
 

 

EDITAL Nº 25 -  DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM MANEJO FLORESTAL 
COMUNITÁRIO EM ÁREA DE VÁRZEA: Levantamento de Estoque e Exploração de Impacto 
Reduzido / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ – IDSM / OS / MCTI 
 
 
INTRODUÇÃO 
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) tem a satisfação de convocar os 
interessados para se inscreverem no curso de “CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM 
MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO EM ÁREA DE VÁRZEA: Levantamento de Estoque e 
 Exploração de Impacto Reduzido”. 
 
O curso tem como objetivo principal a formação de multiplicadores em manejo florestal 

comunitário desenvolvido em áreas de várzea na Amazônia. Esta ação é financiada pelo 

Programa Tecnologias Sociais Sustentáveis para a Amazônia – Agenda 2030 (Projeto: 

Tecnologias Sociais Sustentáveis na Amazônia Central: Manejo de Recursos Naturais e 

Desenvolvimento Regional) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 

 
O curso acontecerá no período de 21 a 30 de novembro de 2022, em Tefé, no Estado do 
Amazonas. A iniciativa é voltada a profissionais que atuem direta ou indiretamente na 
implementação ou assessoria de Planos de Manejo Florestal Comunitário, em áreas protegidas 
da Amazônia. Será dada prioridade aos candidatos de organizações não-governamentais ou 
governamentais da Amazônia, que pretendem implementar ou já estejam assessorando planos 
de manejo florestal comunitário ou de pequena escala.  
 
As inscrições se encerram no dia 05 de outubro de 2022. 
 
ANTECEDENTES 
O IDSM é uma Organização Social com Contrato de Gestão assinado com o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 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 
RDS Mamirauá está localizada na região do Médio Solimões, entre os rios Solimões e Japurá, no 
estado do Amazonas, com uma área de 1.124.000 hectares. É completamente formada de 
florestas alagadas por águas brancas, as várzeas. Criada em 1990, teve seu Plano de Manejo 
concluído e publicado em 1996.. 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. A produção econômica local é tipicamente camponesa, de produção 
doméstica para consumo direto ou venda. A atuação do IDSM pode ser vista com mais detalhes 
em www.mamiraua.org.br ou nas publicações da Instituição. 
Frente às demandas externas de capacitação em manejo florestal comunitário em área de 
várzea e de multiplicação destas ações em outros sítios, o IDSM preza pela formação de agentes 
capacitados a replicar as experiências apoiadas por nós em seus respectivos locais de origem, 
promovendo a conservação da Amazônia e o uso consciente dos recursos florestais madeireiros. 
O Programa de Manejo de Manejo Florestal Comunitário (PMFC), inserido na Diretoria de 
Manejo e Desenvolvimento do IDSM, iniciou suas atividades em 1996. Dentre as linhas de ação 
do Programa, incluem-se a assessoria as comunidades ribeirinhas das RDS Mamirauá e seus 
usuários. 



 

 

 
OBJETIVO 
Oferecer aos diversos atores sociais instrumentos para implementação do Manejo Florestal 
Comunitário em ambientes de várzea da Amazônia. 
 
PÚBLICO-ALVO 
Profissionais de nível superior ou médio, cuja atuação contemple a implementação do manejo 
florestal em áreas protegidas da Amazônia (analistas ambientais, gestores governamentais, 
técnicos de ONGs, de organizações locais e de prefeituras municipais, entre outros). 
Serão reservadas duas vagas à participantes de países da Pan-Amazônia (Colômbia, Peru, 
Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname); 
 
DATA E LOCAL 
O curso será ministrado na sede do IDSM, localizada no município de Tefé e na RDS Mamirauá, 
Amazonas, no período de 21 a 24/11 (teoria) e de 25 a 30/11 (práticas de campo). 
 
CONTEÚDO 
 

• Intercâmbio das experiências de manejo vivenciadas pelos participantes, a 
partir de apresentações sistematizadas; 

• Formação e características do ambiente de várzea; 

• Histórico da RDSM, uso do recurso florestal na região e organização social das 
comunidades ribeirinhas na Amazônia; 

• Caracterização da Comunidade (diagnóstico de perfil) e mapeamento 
participativo para definição das áreas do Manejo Florestal Comunitário; 

• Legislação Florestal; 

• Levantamento de Estoque; 

• Comercialização; 

• Exploração de impacto reduzido e segurança na atividade florestal. 
 
EQUIPE TÉCNICA 

Os instrutores e palestrantes são profissionais atuantes no manejo dos recursos florestais, 
especialmente no ambiente de várzea, com ampla experiência na gestão do manejo 
participativo de recursos florestais madeireiros. 
 
 
INSCRIÇÕES  
a) Carta de intenção solicitando a inscrição e descrevendo suas atuais atividades ou aquelas 
relacionadas com o curso em questão;  
b) Declaração de um dos dirigentes de 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 (RG e CPF);  
d) Curriculum Vitae resumido, onde conste também nº de telefone comercial, residencial ou 
celular, para contato;  
e) Declaração (do candidato ou de sua organização de origem) de que pode custear a sua 
participação no curso.  
f) Enviar toda documentação para o e-mail: edital25_2022@mamiraua.org.br 
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Importante: Os candidatos devem ter disponibilidade para se dedicar ao curso em tempo 
integral. Será solicitado apenas dos selecionados, seguro de vida ou plano de saúde. A lista 
dos selecionados para o curso estará disponível a partir do dia 14 de outubro de 2022, no 
site do Instituto Mamirauá. Só serão validadas as inscrições que apresentarem todos os 
documentos solicitados neste edital. Em caso de dúvidas em relação a inscrição ou ao curso 
mandar e-mail para emanuelle@mamiraua.org.br e elenice@mamiraua.org.br. 
 
CUSTOS 
Os quinze participantes selecionados terão os seguintes custos cobertos: taxa de inscrição, 
certificado, materiais didáticos, alojamento e alimentação nos dias do curso e translado na 
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. Ao se inscrever, o candidato já deve expressar a 
concordância ou não da sua instituição em arcar com esses custos. Candidatos que não contem 
com recurso financeiro para o transporte de ida e volta até Tefé deverão indicar isto em suas 
cartas de intenção. 
 
CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 
Inscrição – de 15 de setembro a 05 de outubro de 2022. 
Divulgação dos selecionados – 14/10/2022. 
Confirmação dos participantes: 15 a 22/10/2022. 
2ª Chamada: 24/10/22 e confirmação dos participantes: 26/10/2022. 
Lista final dos participantes do curso – 28/10/2022. 
Início do curso – 21 de novembro de 2022. 
Informações: – emanuelle@mamiraua.org.br e elenice@mamiraua.org.br 

MATERIAS NECESSÁRIOS PARA A VIAGEM DE CAMPO E OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para a atividade de campo os selecionados precisarão de uma rede de dormir, corda para 

prender a rede no barco, mosquiteiro, bota de borracha cano longo. Caso o candidato possua 

alguma restrição alimentar ou alergia, solicitamos que mencione na carta de intenção. *Todos 

precisam estar com o ciclo vacinal completo (COVID_19 e Febre Amarela). 
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