INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ –
IDSM/OS/MCTI
PROGRAMA DE GESTÃO COMUNITÁRIA
GRUPO DE PESQUISA EM ORGANIZAÇÃO SOCIAL E MANEJO
PARTICIPATIVO
GRUPO DE PESQUISA EM ECOLOGIA DE VERTEBRADOS TERRESTRES
EDITAL DO CURSO DE FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DE ÁREAS
PROTEGIDAS
INTRODUÇÃO
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) convoca os
interessados a inscreverem-se no curso de “Ferramentas para a Gestão de
Áreas Protegidas”. O curso tem como principal objetivo compartilhar as
experiências acumuladas pela instituição no desenvolvimento de
ferramentas para a gestão de unidades de conservação de uso sustentável.
O curso acontecerá no período de 19 a 30 de agosto de 2014, na sede do
Instituto Mamirauá em Tefé e na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá, no Estado do Amazonas. A iniciativa é voltada
para profissionais que atuam ou pretendem atuar em áreas protegidas. A
prioridade será dada aos candidatos de organizações governamentais e não
governamentais da Amazônia, que estejam envolvidos em ações de gestão de
áreas protegidas. As inscrições vão até o dia 30 de junho de 2014.
ANTECEDENTES
O IDSM é uma Organização Social com Contrato de Gestão assinado com o
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e atua no desenvolvimento de
pesquisa, monitoramento e extensão, visando a Conservação da
Biodiversidade da Amazônia por intermédio do uso sustentado e
participativo dos recursos naturais e do manejo de unidades de conservação.
A atuação do IDSM pode ser vista com mais detalhes em
www.mamiraua.org.br ou nas publicações do Instituto.
A RDS Mamirauá está localizada no Médio Solimões, Estado do Amazonas,
com uma área de 1.124.000 hectares, completamente formada de florestas
alagadas de águas brancas, as várzeas. Criada em 1990, teve seu Plano de
Manejo concluído e publicado em 1996. Atualmente, as atividades
desenvolvem-se no sentido de implementar e revisar as normas estabelecidas
nesse plano, por meio de ações integradas de pesquisa, extensão e
monitoramento, com participação comunitária. Como é considerada uma
área alagada de importância internacional, é reconhecida como um sítio da
Convenção Ramsar, das Nações Unidas, que protege áreas deste tipo em
todo o mundo.
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OBJETIVO
O curso tem como objetivo compartilhar as experiências acumuladas pela
instituição no desenvolvimento de ferramentas para a gestão de unidades de
conservação de uso sustentável.
PÚBLICO-ALVO
O curso é voltado para profissionais de nível superior ou nível médio, de
organizações governamentais e não governamentais, que estejam envolvidos
ou pretendem desenvolver ações de gestão de áreas protegidas (analistas
ambientais, gestores governamentais, técnicos de ONGs, de organizações
locais e de prefeituras municipais, entre outros).
DATA E LOCAL
O curso será ministrado na sede do Instituto Mamirauá, no município de
Tefé e na RDS Mamirauá, Amazonas, no período de 19 a 30 de agosto de
2014.
CONTEÚDO
Neste curso será abordado um conjunto de informações consideradas pela
instituição como essenciais para a gestão de áreas protegidas:
1. Ferramentas de biologia e ecologia para conservação da biodiversidade:
1.1. Ecologia de populações;
1.2. Planejamento de projetos de conservação;
1.3. Manejo e conservação de espécies ameaçadas.
2. Ferramentas antropológicas para a conservação:
2.1. Bases antropológicas;
2.2. Populações e conhecimentos tradicionais;
2.3. Economia camponesa;
2.4. Aspectos legais de unidades de conservação de uso sustentável e
sobreposições.
3. Diagnóstico e monitoramento:
3.1. Levantamentos e monitoramento da biodiversidade;
3.2. Diagnóstico social;
3.3. Levantamentos e monitoramento socioeconômico;
3.4. Métodos de aprendizagem e ação participativos.
4. Ferramentas da gestão comunitária:
4.1. Organização coletiva e associativismo;
4.2. Instâncias de participação;
4.3. Mediação de conflitos;
4.4. Educação ambiental para a gestão de UCs;
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4.5. Comunicação popular como ferramenta de gestão;
4.6. Proteção ambiental.
5. Uso sustentável:
5.1. Manejo de pesca;
5.2. Manejo florestal;
5.3. Turismo de base comunitária;
5.4. Ferramentas econômicas para o manejo (comercialização e plano
de negócios).
EQUIPE DE PROFESSORES
Os instrutores e palestrantes são profissionais com ampla experiência em
atuação nas áreas de pesquisa, monitoramento e assessoria técnica para a
gestão de unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia
brasileira.
INSCRIÇÕES
O IDSM selecionará, entre os candidatos que se inscreverem, um máximo de
15 alunos em resposta a este Edital. Os candidatos interessados deverão
realizar sua inscrição apenas por meio eletrônico. Devendo enviar ao email:
cursogestao@mamiraua.org.br os seguintes documentos:
a) Carta de intenção solicitando a inscrição e descrevendo sua experiência e
atuais atividades, relacionadas com o curso em questão;
b) Uma declaração dos dirigentes da sua organização de origem concordando
com sua participação e atestando a autorização para seu afastamento pelo
período do curso;
c) Cópias escaneadas de seus documentos pessoais (carteira de identidade e
CPF);
d) Curriculum Vitae resumido, onde conste também endereço profissional e
residencial para contato;
e) Declaração (do candidato ou de sua organização de origem) de que pode
custear a sua participação no curso.
Importante: Os candidatos devem ter disponibilidade para se dedicar ao
curso em tempo integral. Os mesmos devem aguardar um e-mail da equipe
do IDSM, confirmando a inscrição. Só serão validadas as inscrições que
forem devidamente confirmadas dessa forma. Caso, o candidato não receba
este e-mail em até dois dias após sua inscrição no curso, deverá entrar em
contato com Marluce Mendonça ou Nelissa Peralta, pelos telefones: (97)
3343-9736 ou 3343-9705.
CUSTOS
Os quinze participantes selecionados terão os seguintes custos cobertos:
taxas acadêmicas, materiais didáticos, alojamento e alimentação nos dias do
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curso e translado até o local do curso, dentro da cidade de Tefé e na RDS
Mamirauá. Os custos de transporte dos participantes de seu local de origem
até Tefé (ida e volta) deverão ser custeados por suas instituições ou pelo
próprio candidato, a título de contrapartida. Os participantes selecionados
também deverão providenciar um seguro de vida. Ao se inscrever, o (a)
candidato (a) já deve expressar a concordância ou não da sua instituição em
arcar com esses custos.
PRAZOS
Inscrição – de 02 a 30 de junho de 2014.
Resultado da seleção – 07 de julho de 2014.
Contato individual com os selecionados – 08 a 12 de julho de 2014.
Início do curso – 19 de agosto de 2014.
Informações: cursogestao@mamiraua.org.br ou (97) 3343-9736 / 33439705.
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