CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 6º REGIÃO - CRBio-06
Gestão Integração Amazônica

Programa de Ação – Quadriênio 2014 a 2018

Objetivo

Metas e Estratégias
Eixo programático 1: Fortalecimento Institucional

Ampliar a representatividade do CRBio-06 nos estados de AC, AP, PA, RO ● Incentivar a criação de Delegacias nos Estados da Jurisdição;
e RR
● Verificar a viabilidade técnica e econômica da criação da Delegacia no Pará;
● Aumentar em 10% o número de novos registros em relação ao ano anterior;
● Fornecer a carteira de Biólogo com registro provisório (12 meses) após a Cerimônia
de Colação de Grau

Aumentar a arrecadação do conselho

● Enviar ofícios às Instituições de Ensino da Jurisdição esclarecendo a necessidade de
adequação para registro dos cursos e dos seus respectivos egressos
● Diminuir a inadimplência dos registrados em 10% através da divulgação da
importância do Conselho;
● Realizar uma mesa de negociação e parcelamento dos biólogos inadimplentes junto a
Diretoria do CRBio-06.

Aumentar a representatividade política dos profissionais nas áreas de
Biológicas

● Representação em Conselhos, em Comitês, em Comissões e Representação em
Grupos de Trabalho nas subáreas: I) Meio Ambiente e Biodiversidade; II) Saúde; III)
Biotecnologia e Produção;
● Estabelecer convênios com Ministério Público em nossa Jurisdição e com os órgãos
de fiscalização ambiental e de saúde.

● Criar Grupos Temáticos de forma permanente, vinculando Comissões e Grupos de
Trabalho:

Embasar tecnicamente a atuação do Conselho

I) - Meio ambiente e biodiversidade, II) – Saúde; III) - Biotecnologia e Produção.
Ampliar a representatividade do CRBio-06 no Amazonas para fortalecer,
ampliar e aprimorar sua atuação nos demais estados da jurisdição

● Mobilizar Biólogos para atuar em Comissões Oficiais do CRBio no Estado do
Amazonas e demais da jurisdição.

Aumentar a interação dos profissionais com o CRBio-06 no
fortalecimento de sua atuação.

● Promover enquetes direcionadas em meio virtual; Criação de uma Fanpage
(Facebook).
● Apoiar a reativação de Associações representativas dos Biólogos nos Estados de
nossa Jurisdição;

Apoiar e estimular a reativação, criação e operacionalização de órgãos de ● Apoiar a criação de Sociedades e outras Instituições representativas dos Biólogos do
Amazonas e nos Estados do CRBio-06;
representação da categoria.
● Apoiar a realização de palestras e discussões nas Associações dos Biólogos do Pará
e Amapá.
Fortalecer o acesso do profissional ao site do Conselho.

● Possibilitar a atualização via digital do currículo do profissional junto ao CRBio.

Ampliar a atuação do CRBio-06 junto a Pessoa Jurídica.

● Criar um Grupo de trabalho para dar assistência a Pessoa Jurídica.

Eixo programático 2: Fiscalização.
Fortalecer a estrutura de suporte aos trabalhos da Comissão de
Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional (COFEP).

● Descentralizar a fiscalização, delegando poderes para os Conselheiros atuarem nos
demais Estados do CRBio-06;
● Aumentar a eficiência na fiscalização direta e indireta em 20% em relação ao ano
anterior.

Formar grupo de trabalho para implementar a mudança da ART para que ● Trabalhar no aprimoramento do sistema, com assinatura eletrônica para todos os
se torne totalmente eletrônica
níveis: contratante, contratado e fiscalização.
Ampliar a prática da ART.

● Promover e divulgar a necessidade de ART para os profissionais biólogos deixar claro
a importância para o seu acervo técnico.

Eixo programático 3: Legislação e Normas
Subsidiar o Sistema CFBio / CRBio no fortalecimento de uma atuação
conjunta entre os regionais

● Realizar gestões junto ao CFBio para propor alternativas de representação dos
regionais.

Atuar junto ao CFBio para criar mecanismos que legitimem e agilizem a
atuação do profissional no território nacional

● Realizar gestões junto ao CFBio para propor a extinção do Registro Secundário.

Efetivar os produtos dos Grupos Temáticos

● Fortalecer a atuação do Conselho frente à Resolução 227, de modo a
subsidiar a atuação do profissional Biólogo.

Eixo programático 4: Formação e aperfeiçoamento profissional.
Ampliar a ação conjunta das Comissões na divulgação do espaço
disponibilizado pelo Conselho.

● Preparar a Comissão CFAP para orientação aos Coordenadores de IES quanto à
adequação a Resolução nº 213.
● Realizar ações de qualificação para aproximar os estudantes, profissionais e
instituições ao Conselho;

Promover a melhoria da qualificação dos profissionais.

● Realizar cursos de capacitação aos profissionais e estudantes;
● Apoiar realização de cursos de capacitação e eventos técnico-científicos;
● Apoio a publicações e/ou elaboração de cartilhas temáticas.

Eixo programático 5: Comunicação

Fortalecer a marca da nova gestão.

● Divulgar e conscientizar os estudantes de Ciências Biológicas, futuros biólogos
através de palestras nas instituições particulares, municipais, estaduais e federais de
atuação de profissionais com formação em Ciências Biológicas, 12 palestras por ano;
● Manter, renovar os atuais meios de comunicação com o público alvo através
de uma fanpage e do site do CRBio-06.

Implementar a Comissão de Divulgação.

● Através da reativação da Revista Digital E – Amazônia publicada trimestralmente no
site do CRBio-06;
● Melhorar a comunicação dos funcionários com os biólogos.

● Dar conhecimento aos resultados das ações da Diretoria e das Comissões; Ampliar o
alcance do Conselho junto aos Biólogos que atuam em outros estados da Jurisdição;

Garantir a divulgação dos resultados alcançados pelo CRBio-06

● Promover o Conselho Socialmente, participando em 04 eventos por ano,
entre Encontros, Simpósios, Congressos e Semanas.
● Realizar 02 (duas) visitas por ano aos Estados da Jurisdição para divulgação das
Ações do Conselho e discutir as ações junto as associações e sindicatos de biólogo;

Eixo programático 6: Ações Administrativas.
Rever o quadro de funcionários e contratar via concurso público Fiscal Biólogo.

● Chamar o Fiscal Biólogo já concursado por ordem de classificação;
● Elaborar o plano de carreira do funcionalismo adequado às novas legislações
trabalhistas e demandas do Conselho.
● Reduzir o tempo de resposta aos profissionais e valorização dos profissionais que
trabalham no CRBio-06;

Melhoria do atendimento aos biólogos.
● Viabilizar treinamento dos funcionários junto a Diretoria e Coordenadores da CTC,
CFAP e COFEP com 04 (quatro) reuniões ao ano (uma reunião por trimestre).

