Centro de Capacitação Técnica em Conservação da Natureza
CURSO DE CAPACITAÇÃO

“Gestão Ambiental em Município”
Abril a dezembro de 2018 / Além Paraíba – MG
Aula Inaugural – 07 e 08 de Abril de 2018

- APRESENTAÇÃO GERAL -

APOIO:
Grupo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas

Centro de Capacitação Técnica em Conservação da Natureza

 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 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 25 expedições técnicas à Unidades de Conservação da Mata Atlântica do Paraná
na região de Guaraqueçaba, capacitando 1622 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.
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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:
 Curso de campo em “Ecologia e conservação de campos rupestres” – Curso realizado no Parque
Estadual de Ibitipoca em quatro edições anuais;
 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.
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 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.
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.
 O curso de capacitação: GESTÃO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS

Identificação e apresentação
O curso de Capacitação “Gestão Ambiental em Municípios” será oferecido pelo Centro de
Capacitação em Conservação da Natureza da Organização Não-Governamental GRUPO BRASIL VERDE
com o apoio do GRUPO DE PESQUISA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ÁREAS NATURAIS
PROTEGIDAS entre abril e dezembro de 2018.
O curso de capacitação é um curso livre destinado a qualquer pessoa que pretenda se preparar para o
mercado de trabalho atuando em áreas ligadas à Gestão Ambiental, Conservação da Natureza e Educação
Ambiental com foco na atuação municipal. Temos por objetivo capacitar e aperfeiçoar profissionais para
atuarem em órgãos públicos, ONG´s, empresas privadas e instituições de ensino e pesquisa. Por se tratar
de um curso livre, há maior flexibilidade garantindo uma formação dinâmica e atualizada, o que permite
aos nossos alunos uma formação diferenciada ampliando o seu mercado de trabalho.
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Justificativa

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade
pois o futuro do nosso planeta depende das relações estabelecidas entre a necessidade em se conservar a
natureza e o uso responsável pelo Homem dos recursos naturais disponíveis. Para encontrarmos o
equilíbrio perfeito entre conservação e utilização devemos nos concentrar no tripé “salvar  estudar 
usar”:

A formação de profissionais capazes de estabelecerem estratégias de desenvolvimento sustentável
é a cada dia uma exigência à sobrevivência de muitas populações, sobretudo as diretamente dependentes
dos recursos naturais e também indispensável ao bem estar comum.
As discussões sobre os problemas ambientais já chegaram às escolas, universidades, empresas de
diferentes ramos de atividades, fazem parte da agenda política e mobilizam todos os setores sociais.
Muitas iniciativas têm sido desenvolvidas em torno desta questão por educadores, ambientalistas e
pesquisadores de todo o Brasil. Por esta razão, vê-se a importância e a necessidade da formação,
capacitação e aperfeiçoamento de profissionais para atuarem nessa área de forma responsável.
O curso a ser desenvolvido em Além Paraíba tratará das questões relativas ao meio ambiente em
que vivemos, considerando seus elementos físicos, humanos e biológicos e os modos de interação do
homem e da natureza, por meio da educação, do trabalho, da ciência, da tecnologia, dando ênfase a gestão
dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável, sobretudo utilizando tais informações para o
planejamento e gestão ambiental urbana.
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Objetivos
Capacitar e aperfeiçoar recursos humanos para atuarem em programas, projetos e ações para gestão
ambiental urbana, em Organizações Não Governamentais, Organizações Governamentais, iniciativa
privada ou qualquer outro setor social.

Plano de execução
Local: Sede Nacional do Grupo Brasil Verde – Rua Tenente Mário Stwart, 97 A, Vila Laroca – Além
Paraíba – MG.

Público-alvo: Estudantes, professores, ambientalistas, gerentes de Unidades de Conservação, funcionários
públicos, membros de Organizações Não Governamentais e Governamentais, além de interessados em se
capacitar na área.

Carga horária: 120 horas, sendo 90 presenciais e 30 não presenciais.

Calendário, dias e horários: De abril a dezembro de 2011.

07 e 08 de Abril: Protegendo os jardins de Gaia;
19 e 20 de Maio: Gestão ambiental: princípios e conceitos;
16 e 17 de Junho: Planejamento urbano;
30 de junho e 01 de Julho: Legislação ambiental aplicada ao espaço urbano
11 e 12 de Agosto: Saneamento básico e gestão de resíduos sólidos
25 e 26 de Agosto: Gestão da qualidade do ar
15 e 16 de Setembro: Arborização urbana
20 e 21 de Outubro: Educação Ambiental
10 e 11 de Novembro: Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e áreas verdes no
espaço urbano
01 e 02 de Dezembro: Futuro da gestão ambiental em municípios.

GBV/ Departamento de Meio Ambiente – Além Paraíba

Página 6

Centro de Capacitação Técnica em Conservação da Natureza

Frequência e certificado

Os certificados de conclusão do curso serão emitidos pelo GBV e, conforme determinação do
Conselho Diretor do GBV, será entregue apenas àqueles que tiverem frequência em pelo menos 75% das
atividades presenciais do curso. Esse certificado tem validade em fins curriculares e em provas de títulos,
como um certificado de atualização/aperfeiçoamento/extensão, respeitando a carga horária descrita, não
podendo ser utilizado para outros fins.

Visitas técnicas e atividades práticas

Podemos organizar algumas visitas técnicas e/ou viagens que, quando realizadas fora do horário e
dos dias previstos para as aulas, serão opcionais. Essas podem acontecer no próprio município ou em
outras cidades, vizinhas ou não, em Unidades de Conservação e centros de pesquisas. Apesar das
dificuldades, esperamos contar com todos numa eventual visita técnica. São nelas que temos a
oportunidade de vivenciar as questões discutidas durante as aulas presenciais. Quando ocorrerem durante
os horários de aulas, serão consideradas atividades obrigatórias, desde que não gerem custos adicionais.
As visitas técnicas serão organizadas pela Coordenação do curso em comum acordo com os participantes.
Lembre-se que as viagens são de trabalho e, além de caminhadas, teremos palestras que enriquecerão o
curso. A nossa equipe de professores é qualificada e preparada para evitar quaisquer transtornos ou
acidentes durante a mesma.

Material didático

Ao longo do curso entregaremos material didático impresso sobre as aulas ou temas relacionados
ao curso. No final do ano, junto com o certificado, para aqueles que cumprirem 75% de frequência, será
entregue um DVD com artigos, livros, filmes etc. É nosso objetivo fornecer aos participantes uma extensa
lista de materiais que possibilitará a cada um organizar uma biblioteca de referência em assuntos ligados à
Conservação da Natureza, Gestão Ambiental e as Áreas Naturais Protegidas.
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O material didático entregue aos participantes do curso é formado por:

No material didático estão incluídos:
• E-books, artigos etc.;
• Outros materiais, como livros, vídeos etc.
• Livro: “Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: o desafio da conservação da
natureza”.

Os alunos também participarão de sorteio de livros, vídeo e outros materiais durante as aulas.
 ATENÇÃO: Participam do sorteio apenas os alunos presentes no momento em que esses são
realizados.

As atividades não presenciais

Ao fim de cada encontro será proposta uma atividade a ser desenvolvida. Tais atividades podem
incluir a leitura de um texto, um exercício que simule alguma situação, uma pesquisa ou assistir a um
vídeo a ser fornecido pela coordenação do curso.

Procedimentos didáticos

Em todas as aulas são utilizados projetores multimídia (data show);
Ao longo do curso serão exibidos vários vídeos modernos ou de valor histórico, de grande
qualidade e que ilustram as diversas situações discutidas durante as aulas;
Utilizaremos vários exercícios e simulações que visam demonstrar os diferentes aspectos sobre os
assuntos a serem abordados.
Estimularemos o trabalho em grupo e a leitura de artigos científicos.
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Inscrição, informações e vagas
Para o curso “Gestão Ambiental em Municípios” serão oferecidas 40 vagas.
Maiores informações e inscrições:
 pelo site: www.grupobrasilverde.org.br
 pelo e-mail: cursos@grupobrasilverde.org.br
 pelo telefone: 32 3051 3822
 pelo whatsapp: 32 98433 5169

OBS: No valor pago pela inscrição no curso estão inclusas as aulas, certificado (considerando a
frequência mínima) e todo material didático fornecido durante o curso.
A taxa de inscrição paga pelo curso presta-se à confecção do material didático e despesas
operacionais. O trabalho dos professores é inteiramente voluntário, não havendo o pagamento por
nenhuma das aulas ministradas. Caso não haja pelo menos dez inscritos o curso será cancelado.

Investimento:

R$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) que podem ser pagos à vista (depósito bancário,
cheque ou cartão) ou parcelado em até três vezes (cheque ou cartão).

Facilitadores:
 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
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Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: o desafio da conservação da natureza”. Membro da
Society for Conservation Biology.
 Jaime Luciano, Gestor Ambiental, Prof Voluntário do IF Sudeste-MG Barbacena, fundador e
pesquisador do Curso de Especialização em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas (GAP),
Diretor de Relações Institucionais do Grupo Brasil Verde (GBV), Coordenador local do GBV em
Barbacena-MG, Representante do GBV no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(CODEMA) Barbacena-MG.
 Prof. Wanderley Jorge da Silveira Junior. Doutorando em Engenharia Florestal/ UFLA. Bolsista
CAPES, no laboratório de Ciências Florestais/Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais (DCF),
Universidade Federal de Lavras, UFLA. Possui graduação em Gestão Ambiental pelo Instituto Vianna
Junior (2008); especialização em Educação Ambiental, Gestão Ambiental e espaço escolar pela
UFJF(2010); e mestrado em engenharia florestal pela UFLA(2016). Tem experiência em educação, com
ênfase em Educação Ambiental, atuando principalmente no processo formativo em Educação Ambiental e
conflitos ambientais em Unidades de conservação. Possui experiência como docente no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do sudeste de Minas Gerais/campus Barbacena atuando nas
disciplinas: Educação Ambiental, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Planejamento Urbano e Meio
Ambiente, Gestão e Manejo de Unidades de Conservação, Energia Naturais Renováveis, Sociedade e
meio Ambiente, Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável, Poluição do ar e Sistemas de Gestão
Ambiental. Atualmente professor voluntário no curso de Pós-graduação lato sensu, Planejamento e
Gestão de áreas Naturais Protegidas IFSudesteMG/campus Barbacena, lecionando nas disciplinas
Metodologias em Educação Ambiental e Conflitos socioambientais e como pesquisador no Grupo de
Pesquisa em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas-GAP do IFsudesteMG/Barbacena. Atua
desde 2008 como diretor executivo da ONG grupo Brasil Verde (voluntário) e como coordenador do
Núcleo de pesquisas em Educação Ambiental e Sociodiversidade NUPEA/GBV.
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