Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Rua Dr. Luis Carlos Gentile de Laet, 553 – Horto Florestal - São Paulo/SP.

CURSO DE CRIAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ÁREAS
URBANAS
De 29 de Agosto a 02 de Setembro de 2017
Carga horária: 30 horas-aulas
Sede da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – Horto Florestal – São Paulo/SP
CONDIÇÕES E NORMAS PARA A INSCRIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA:
1. Enviar para o endereço de e-mail cursocriacaoegestaouc@gmail.com as seguintes
informações:
- nome completo
- data de nascimento
- cidade e estado de residência
- no assunto da mensagem, inserir: “Solicitação de inscrição no Curso de Criação
e Gestão de Unidades de Conservação em Áreas Urbanas a realizar-se entre os
dias 29 de Agosto a 02 de Setembro de 2017”.
2. Mediante recebimento do e-mail do candidato, a RBMA enviará o Formulário de
Inscrição no Curso e orientações sobre conteúdo programático, formas de
pagamento e outras informações específicas.
3. O formulário deverá ser preenchido pelo interessado com letra de forma, assinado
para envio à RBMA. O formulário deverá ser digitalizado e enviado à RBMA no
endereço de e-mail cursocriacaoegestaouc@gmail.com. Deverão ser anexadas
cópias do comprovante de pagamento da matrícula, cópia do RG e CPF.
4. Não serão aceitas inscrições de menores de 18 anos.
5. É obrigatório ter o segundo grau completo.

6. A RBMA somente enviará o recibo de matrícula no Curso, quando da comprovação
do pagamento (compensação de cheque em conta corrente ou comprovação do
depósito bancário).
7. Certificado do curso: somente receberão o certificado do Curso, os alunos que
obtiverem o mínimo de 70% de frequência e tiverem quitado o pagamento integral
do Curso.
8. Formação de turma: Até 30 alunos. Somente será formada turma e realizado o
Curso com 55% de participantes pagantes. No caso de não haver a formação de
turma, aqueles que efetuaram pagamento(s), receberão devolução integral do(s)
valor(es) e serão notificados formalmente sobre a postergação do Curso .
9. Temas transversais do Curso: a criação e a gestão de Unidades de Conservação
Urbanas; instrumentos de gestão; educação ambiental em área protegidas
urbanas, o território e as unidades de conservação urbanas; estudos de caso no
Estado de São Paulo; atividade prática (visita técnica) ao Parque Estadual da
Cantareira.
10.1. Metodologia: aulas expositivas, aula prática, plenárias.
10. Dúvidas: pelo email cursocriacaoegestaouc@gmail.com ou pelos telefones
(11) 2208-6080 ou (11) 2231-8055 ramal: 2044 com Robert Galastri ou Patricia R.
Rossi.

Apoio:

