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 O curso de campo: Ecologia e Conservação da Mata Atlântica:
O curso é oferecido pela Organização Não Governamental (ONG) Grupo Brasil Verde
(GBV), por meio do seu centro de capacitação técnica em conservação da natureza e pelo Grupo de
Pesquisa em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas do Instituto Federal do
Sudeste de Minas Gerais (GAP). Ocorre desde julho de 2002 e tem por objetivo apresentar
diferentes estratégias de conservação da natureza, bem como estimular discussões sobre ecologia e
conservação com ênfase em Áreas Protegidas e Mata Atlântica. Para isso, durante os dias de curso,
visitamos diferentes modelos de Unidades de Conservação e outras instituições. Os participantes
também tem a oportunidade de conhecer e vivenciar o modo de vida das populações tradicionais que
habitam a região por séculos. São remanescentes das populações caiçaras, que ainda mantêm vários
aspectos do seu modo de vida tradicional, marcado pela estreita relação com o meio natural.
Além das visitas, promovemos debates, palestras com professores convidados e gestores das
áreas. Também são exibidos vídeos, assim, os participantes têm a oportunidade de formar opinião e
adquirir ampla experiência em Ecologia e Conservação da Natureza.
Durante o curso os participantes também podem acompanhar as pesquisas realizadas com as
populações tradicionais que visam o entendimento dos conflitos gerados entre a conservação e a
busca pelo desenvolvimento econômico e a manutenção de suas atividades tradicionais (pesca
artesanal, agricultura e extrativismo). Além das pesquisas realizadas com a espécie simbolo da
região, o Guará (Eudocimus ruber), ave que esteve extinta por décadas no Paraná e foi redescoberta
na expedição de 2010. Desde então vem sendo monitorada por nossa equipe. Durante o curso os
participantes poderão acompanhar e aprender um pouco sobre estudos de Ecologia de Populações e
Biologia de Conservação, além da aplicação de Geotecnologias no estudo da biodiversidade.
 O Grupo Brasil Verde:
Trata-se de uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, que tem como
vocação a capacitação e formação de profissionais para atuarem em Conservação da Natureza.
Temos como perfil a realização de atividades de campo, a participação de vários profissionais
(especialistas, mestres e doutores) e a distribuição de vasto material didático produzido pelo GBV e
parceiros ou que nos é doado por outras organizações nacionais e internacionais. Por meio do nosso
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Centro de Capacitação Técnica em Conservação da Natureza (CECACN/GBV), oferecemos desde
2000 cursos de capacitação em diferentes áreas da Conservação, expedições e cursos de campo,
cursos de extensão e pós-graduação Lato Sensu em parceria com Instituições de Ensino Superior. Já
tivemos cursos financiados por organizações nacionais e internacionais. Mais informações podem ser
acessadas no nosso site www.grupobrasilverde.org.br 
 O Centro de Capacitação em Conservação da Natureza – GBV:
O Centro de Capacitação em Conservação da Natureza (CECACN) surgiu em 2000 em Além
Paraíba, Minas Gerais, com o objetivo de capacitar profissionais para atuarem de forma responsável,
de disseminar e democratizar a informação técnico-científica sobre os assuntos relacionados à
Conservação da Natureza e suas múltiplas faces. Foi criado para disciplinar as ações do GBV
direcionando esforços na formação e capacitação profissional de qualidade. Por não existir
fisicamente, foi possível a realização de cursos, palestras e treinamentos em dezenas de municípios
brasileiros envolvendo estudantes, professores, ambientalistas, gestores de Unidades de
Conservação, funcionários públicos, representantes de empresas e ONGs, além de pessoas
interessadas na Conservação da Natureza. Nesse período, foram realizados 36 de cursos presenciais
de média e longa duração, 2 cursos de pós-graduação, 14 cursos de campo no Parque Estadual de
Ibitipoca e 24 expedições técnicas à Unidades de Conservação da Mata Atlântica do Paraná na região
de Guaraqueçaba, capacitando 1590 profissionais a atuarem em questões que envolvam a
Conservação da Natureza e a Educação Ambiental. Contamos com um grupo técnico formado por 07
(sete) pesquisadores de reconhecida competência. Além de nossa equipe técnica, recebemos o apoio
de professores colaboradores, especialistas, mestres e doutores e mantemos parcerias e convênios
com várias organizações governamentais ou não, brasileiras e de outros países.
Além dos cursos de capacitação, o CECACN – GBV é responsável pela realização de
palestras, simpósios, cursos de curta duração e cursos de campo em vários locais do Brasil. Dentre os
cursos de campo, dois acontecem regularmente:
a) Curso de campo em “Ecologia e conservação de campos rupestres” – Curso realizado
no Parque Estadual de Ibitipoca em quatro edições anuais;
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b) Curso de campo em “Ecologia e conservação da Mata Atlântica” – Curso ministrado
durante a Expedição Mata Atlântica que acontece em janeiro e cuja programação contempla
visitas a diversas unidades de conservação e instituições de pesquisa do estado do Paraná.
As atividades do GBV e do CECACN estão se expandindo para outros países graças a
parcerias com instituições europeias e da América Latina o que tem possibilitado um rico
intercâmbio de experiências em estratégias de conservação da natureza.
Nosso diferencial:
•

Ampla experiência e professores qualificados com diferentes origens e formações;

•

Estímulo às redes de relacionamento entre os participantes dos cursos (diferentes

origens, formações etc.);
•

Método que alia teoria e prática;

•

Aulas práticas (em campo), estudos de casos e experiência na organização de

expedições;
•

Amplo material didático distribuído durante os cursos;

•

Extensa rede de parcerias;

•

Harmonia, dedicação e amplo apoio aos participantes dos cursos;

•

Utilização de obras audiovisuais com temáticas complementares;

•

Estímulo de uma visão macro (holística) da conservação da natureza.

 O Grupo de Pesquisas em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas (GAP) – IF
Sudeste MG – Campus Barbacena:
O Grupo de Pesquisas em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas nasceu em 05
de junho de 2011 por iniciativa de professores e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena, com o objetivo de tornar-se referência
no planejamento, implantação e gestão de Unidades de Conservação e outras áreas protegidas.
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Integram o grupo professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de
promover uma visão multidisciplinar através de ações socioambientais que permitam uma integração
maior entre a conservação e o desenvolvimento regional.
O grupo é certificado pelo IF Sudeste MG e reconhecido pelo CNPq. As pesquisas em
andamento visam mapear e levantar, em detalhes, as condições gerais das Áreas Protegidas e
acompanhar suas gestões, iniciando suas ações pelo Sudeste e Sul do Brasil, além de manter
atualizado um banco de dados sobre todas as áreas do território nacional.
 Público alvo
Temos um público bastante variado em formação, idade e origem, o que enriquece a
expedição. Na maioria, é claro, estão pessoas que estudam ou trabalham em alguma área relacionada
a Ecologia e a Conservação. São estudantes de graduação e pós-graduação, além de professores,
pesquisadores e profissionais liberais. Também são freqüentes pessoas que se interessam por
ecoturismo (profissionais ou não), ambientalistas e/ou amantes de viagens por ambientes naturais.
Recebemos pessoas de diferentes estados brasileiros e de países da Europa e América Latina.

 Certificado:
Aqueles que participam de todas as atividades consideradas obrigatórias do curso recebem
um certificado emitido pelo Grupo Brasil Verde com duração de 100 horas de atividades teóricas e
práticas.

 Palestras ministradas:
Em cada edição participam diversos professores convidados, além de sermos recebidos pelos
gestores e diretores das áreas visitadas (Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, Instituto
Chico Mendes de Biodiversidade, Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba etc.). Além disso, teremos
apresentações de professores convidados e com os Profs. Dr. Geraldo Majela Moraes Salvio
(http://lattes.cnpq.br/7083630018901697)
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Junior

(http://lattes.cnpq.br/7083630018901697) sobre o tema do curso. É bom salientar que qualquer
participante pode apresentar alguma palestra sobre algum assunto relacionado ao curso ou sobre sua
organização de origem.
 A programação:
Existe uma programação básica (Anexo), porém a mesma pode sofrer alterações em função
da disponibilidade dos lugares visitados e das pessoas que nos recebem. Ex: Uma unidade pode ser
fechada na última hora por força maior. Nesse caso, alteramos o programa. Até a data do curso
mantemos contato com os gestores das áreas visitadas e com os participantes, atualizamos a
programação sempre que necessário.
 Locais visitados:
Usamos como base a cidade de Guaraqueçaba. Normalmente, são visitadas as seguintes áreas:
o

APA de Guaraqueçaba (ICMBIO);

o

Município de Guaraqueçaba (PR);

o

RPPN Sebuí;

o

Estação Ecológica de Guaraqueçaba (ICMBIO);

o

Parque Nacional de Superagui (ICMBIO);

o

RPPN Salto Morato (Fundação O Boticário de Proteção à Natureza);

o

Passeios a barco pela baia de Guaraqueçaba, rios Tagaçaba, Serra Negra

e canal do Varadouro;
o

Comunidade de Tagaçaba;

o

Comunidade do Varadouro;

o

Comunidade do Ariri;
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o

Associação dos artesãos de Guaraqueçaba;

o

Ilha das Gamelas.

OBS: O roteiro pode ser alterado por determinação da Coordenação do Curso. Sugestões são
aceitas.
 Hospedagens durante a expedição:
Utilizamos como base a cidade de Guaraqueçaba no estado do Paraná onde ficamos
hospedados na pousada Chauá. São de três a quatro pessoas por quarto (diferentes opções conforme
descrito abaixo).
OBS: É possível hospedagem individual ou casal, porém o custo poderá ser maior para quem
opta por isso, e está condicionada a capacidade de atendimento da pousada. Essa opção é informada
no ato da inscrição. Lembramos que a interação do grupo é parte importante do curso, assim,
estimulamos a coletividade.

 Barcos utilizados:
Nosso principal meio de locomoção em Guaraqueçaba são barcos. Usamos barcos tipo
VOADEIRA (uma lancha rápida com capacidade para quatro pessoas). Os barcos utilizados têm
equipamentos de segurança exigidos pela Capitania dos Portos. Usamos os mesmos barqueiros há
anos, são moradores da região e com grande experiência e com documentação exigida para o
transporte.
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 Custo do curso:
Existem seis diferentes opções de inscrição:
 Opção com transporte e hospedagem com café da manhã em quarto com ar e TV:
O valor é de R$ 1.000,00 (mil reais) à vista ou 1.100,00 (mil e cem reais) que podem ser
parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito segundo a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 220,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 275,00 para inscrições até novembro;
• 3 x 367,00 para inscrições até dezembro;
• 2 x 550,00 para inscrições no mês de janeiro.

 Opção com transporte e hospedagem com café da manhã em quarto com ventilador e
sem TV:
O valor é de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais) à vista ou R$ 995,00 (novecentos
e noventa e cinco reais) que podem ser parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito
segundo a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 199,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 248,75 para inscrições até novembro;
• 3 x 331,67 para inscrições até dezembro;
• 2 x 497,50 para inscrições no mês de janeiro.
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 Opção com transporte e hospedagem com café da manhã em camping:
O valor é de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) à vista ou R$ 925,00 (novecentos e
vinte e cinco reais) que podem ser parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito
segundo a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 185,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 231,25 para inscrições até novembro;
• 3 x 308,34 para inscrições até dezembro;
• 2 x 462,50 para inscrições no mês de janeiro.

 Opção sem transporte e hospedagem com café da manhã em quarto com ar e TV:
O valor é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) à vista ou R$ 850,00 (oitocentos e
cinquenta reais) que podem ser parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito segundo
a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 170,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 212,50 para inscrições até novembro;
• 3 x 283,34 para inscrições até dezembro;
• 2 x 425,00 para inscrições no mês de janeiro.
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 Opção sem transporte e hospedagem com café da manhã em quarto com ventilador e
sem TV:
O valor é de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais) à vista ou R$ 745,00 (setecentos
e quarenta e cinco reais) que podem ser parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito
segundo a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 149,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 186,25 para inscrições até novembro;
• 3 x 248,34 para inscrições até dezembro;
• 2 x 372,50 para inscrições no mês de janeiro.

 Opção sem transporte e hospedagem com café da manhã em camping:
O valor é de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) à vista ou R$ 675,00 (seiscentos e
setenta e cinco reais) que podem ser parcelados com cheques pré-datados ou no cartão de crédito
segundo a seguinte ordem de inscrições:
• 5 x 135,00 para inscrições até outubro;
• 4 x 168,75 para inscrições até novembro;
• 3 x 225,00 para inscrições até dezembro;
• 2 x 337,50 para inscrições no mês de janeiro.
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OBS:
 O valor pago pelo curso é referente às despesas dos cursistas. Todas as atividades são
conduzidas voluntariamente pela equipe organizadora;
 As opções com transporte seguem o roteiro Barbacena (MG) / Guaraqueçaba (PR) /
Barbacena (MG);
 No caso de ir por conta própria o cursista deve nos encontrar em Guaraqueçaba no dia
marcado para a abertura do curso. Daremos todas as informações necessárias para
chegarem até lá.
 Em qualquer das opções escolhida, estão inclusos o material didático, entrada na
maioria dos locais, café da manhã, certificado e livro “Áreas Naturais Protegidas e
Indicadores Socioeconômicos: o desafio da conservação da natureza”.

 Não está incluído em nenhum dos casos:
Alguns gastos extras não são incluídos no pacote, por sofrerem pequenas alterações com
frequência em função de temporada, de número de pessoas, de aumento de combustível etc.,
entretanto, para efeito de mensurar valores aproximados, temos os seguintes gastos extras previstos:
03 passeios de barco com custo aproximado de R$ 75,00 reais cada; a alimentação, exceto café da
manhã, é toda por conta dos participantes, variando de R$ 20,00 a R$ 30,00 cada. Como estaremos
em grupo é possível conseguir negociar preços, nos esforçamos para isso.
É bom lembrar também que na maioria dos dias não há tempo para almoço e jantar.
Normalmente temos apenas a oportunidade de jantar, assim, os participantes levam lanches de casa,
o que ameniza os custos. Há ainda a oportunidade de levar algo para preparar na própria pousada.
Caso o grupo opte, podemos organizar o jantar o que ameniza os custos.
Deve-se ainda considerar gastos extras como compra de artesanatos, camisas, lanches durante
a viagem, saídas à noite etc.
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 Inscrição:
É realizada por um dos seguintes e-mails: expedicao@grupobrasilverde.org.br /
geraldo.majela@ifsudestemg.edu.br ou centrodecapacitacao@grupobrasilverde.org.br. Na mensagem
deve-se relatar o seu interesse em participar da expedição e informar seus telefones de contato.
Faremos contato por telefone e, depois enviaremos uma ficha de inscrição que deverá ser preenchida,
assinada e nos enviada em seguida. O valor à vista ou a primeira parcela é depositada em conta
indicada pelo GBV. As demais parcelas, em cheques, devem ser encaminhadas por SEDEX para o
endereço a ser indicado. Caso prefira, pode entrar em contato direto conosco pelos telefones
indicados abaixo.
Prof. Geraldo Majela (32) 99122 0977 / 32 99198 6545
GAP 32 3051 3822
WhatsApp GBV 32 98433 5169

 Vagas oferecidas:
As vagas são limitadas inicialmente a 12 participantes. Caso haja demanda e dependendo de
acordos com os locais a serem visitados, o número pode passar para 15. Além dessas, viajamos com
uma equipe de apoio de três a cinco pessoas, entre professores, organização e monitores.

 Informações gerais sobre o que levar na viagem, o que calçar o que vestir, como se
comportar:
Durante o período pré-viagem, serão enviados aos inscritos, todas as informações necessárias
sobre esses temas.
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 Material pedagógico e didático:
No material didático estão incluídos:
 Programação, detalhes dos locais visitados, alguns artigos científicos e outros textos;
 E-books, artigos etc.;
 Outros materiais, como livros, vídeos etc.
 Livro: “Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: o desafio da
conservação da natureza”.
Obs. Nos lugares visitados pode ser oferecido material, como folders, livros, CDs etc. Esse
material, se em quantidade suficiente, é distribuído aos participantes, se não, é sorteado durante a
viagem. O GBV também sorteia vários brindes (livros, cds, dvds, revistas etc.).

 Informações Importantes e contatos:
Outros detalhes podem ser acessados em / FACEBOOK: Expedição à Mata Atlântica, no
site

www.grupobrasilverde.org.br

expedicao@grupobrasilverde.org.br

ou

em
/

contato

direto

conosco

pelos

e-mails

geraldo.majela@ifsudestemg.edu.br

ou

centrodecapacitacao@grupobrasilverde.org.br ou pelos seguintes telefones:
Prof. Geraldo Majela (32) 99122 0977 / (32) 99198 6545
GAP (32) 3051 3822
WhatsApp GBV 32 98433 5169
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Em vários sites e blogs na internet podem ser acessadas fotos dos nossos cursos, basta
procurar no Google por “Expedição Mata Atlântica” ou “Curso de Campo em Ecologia e
Conservação da Mata Atlântica”.

Geraldo Majela Moraes Salvio – Presidente do Grupo Brasil Verde
Coordenação Geral: Prof. Geraldo Majela Moraes Salvio
http://lattes.cnpq.br/3454194501965017
Prof. Geraldo Majela Moraes Salvio, biólogo e ambientalista. Mestre em Ciências Biológicas
(UFJF), e Doutor em Engenharia Florestal (UFLA). Professor e pesquisador em Ecologia e Biologia
da Conservação, coordena o Grupo de Pesquisa e o Curso de Especialização em Planejamento e
Gestão de Áreas Naturais Protegidas no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Em 1995 criou
a ONG Grupo Brasil Verde e, desde então, é seu presidente nacional. Em 2016 recebeu o prêmio
“Gobernador Enrique Tomás Cresto” concedido pelo Senado da Argentina pela distinção como Líder
o desenvolvimento na América Latina. Há mais de vinte anos se dedica ao estudo das áreas
protegidas. Autor do livro: “Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: o desafio da
conservação da natureza”. Membro da Society for Conservation Biology.
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