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EDITAL DO CURSO DE MULTIPLICADORES EM TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA  

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM / OS / MCTIC 

 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) tem a satisfação de 

convidar os interessados para se inscreverem no curso de “Planejamento e Gestão em 

Turismo de Base Comunitária”, que será realizado no período de 15 a 19 de outubro de 2019. 

 

INTRODUÇÃO 

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) é uma Organização 

Social com Contrato de Gestão assinado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicação. Atua no desenvolvimento de pesquisa, monitoramento e extensão, visando a 

conservação da biodiversidade da Amazônia por intermédio do manejo sustentável e 

participativo dos recursos naturais, principalmente nas Reservas Mamirauá e Amanã, na região 

do médio Solimões.  

Uma das estratégias do IDSM para a conservação dos recursos naturais e a melhoria da 

qualidade de vida das populações locais das reservas, é promover o manejo participativo de 

recursos naturais, em que os usuários gerenciam os sistemas, estabelecendo normas de uso, 

restrições de acesso e ações de proteção. O IDSM executa capacitações e presta assessoria 

técnica através dos seguintes programas: Manejo de Agroecossistemas, Gestão Comunitária, 

Manejo de Pesca, Manejo Florestal Comunitário, Qualidade de Vida, Centro Vocacional 

Tecnológico e Turismo de Base Comunitária.  

 O Programa de Turismo de Base Comunitária do IDSM assessora, desde 1998, a 

Pousada Uacari. Localizada na RDS Mamirauá, este é um dos projetos de Turismo de Base 

Comunitária (TBC) pioneiros no Brasil. A proposta central do empreendimento é trabalhar a 

autonomia das comunidades na gestão da atividade, gerando emprego e renda, fortalecendo a 

governança local e contribuindo para a conservação dos recursos naturais. Os moradores 

locais envolvidos na atividade de TBC são afiliados a uma associação local (AAGEMAM) e 

trabalham em sistema de rodízio, aproximadamente dez dias por mês.  

Na tentativa de multiplicar as ações do manejo sustentável dos recursos cênicos e de 

gestão de TBC para outros locais que desenvolvem o conceito de conservação da 

biodiversidade de modo participativo, o IDSM adotou a estratégia de capacitar potenciais 

multiplicadores, pessoas que possam captar os principais aspectos das experiências adquiridas 
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com a gestão compartilhada da Pousada Uacari e aplicá-los em seus respectivos locais de 

origem. Tais multiplicadores poderão exercer grande influência na conservação de áreas 

naturais e na sustentabilidade da atividade de turismo de base comunitária dentro ou fora de 

unidades de conservação. 

 

OBJETIVO 

O principal objetivo deste curso, promovido pelo IDSM, com o apoio do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) e da Fundação Moore, é formar 

multiplicadores para a gestão e o manejo de recursos cênicos de ambientes naturais através 

da atividade de turismo de base comunitária com foco na conservação da área.  

 

PÚBLICO ALVO 

O curso é voltado para técnicos de grupos e instituições que têm a atividade de 

turismo de base comunitária em desenvolvimento ou em vias de implantação. Serão 

disponibilizadas 15 vagas para o curso. 

 

CONTEÚDO 

I. Histórico da Reserva Mamirauá, Instituto Mamirauá e Pousada Uacari; 

II. Turismo na região de Tefé; 

III. Comercialização e promoção; 

IV. Monitoramento de impactos; 

V. Visita in loco na Pousada Uacari, abordando temáticas dos setores de lazer, alimentos 

e bebidas, hospedagem, gerenciamento e organização comunitária para o turismo. 

 

INSCRIÇÕES 

O IDSM pré-selecionará 20 candidatos, dentre todos que se apresentarem em resposta 

a este Edital. 15 serão selecionados para a realização do curso e cinco ficarão classificados para 

a lista de espera, caso haja desistências. Os candidatos interessados deverão realizar suas 

inscrições apenas por meio eletrônico, devendo enviar ao endereço 

multiplicadores.ptbc@mamiraua.org.br os seguintes documentos: 
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a) Carta de intenção solicitando a inscrição do grupo/instituição, descrevendo suas atuais 

atividades relacionadas com o curso em questão (máximo de duas laudas); 

b) Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

c) Declaração (do candidato ou de sua organização de origem) de que pode custear a sua 

participação no curso.  

d) Os candidatos selecionados deverão enviar cópias escaneadas dos documentos 

pessoais do participante (carteira de identidade e CPF) no prazo de três dias úteis após 

a divulgação do resultado. Caso, o candidato não apresentar a documentação, será 

desclassificado. 

e)  A confirmação da participação está condicionada ao envio, via e-mail, de cópia da 

passagem em nome do candidato, que deverá ser feita até o dia 10 de agosto de 2019.   

Importante: Os candidatos devem ter disponibilidade para se dedicar ao curso em tempo 

integral. Devem aguardar um e-mail da equipe do IDSM, confirmando a inscrição. Caso o 

candidato não receba este e-mail em até três dias após o envio da documentação, o mesmo 

deverá entrar em contato com Pedro Meloni Nassar, pelo telefone: 097 3343-9784. 

 

CRONOGRAMA E LOCAL 

O curso será ministrado na cidade de Tefé/ AM e na Pousada Uacari / RDS Mamirauá.  

 

Inscrições – de 30 de maio a 15 de julho 

Divulgação dos selecionados – 19 de julho 

Contato com os selecionados – 22 de julho 

Envio da documentação pessoal dos selecionados – 31 de julho 

Contato e publicação de candidatos em espera (se houver desistências) / 2ª chamada – 02 de 

agosto 

Envio da confirmação das passagens para comissão organizadora – 10 de agosto 

Período do curso – 15 a 19 de outubro de 2019 

Informações: multiplicadores.ptbc@mamiraua.org.br 

 

CUSTOS 

Os participantes selecionados terão os seguintes custos cobertos, durante o período 

de 15 a 19 de outubro de 2019:  
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 Materiais didáticos; 

 Alojamento em Tefé nos dias 15, 16 e 19 de outubro de 2019; 

 Alojamento na Pousada Uacari nos dias 17 e 18 de outubro de 2019; 

 Alimentação na Pousada Uacari no período de 17 e 18 de outubro de 2019 (e 

almoço no dia 19); 

 Traslado 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 pelas suas instituições, a título de contrapartida, ou pelo próprio 

candidato, o que deverá constar na sua carta de apresentação. As pessoas selecionadas que 

tiverem dificuldade em obter apoio de suas instituições para o transporte de ida e volta até 

Tefé deverão indicar isto na carta em que solicita sua inscrição. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A VIAGEM DE CAMPO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para a viagem de campo pede-se para que os selecionados tragam consigo: protetor 

solar, repelente, roupas leves, chapéu ou boné e calçado fechado.   
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