar Estudo de Viabilidade Técnica 
e Econômica. Delegacia inaugurada em 20/09/2014

Processo finalizado, mas com demanda contínua

Processo contínuo;
por demanda e início em 2012

Nomear agentes fiscais Por falta de demanda não houve nomeação.

Viabilizar a criação de 
novo Conselho 

Regional do Centro-
Oeste/Norte.

Elaborar plano estratégico para criação 
do novo CRBio

Estudos de Viabilidade Financeira e Econômica 
entregues ao CFBio em 2013; Os documentos podem 

ser acessados através do link Transparência Novo 
Regional do site no CRBio-04- Sem andamento.

Montar metodologia para realização de 
um estudo que:

 - identifique os espaços políticos que 
podem ser representados por Biólogos;
 - identifique o interesse dos Biólogos 

em participar destes espaços.

Metodologia apresentada mas não aplicada .

Realizar o estudo seguindo a 
metodologia desenvolvida no item 

anterior.

Conselho de Administração – IEF/MG;
COPAM/CPB - (Conselho Estadual de Política 

Ambiental/Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 
Áreas Protegidas);

CIEA ZM/MG - Comissão Interinstitucional de 
Educação Ambiental – Zona da Mata MG;

Comissão Permanente de Apoio ao Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde – Copragress – 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG;
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMAn – 

Goiânia/GO;
Lista Tríplice da Junta de Recursos Fiscais da 

Prefeitura de Goiânia;
Solicitação de "cadeira" na Fundação Municipal de 
Meio Ambiente de Palmas/TO em outubro de 2015 

sem retorno do Órgão.

Colocar o CRBio-04 à disposição de 
contribuir nos espaços identificados 

pelo estudo.
Processo contínuo

Articular com o MP a efetivação destes 
convênios. Material encaminhado para a Delegada de GO e TO.

Divulgar o Convênio com o MP. Renovado em setembro de 2014

1. Ampliar a 
representatividade 
do CRBio-04 nos 

estados de GO, TO 
e no DF

Plano de Ação 2012-2015
Relatório de execução

Eixo programático 1: Fortalecimento Institucional

Realizar treinamento de Fiscalização.

Ação ChaveObjetivo

Potencializar o 
funcionamento da 
Delegacia do GO.

Resultado

Criar sub-comissões da Comissão de 
Orientação e Fiscalização do Exercício 
Profissional - COFEP e Comissão de 

Formação e Aperfeiçoamento 
Profissional - CFAP.

- Representação em 
Conselhos; 

- Representação em 
Comitês;

 Representação em 
Comissões;

 e Representação em 
grupos de Trabalho.

Estabelecer 
convênios com o 

Ministério Público - 
MP (GO, TO e DF).

Reavaliado e demanda retirada do plano de ação

2. Aumentar a 
representatividade 

política dos 
profissionais nas 

áreas de:
I Meio ambiente e 

biodiversidade, 
II Saúde, 

III Biotecnologia e 
produção



Fomentar a criação de cada Câmara, 
via portaria, tendo como 

coordenadores, membros do Conselho;
 - Definir funcionamento das Câmaras 
Temáticas identificando temas-chave 

para elaboração da norma técnica;
 - Definir o cronograma de trabalho das 

Câmaras a cada ano.

Na Câmara de Saúde houve tentativas de formação, 
mas improdutivas. 

Elaborar normas técnicas, instruções 
normativas (resoluções, portarias, etc) 

notas de esclarecimento, cartilhas 
temáticas entre outros.

Finalizada a NT da Lei Complementar 140/2011, 
disponível no site do CRBio-04 em Legislação;

Realizar um treinamento de fiscalização. Não viabilizado

Nomear agentes fiscais após o 
treinamento. Sem demanda

5. Aumentar a 
interação dos 

profissionais do 
CRBio-04 no 

fortalecimento de 
sua atuação.

Promover enquetes 
direcionadas em meio 

virtual.

Desenvolver programa/sistema que 
permita a identificação do Biólogo.

Finalizado- Realizado o Censo CRBio-04 - 
mapeamento profissional e a enquete sobre a criação 

do novo regional de Goiás, Tocantins e DF

- Apoiar a reativação 
da Associação dos 
Biólogos de Minas 

Gerais (ABIO-MG); e 
- Apoiar a criação do 

Sindicato de MG.

Apoiar institucionalmente e 
juridicamente a elaboração de Plano 

Estratégico de Ação.

Finalizado.
A AMBIO encontra-se em funcionamento.

-Apoiar a criação de 
uma Associação de 
Biólogos a partir das 
antigas Associações 

já existentes no 
Estado de GO; e 

- Apoio a criação de 
Sindicato em Goiás.

Apoiar institucionalmente e 
juridicamente a elaboração de Plano 

Estratégico de Ação.

Foram criados o Sindicato dos Biólogos do Estado de 
Goiás;

Associação dos Acadêmicos e Profissionais de 
Biologia do Estado de Goiás;

Sob iniciativa e  responsabilidade do Biólogo Ygor 
Brandão

Apoiar a realização 
de palestras na 
Associação dos 

Biólogos de 
Tocantins: (2 em 

Palmas, 1 em 
Araguaina e 1 em 

Gurupi).

Definir temas de interesse.
Participação no evento Agrotins em 2014 e 2015;

Reuniões nos Órgãos Ambientais e da Saúde;
Palestras em Instituições de Ensino Superior 

Apoiar as ações do 
Sindicato dos 

Biólogos do Tocantins.

Apoiar institucionalmente e 
juridicamente sem demanda

- Apoiar a criação da 
Associação DF; 

- Apoiar a criação do 
Sindicato do DF.

Apoiar institucionalmente e 
juridicamente a elaboração de plano 

estratégico de ação.

Demanda acompanhada e encaminhada para os 
Presidentes da AMBIO e ATOBio, mas sem resultado.

4. Ampliar a 
representatividade 

do CRBio-04 em MG 
para fortalecer, 

ampliar e aprimorar 
sua atuação no 

estado sede.

3. Embasar 
tecnicamente a 

atuação do Conselho

Criar Câmaras 
Temáticas de forma 

permanente, 
vinculando 

Comissões e Grupos 
de Trabalho: 

I - Meio ambiente e 
biodiversidade, 

II – Saúde, 
III - Biotecnologia e 

produção.

Mobilizar Biólogos 
para atuar em 

Comissões Oficiais 
do CRBio nas 

regiões: Norte de 
Minas, Triângulo 

Mineiro, Sul de Minas 
e Zona da Mata.

6. Apoiar e estimular 
a reativação, criação 
e operacionalização 

de órgãos de 
representação da 

categoria.



7. Fortalecer o 
acesso do 

profissional no site 
do Conselho.

Atualização via digital 
do currículo do 

profissional junto ao 
CRBio.

Desenvolver programa/sistema que 
permita integrar no site do CRBio-04 

um campo para que o Biólogo, ao fazer 
o seu login, possa preencher e atualizar 
o seu currículo diretamente no sistema 

intranet do Conselho, evitando o 
acúmulo de vários arquivos referentes 
aos Currículos enviados anualmente 

pelo Biólogo.

Retirado do plano de ação

8. Criar um Grupo 
de trabalho para dar 

assistência a 
Pessoa Jurídica.

Ampliar a atuação do 
CRBio-04 com as 
Pessoas Jurídicas.

- Orientar as Pessoas Jurídicas no 
registro de suas empresas; 

 - Apoiar as ações da CFAP e da 
COFEP; 

-Promover cursos de 
empreendedorismo; 

- Realizar o Estudo de Viabilidade para 
avaliar a possibilidade de transformar o 

grupo de trabalho em Comissão.

Não houve demanda.

Criação de sub-
comissões da COFEP.

Instituir sub-comissões via portaria 
especificando a composição, 
coordenação e atribuições.

Demanda revista, atividades realizadas via alteração 
de procedimento interno da COFEP.

Realizar treinamentos em fiscalização 
nas regiões estratégicas do CRBio, 

bem como orientação de acordo com a 
demanda.

Por demanda

Designar Biólogos para a função de 
Fiscal Por demanda

2. Resguardar a 
atuação profissional 

do biólogo.

Vincular a atuação 
profissional às ARTs 

emitidas com a 
Criação de uma 

Central onde serão 
registrados os 

Relatórios 
profissionais do 

Biólogo. (O jurídico 
realizará análise 

sobre essa questão)

Desenvolver programa/sistema visando 
estruturar um Banco de Dados 

garantindo o sigilo das informações 
depositadas pelo Biólogo.

Não realizado.

3. Formar grupo de 
trabalho para 
implementar a 

mudança da ART 
para que se torne 

totalmente eletrônica.

Trabalhar no 
aprimoramento do 

sistema, com 
assinatura eletrônica 
para todos os níveis: 

contratante, 
contratado e 
fiscalização.

Desenvolver programa/sistema Enviadas várias sugestões ao CFBio, formado GT pelo 
CFBio, reuniões realizadas, mas sem resultado final.

Incluir na pauta das reuniões da 
COFEP o tema relativo ao cumprimento 

do Piso Salarial.
Não aplicável por questão de mercado.

Desenvolver programa/sistema com link 
orientando para consultar a tabela de 

honorários.
Não aplicável por questão de mercado.

Eixo programático 2: Fiscalização

1. Fortalecer a 
estrutura de suporte 

aos trabalhos da 
Comissão de 
Orientação e 

Fiscalização do 
Exercício 

Profissional 
(COFEP).

No preenchimento da 
ART, garantir o 

cumprimento do Piso 
Salarial.

4. Promover 
melhorias na 

estrutura de análise 
das ARTs.

Descentralizar a 
fiscalização



Desenvolver programa/sistema que 
permita incluir na ART eletrônica a 

possibilidade de uma taxa a ser 
repassada às Associações

Demanda encaminhada ao CFBIo em Abril/12 e sem 

andamento. 

Garantir o repasse dos recursos 
advindos das ARTs às associações.

Demanda encaminhada ao CFBIo em Abril/12 e sem 

andamento. 

Promover visitas de fiscalização e 
orientação aos profissionais em cargos 
de destaque, como diretorias, gerentes, 

ministros, etc.

Prática implantada e consolidada. 

Divulgar nos diversos meios de 
comunicação a prática da ART. Ação contínua

1. Subsidiar o 
Sistema CFBio / 

CRBio no 
fortalecimento de 

uma atuação 
conjunta entre os 
regionais e atuar 

com o CFBio para 
criar mecanismos 
que legitimem e 

agilizem a atuação 
do profissional no 
território nacional.

Gestão com o CFBio 
para propor a 

extinção do Registro 
Secundário

Apresentar proposta. Demanda encaminhada ao CFBio, mas sem andamento.

2. Efetivar os 
produtos das 

Câmaras Temáticas

Fortalecer a atuação 
do Conselho frente à 
Resolução 227, de 
modo a subsidiar a 

atuação do 
profissional Biólogo

Encaminhar os documentos técnicos 
gerados nas Câmaras Temáticas à 

Comissão de Legislação e Normas para 
serem referendados em plenária.

Demandas identificadas, como 
exemplos:

a. Unidade de Conservação - 
Comprovar a necessidade da presença 

do Biólogo nesses locais; 
b. Saúde – fundamentar a atuação dos 

Biólogos em Centros de controle de 
zoonose;

c. Vigilância Sanitária - fundamentar a 
atuação dos Biólogos nessa temática;
d. CTNBio – auxiliar tecnicamente nas 

discussões realizadas no âmbito da 
Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança.

Elaborada uma  nota técnica na área de meio ambiente e 
conservação da biodiversidade : Atuação do Profissional 

Biólogo quanto a Lei Complementar 140 de 08 de
dezembro de 2011.

Eixo programático 3: Legislação e Normas

5. Ampliar a prática 
da ART.

Promover e divulgar a 
necessidade de ART 

e orientar sobre o 
acervo técnico dos 

profissionais.

Apoio a Associações



Organizar grupo de 
profissionais para 

formação da 
Comissão.

Identificar profissionais interessados em 
compor a Comissão. reuniões realizadas por demanda

Ampliar a ação 
conjunta das 

Comissões na 
divulgação do espaço 
disponibilizado pelo 

Conselho.

Construir uma agenda de trabalho em 
conjunto. Por demanda

A Comissão se 
preparar para orientar 
os Coordenadores de 

IES quanto à 
adequação a 

Resolução nº 213.

Realizar reuniões para estudo e 
nivelamento de informações quanto à 

adequação a Resolução nº 213.

Realizado um Encontro Regional com os Coordenadores de 
Curso - CFAP CFBio - CRBio-04

Promover, por meio da Comissão de 
Formação e Aperfeiçoamento 

Profissional, a definição de temas e 
convite a profissionais e instituições 

qualificados para a realização de 
palestras e cursos.

não houve demanda

Definir o cronograma de palestras e 
cursos. não houve demanda

Identificar, via pesquisa com os 
biólogos, temas de interesse para 

realização de cursos.
não houve demanda.

Identificados os temas, promover a 
realização dos cursos mediante 

organização de cronograma.

Foram realizadas Palestra Taxus - aves; e o Programa 
Terça com pragas 

Apoiar a realização 
de cursos de 
capacitação.

Cumprir a portaria estabelecida para o 
apoio

Apoiar eventos 
técnico-científicos.

-Cumprir as normas estabelecidas para 
o apoio

-Ampliar o apoio, a exemplo do Terça 
com Pragas

Apoio a publicações.

Definir os procedimentos adotados de 
apoio via CFAP, incluindo:

- Elaboração de edital para apoio a 
publicações-divulgação de livros e 

lançamento;
- divulgação na página do CRBio de 

publicações;
- suporte financeiro para projeto gráfico.

não houve demanda

Avaliar, nos trabalhos das câmaras 
técnicas, temas que possam ser 

configurados em cartilhas temáticas.
não houve demanda

Identificar entre os biólogos aqueles 
que tenham materiais prontos a serem 
transformados em cartilhas temáticas.

não houve demanda

Eixo programático 4: Formação e aperfeiçoamento profissional

Elaboração de 
cartilhas temáticas.

Realizar cursos de 
capacitação aos 
profissionais e 

estudantes.

Cursos e eventos apoiados - 88

Realizar ações de 
qualificação para 

aproximar os 
estudantes, 

profissionais e 
instituições ao 

Conselho.

1. Instituir a 
Comissão de 
Formação e 

Aperfeiçoamento 
Profissional - CFAP

2. Promover a 
melhoria da 

qualificação dos 
profissionais



Avaliar possibilidade de transformação 
do jornal do Biólogo em revista.

Finalizado :Criação da Revista Vitae  . Lançamento de 
duas edições.

Divulgar nos meios a opção de deixar 
de receber a versão impressa do jornal 

do Biólogo. 
Finalizado

Realizara a mudança de layout 
identificando a nova gestão. Finalizado

2. Implementar a 
Comissão de 
Divulgação.

Melhorar o diálogo 
com a Comunicação, 
com os funcionários e 

biólogos

- Estabelecer um fluxo de rotina no 
levantamento das informações com a 

diretoria, secretaria e entre as 
diferentes Comissões do CRBio, dando 

ênfase ao que deve ser comunicado;
- Identificar notícias para o jornal 
pertinente às ações e atuação do 

CRBio; e
- Apresentar ao final de cada plenária, 

um informe do andamento das 
Comissões, identificando os assuntos 

que devem ser divulgados nos 
diferentes meios utilizados pelo CRBio-

04.

Demanda implantada e continua

Disponibilizar os documentos a todos os 
conselheiros e Biólogos

Demanda implantada e continua
Criação do Link Transparência CRBio-04

Criar um grupo de discussão pelo 
Yahoo. finalizado e em utilização

Ter o plano de 
carreira do 

funcionalismo 
adequado às novas 

legislações 
trabalhistas e 
demandas do 

Conselho.

Revisar o plano de carreira existente. em aplicação

Contratar Assessoria 
Institucional

Estabelecer, na revisão do plano de 
carreira, as funções do cargo de 

assessor.
contratado

Estabelecer, na revisão do plano de 
carreira, as funções do cargo de fiscal. Finalizado

Elaborar edital para contratações. Finalizado

Avaliar a viabilidade de contratação de 
fiscal para a Delegacia de Goiás. Verificada  inviabilidade financeira e operacional

Contratar os funcionários aprovados. Finalizado

Eixo programático 5: Comunicação

Eixo programático 6: Ações administrativas

1. Rever o quadro 
de funcionários

1. Fortalecer a 
marca da nova 

gestão.

3. Garantir a 
divulgação dos 

resultados 
alcançados pelo 

CRBio-04.

Manter, renovar os 
atuais meios de 

comunicação com o 
público alvo

Realizar concurso 
público para 
reposição de 
funcionários

Dar conhecimento 
aos resultados das 

ações da Diretoria e 
das Comissões.

Contratar Fiscal 
Biólogo.



Reduzir tempo de 
resposta aos 
profissionais

Desdobramento das ações relativas à 
ampliação do quadro de funcionários 

para execução das ações-chave:
-Atendimento na recepção;
- Atendimento telefônico;

-Digitalização de toda a documentação 
do CRBio. 

Realizado processo de melhoria do sistema de gestão. 

Valorização dos 
profissionais que 

trabalham no CRBio

- Estabelecer mecanismos de 
Incentivos;

- Promover Capacitações aos 
funcionários; e

- Identificar demandas para a melhoria 
das condições de trabalho.

Por demanda

Censo perfil do 
Biólogo da 4ª 

Região.

Conhecer o perfil dos 
profissionais da 

jurisdição
Mapeamento profissional finalizado

Prêmio Mérito em 
Biologia

Premiar profissionais 
destaque nas três 
grandes áreas de 

atuação: Meio 
Ambiente, Saúde, 

Biotecnologia e 
Produção

Agraciar os profissionais destaques a 
cada dois anos via indicação conforme 

portaria 49/2012
Realizado em 2012 e 2014 

Selo de Qualidade 
de Cursos

Melhoria dos Cursos 
de Ciências Biológicas

Primar pela qualidade dos cursos de 
Ciências Biológicas da jurisdição do 

CRBio-04

Implantado pelo CFBio em setembro/15. Três cursos 
de duas IES da jurisdição do CRBio-04 foram 

vencedores.

Prêmio Mérito 
Acadêmico.

Premiar egressos dos 
cursos de Ciências 

Biológicas da 
jurisdição do CRBio-

04 

Agraciar semestralmente egressos dos 
cursos de Ciências Biológicas, 

primando pela qualidade dos cursos da 
jurisdição

30 Prêmios entregues

Itens incluídos após o Planejamento

2. Melhoria do 
atendimento aos 

biólogos


