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CURSO INTERNACIONAL - Recuperação de Áreas Degradadas: 

Re(construindo) o Passado 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A degradação em ecossistemas florestais tem, por uma série de razões, merecido atenção 

especial por parte de conservacionistas e governantes, em particular na discussão de questões 

relacionadas ao aquecimento global. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO, na sigla em inglês) define degradação florestal como ocorrência de alterações 

que afetam a estrutura e a função das florestas, diminuindo sua capacidade de suprir produtos ou 

serviços (Lamb & Gilmour 2003). Na Amazônia, a área afetada pela degradação equivale a 10% 

do total de sua extensão. Extração seletiva de madeira, queima do sub-bosque, efeito de borda e 

fragmentação florestal, expansão da fronteira agrícola e atividades ligadas à mineração estão entre 

os principais agentes de degradação florestal no bioma. Entre as consequências dessa 

transformação, estão a perda de biodiversidade e as emissões de carbono. A degradação florestal 

está ainda ligada a surtos de doenças infecciosas como resultado do maior contato entre humanos 

e a vida selvagem desabrigada (Matricardi et al. 2020). 

Conhecer o histórico da área antes do processo de degradação e entender, por meio da 

descrição das atividades que levaram a degradação são ações importantes para (re)construir o 

ambiente original, promovendo o retorno dos elementos naturais e dos serviços ambientais e, com 

isso recuperando a área antes degradada. 

Nesse contexto, o curso “Recuperação de Áreas Degradadas: re(construindo) o passado” tem 

o propósito de fornecer treinamento teórico-prático sobre conceitos, legislação e aplicação de 

métodos para planejamento e execução de atividades de recuperação florestal provocando um 

debate amplo sobre o tema. Sua meta é ampliar o conhecimento sobre o assunto, colaborando 

com ações em desenvolvimento na região Amazônica e, com isso contribuir com a formação 

técnica de profissionais da área. Para isso o curso conta com ministrantes de diversas áreas e que 

atuam no campo da recuperação florestal, principalmente na Amazônia. 

O curso consiste em duas semanas e meia de aulas remotas via plataforma virtual, totalizando 

60h horas de curso (4h horas diárias), no horário de 14h às 18h, sendo integralmente gratuito.  
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2. INSCRIÇÃO 

O período de inscrição vai do dia 07/12/2020 ao dia 07/01/2021 não havendo a possibilidade 

de prorrogação do período.  

Os interessados devem preencher e enviar os seguintes documentos:  

1. Formulário online de Inscrição (Anexo 1); 

2. Carta de Intenção (máximo uma página), descrevendo os motivos que o levaram a querer 

a se inscrever no curso e como este pode contribuir para a sua formação/profissão. Na carta, 

mencione sua experiência profissional, área de atuação, interesses relacionados ao tópico do 

curso. Caso seja estudante, apresentar em qual período está na graduação/pós-graduação, e 

mencionar quais disciplinas relacionadas à área já foram cursadas. Também é importante aos 

estudantes citar quais os objetivos almejam na carreira, e como o curso pode ser importante para 

capacitá-los. A carta de intenções deverá ser anexada ao Formulário online no formato PDF. Para 

melhor identificar o processo de cada candidato, é importante colocar no título do documento 

“Inscrição Curso Recuperação de áreas degradadas 2021 – seu nome”. As inscrições serão aceitas 

até a meia-noite do dia definido como enceramento do período. Candidaturas incompletas serão 

descartadas do processo de seleção. 

Apenas as inscrições completas serão avaliadas. A comissão organizadora entrará em contato 

confirmando o recebimento dos documentos. Caso você não receba um e-mail de confirmação 

de recebimento da sua inscrição, entre em contato com a comissão pelo e-mail 

recuperacaodeareas@gmail.com 

Serão disponibilizadas 50 vagas e é voltado para discentes de cursos de ciências 

agrárias/biológicas e profissionais que atuam na área. A preferência é dada a estudantes que já 

tenham cursado as disciplinas relacionadas; estudantes/profissionais que já estejam atuando em 

áreas relacionadas à recuperação florestal, regeneração ecológica na Amazônia, ou afins. Um 

comitê de seleção formado pelos organizadores do curso selecionará os candidatos visando 

maximizar a diversidade de candidatos tanto nos interesses quanto nas disciplinas.  

Os interessados que não conseguirem figurar entre os 50 escolhidos, mas ainda tiverem 

critérios de elegibilidade, deverão compor uma lista de espera. Candidatos na lista de espera serão 

contatados em casos de desistência, levando em consideração de preferência os mesmos critérios 

da primeira lista.  
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 O participante deverá estar devidamente matriculado em uma IES ou graduado em 

cursos das ciências agrárias/biológicas (Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, 

Agronomia, Engenharia Ambiental e afins); 

 O participante deverá estar atuando na área de recuperação de áreas degradadas ou 

que apresente interesse em atuar na área; 

 Ter cursado disciplinas voltadas para a recuperação de áreas degradadas, restauração 

florestal, ecologia ou áreas afins; 

 Apresente disponibilidade para cumprir a carga horária do curso e realização da 

atividade de avaliação final; 

 Possua acesso à internet que possibilite assistir às aulas. 

 

4. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

A partir do dia 12 de Janeiro/2021 o resultado será divulgado nas mídias do grupo PET 

Florestal da UFRA, campi Belém e também pelo site do BRC (https://www.brcbn.com/inicio). 

Os selecionados receberão um e-mail da organização confirmando sua participação, assim com 

maiores informações sobre o curso. 

 

5. PROGRAMAÇÃO 

A programação do curso contendo o horário de cada aula e os dias serão divulgados 

posteriormente nas redes sociais do PET Florestal e BRC através do Facebook (BRCAmazon) e 

site (https://www.brcbn.com/inicio). 

 

6. REALIZAÇÃO  

O curso será realizado entre os dias 18 de Janeiro/2021 a 03 de Fevereiro/2021, através de 

plataforma virtual. As frequências serão contabilizadas pela comissão organizadora. As atividades 

do curso compreendem em aulas/palestras que são divididas em três módulos:  

  

https://www.brcbn.com/inicio
https://www.brcbn.com/inicio
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Módulo I

•Aborda 
conceitos, 

Legislação e 
ferramentas 
tecnológicas 

relacionadas a 
Restauração 
Ecológica de 

ambientes 
impactados/ 
degradados

Módulo II

•Abrange a 
conformação do 

solo e relevo, 
assim como as 

técnicas de 
recuperação

Módulo III

•Aborda o 
monitoramento 
da recuperação 

por meio de 
indicadores de 
fauna, flora e 

demais 
elementos 
naturais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao fim do curso, os participantes deverão formar grupos e terão de preparar uma proposta 

de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) contendo os itens exigidos pela legislação, 

assim como um delineamento de pesquisa para monitorar a trajetória de recuperação. A escolha 

da modalidade de área degradada se dará por sorteio aleatório por um membro da organização do 

curso. Esta atividade será utilizada como meio de avaliação do aprendizado do conteúdo 

ministrado. Os alunos terão uma semana para desenvolver a proposta, sob supervisão do corpo 

docente integrante do curso. A apresentação da atividade acontecerá nos dias 11 e 12 de 

Fevereiro/2021 de 14h às 18h, e será avaliada pela comissão formada por professores das diversas 

áreas apresentadas ao longo do curso.  

O curso será ministrado em Português. Palestras ou aulas em línguas estrangeiras (inglês), 

poderão ser ministradas durante o curso. Nesse caso, possivelmente o serviço de tradução 

simultânea será disponibilizado. 
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Anexo 1: 

 

Inscrição 

 

 

Os participantes deverão realizar a inscrição como parte do processo seletivo mediante o 

preenchimento do formulário online na plataforma google forms, no seguinte link: 

https://forms.gle/MUB8pa3aTsZCUuwv6 , o formulário e a carta de intenções serão avaliadas 

como forma de selecionar os participantes do curso. 

 

https://forms.gle/MUB8pa3aTsZCUuwv6

