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ANTECEDENTES 

 

O Centro de Estudos RIOTERRA é uma OSCIP, criada em 1999 com a missão de 

defender a identidade amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio ambiente e 

contribuir para uma sociedade justa, democrática e participativa. Desenvolvemos projetos voltados 

para o uso sustentável da floresta em Rondônia, tendo como foco a atuação fortemente voltada 

para questões socioambientais, aliando desenvolvimento econômico às atividades de 

fortalecimento do capital social. Nos últimos treze anos, realizamos projetos com indígenas, 

ribeirinhos, pescadores e agricultores familiares, prezando sempre pela participação e valorização 

do conhecimento tradicional. Atuamos como representantes da sociedade civil em mais de uma 

dezena de espaços coletivos regionais e nacionais. Trabalhamos para contribuir com a formação 

de uma sociedade crítica, consciente de seu contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor 

um modelo de desenvolvimento para região amazônica que valorize o conhecimento das 

populações tradicionais, que alie conservação e sustentabilidade.  

Renovamos em 2012 o projeto “Semeando Sustentabilidade”, inicialmente aprovado no 

edital nacional do Programa Petrobras Ambiental, em 2008, para linha de fixação de carbono e 

emissões evitadas. Este trabalho conta com as parcerias da Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade, representado pela gerência 

da FLONA do Jamari e prefeituras de Itapuã do Oeste e Cujubim. Seu objetivo é realizar a 

recuperação de áreas alteradas/degradadas em reservas legais e áreas de preservação permanente 

utilizando Sistemas Agroflorestais/SAFs a partir de arranjos produtivos com elevado potencial 

para fixação de carbono a agricultores familiares a fim de contribuirmos para estabilidade e 

manutenção dos serviços ambientais regionais. 

Este projeto, realizado nos municípios de Itapuã do Oeste e Cujubim/RO, pretende 

envolver e impactar positivamente os diferentes setores (público e privado) e atores das zonas rural 

e urbana beneficiando-os com a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, assessoria técnica 

e extensão rural para agricultores familiares e cadastramento ambiental rural/CAR para que se 

regularizem ambientalmente. Esperamos ao final de dois anos que o projeto influencie as políticas 

ambientais dos dois municípios, contribua para melhorar a relação e o entendimento da sociedade 

local sobre a importância do uso equilibrado do ambiente para manutenção dos serviços 

ambientais.  

Entendemos que os conhecimentos proporcionados nesse curso são fundamentais para 

que estudantes e profissionais ligados a área ambiental possam aprender sobre a importância dos 

processos ecológicos e de gestão como ferramentas para melhorar aspectos relacionados a 

conservação e preservação de ambientes na Amazônica, visando uma atuação pró-ativa dos 

diferentes atores sociais envolvidos na questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS  
 

Disseminar conhecimentos teóricos e práticos sobre ecologia da floresta amazônica e ferramentas 

de gestão como subsídio às ações de planejamento, pesquisa e ordenamento territorial voltados à 

gestão dos recursos naturais e conservação destes. 

 

Objetivos específicos: 

 

 - ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade da Floresta Amazônica;  

-  estudar a heterogeneidade de habitats da Floresta Amazônica;  

- explorar a gama de métodos empregados para conduzir pesquisas ecológicas em ambiente 

tropical úmido; e 

- propiciar treinamento para estudantes e técnicos que atuam no governo e sociedade civil sobre 

os temas acima mencionados . 

 

PÚBLICO  
 

O curso é voltado para acadêmicos e técnicos que atuam em organizações da sociedade civil e 

governo. Será dada preferência a inscritos que demonstrarem atuação e/ou que desenvolvam 

trabalhos sobre a problemática de desenvolvimento rural e conservação amazônica.  

 

O número máximo de participantes no curso será de 20 (vinte) pessoas. Os participantes serão 

selecionados a partir da sua atuação comunitária, formação, experiência profissional e capacidade 

de fazer uso dos conhecimentos adquiridos nas suas respectivas áreas de trabalho.  

 

O CES Rioterra reserva-se o direito de aumentar o número de vagas. 

 

DATA E LOCAL  
 

O curso será realizado em Porto Velho (27 e 28/11) e Itapuã do Oeste (28, 29 e 30), Rondônia, no 

período de 27 a 30 de novembro de 2013.  

 

CONTEÚDO  
 

O curso estará dividido em três unidades que juntas somam 40 horas: 

  

 

UNIDADE I – Unidades de Conservação 

 

 SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

o Conceitos básicos; 

o Categorias de unidades de conservação; 

 

 Gestão de Unidades de Conservação 

o Conselhos 

o Plano de Manejo; 



 
 

 

 

 

UNIDADE II – Caracterização Física, Levantamento Biótico e Monitoramento da 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

 

 Conceitos  e desenho experimental 

 Metodologias de coleta de dados 

 

 

UNIDADE III – Práticas de Campo 

 

 Meio Físico; 

 Flora;  

 Fauna - mastofauna; herpetofauna; e avifauna; 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS  
 

Almeja-se que os participantes do II Curso “Ecologia da Floresta” desenvolvam:  

 

a) o fortalecimento e ampliação de parcerias entre instituições governamentais e não 

governamentais que atuam nas temáticas de desenvolvimento rural e conservação da Amazônia; 

b) melhora dos processos e planejamento para ações de conservação no sudoeste da Amazônia; 

c) disseminação de informações/conhecimentos locais e regionais sobre conservação da 

Amazônia; 

d) conhecimentos de Ecologia da Floresta sendo empregados, gerados e disseminados por 

diferentes atores sociais da região; 

e) representantes institucionais de instituições governamentais e não governamentais que atuam 

na área ambiental capacitados para utilizar tais conhecimentos, ferramentas e interagirem entre si; 

f) capacidade de entender e participar do debate sobre a política ambiental brasileira, contribuindo, 

assim, de modo efetivo, para o aperfeiçoamento de sua formação, implementação e avaliação.  

 

 

EQUIPE DE PROFESSORES  
 

Os professores, palestrantes e facilitadores que atuarão no curso são biólogos, geógrafos, geólogos. 

Todos são especialistas nas temáticas abordadas no curso. Atuam como professores universitários 

e pesquisadores e também na discussão, desenho, elaboração, implementação e avaliação de 

políticas públicas ambientais.  

 

INSCRIÇÃO  
 

Os requisitos básicos para a inscrição neste curso são:  

 

 Ter formação de nível médio ou superior;  



 
 

 Demonstrar atuação no estado de Rondônia em temáticas ligadas a desenvolvimento rural 

e conservação da Amazônia;  

 Possuir mais de 18 anos de idade; 

 Possuir disponibilidade para viajar para Itapuã do oeste para as aulas de campo.  

 

 

A inscrição é obrigatória e deverá ser feita somente via e-mail para rioterra@rioterra.org.br até às 

23:59h do dia 08 de novembro de 2013.  

 

Para se inscrever, o(a)s interessado(a)s deverão:  

 

1) preencher correta e integralmente todos os campos da ficha de inscrição, assumindo total 

responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas;  

2) anexar à ficha de inscrição um currículo resumido ou carta de apresentação, com no máximo, 

duas páginas; e  

3) apresentar carta de liberação da instituição na qual atua, se for o caso, informando que o(a) 

candidato(a) estará disponível para participar do curso nas datas propostas, caso seja 

selecionado(a).  

 

Não serão considerados: materiais incompletos, fora do prazo, currículos extensos, currículos 

Lattes, inscrições via fax ou correios, nem candidaturas que não cumpram os requisitos básicos 

exigidos para a inscrição. Nesses casos, as inscrições serão automaticamente desconsideradas.  

 

IMPORTANTE: O preenchimento da ficha de inscrição e o envio do currículo não garantem vaga 

no referido curso.  

 

PROCESSO SELETIVO  
 

Os participantes serão selecionados a partir da sua atuação em questões socioambientais, 

experiência profissional, formação acadêmica e/ou capacidade de fazer uso dos conhecimentos a 

serem adquiridos nas suas respectivas áreas de trabalho. Os candidatos serão selecionados 

exclusivamente com base nas informações fornecidas no material de inscrição submetido por eles.  

 

O processo de seleção será realizado por um Comitê de Seleção. O Comitê de Seleção é um 

colegiado independente formado com o objetivo exclusivo de selecionar os participantes do Curso. 

Esse grupo será composto por alguns dos professores do curso e outros profissionais convidados, 

especialistas em políticas públicas, representando instituições e organizações dos setores 

acadêmico, governamental, privado e terceiro setor. O Comitê é soberano na escolha dos 

participantes, restringindo-se o CES Rioterra ao gerenciamento das inscrições, com direito a um 

voto nesse processo, tal qual os demais membros.  

 

O Comitê de Seleção selecionará até 20 (vinte) participantes e definirá uma lista de suplentes, 

numerada segundo prioridade definida no processo de seleção.  

 

Resultado da Seleção - Os candidatos NÃO receberão comunicados individuais sobre o resultado 

da seleção. A lista dos selecionados será divulgada nos sites do CES Rioterra (www.rioterra.org.br) 

mailto:rioterra@rioterra.org.br
http://www.rioterra.org.br/


 
 

e no site do projeto Semeando Sustentabilidade (www.semeandosustentabilidade.org) a partir do 

dia 12/11/2013.  

 

Os candidatos selecionados deverão confirmar sua participação por e-mail 

(rioterra@rioterra.org.br) até o dia 19/11/2013. Outras formas de confirmação não serão 

consideradas. 

 

A NÃO CONFIRMAÇÃO ATÉ ESSA DATA IMPLICARÁ NA IMEDIATA 

CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO DA LISTA DE ESPERA.  

 

Como a participação no curso decorre de processo seletivo, candidatos não inscritos e não 

selecionados não poderão participar do curso, sob qualquer hipótese.  

 

 

CUSTOS  
 

 

Atividades em Porto Velho - os participantes selecionados de municípios que não sejam da capital 

terão seus custos de permanência e participação no curso - materiais didáticos, alojamento, 

alimentação e traslado - cobertos pelo CES Rioterra. Os residentes na capital receberão material 

didático. 

 

Atividades em Itapuã – todos os custos de permanência e participação no curso - materiais 

didáticos, alojamento, alimentação e traslado – serão cobertos pelo CES Rioterra. 

 

Todos os participantes deverão ter calça e camisa compridas, sapato fechado, preferencialmente 

bota para atividades de campo. 

  

CASOS OMISSOS 

 

Em caso de dúvidas os interessados deverão entrar em contato por e-mail com Janaína 

(janaina@rioterra.org.br), coordenadora de Educação do CES Rioterra, ou pelo telefone: 0XX69 

3223-6191.  
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