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Treinamento online e presencial

Monitoramento
da Restauração 
Florestal para 
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De 25 de março a 19 de maio de 2019
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Duração: 7 semanas 

(6 de conteúdo on-line interativo e 
uma de conteúdo presencial)

Para se inscrever, entre em contato com miriam_perilli@ipe.org.br
O curso é limitado a 20 espaços. Sua participação não será confirmada até você receber sua aceitação. 
Inscriçōes abertas até o dia 15 de fevereiro de 2019.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ONLINE 

Esta é uma iniciativa financiada pela:



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ONLINE

Sobre o curso
O Instituto Terra, em parceria com a ONU Meio Ambiente e a ELTI (Iniciativa de Liderança e 
Capacitação Ambiental da Universidade de Yale), desenvolveram esse curso para que os participantes 
possam entender e aprofundar seus conhecimentos sobre os processos e indicadores que regem 
o monitoramento de áreas de restauração florestal. Durante o curso, os participantes terão a 
oportunidade de conhecer os processos ecológicos, biofísicos e sociais do monitoramentos de 
restauração de paisagens, bem como receber suporte para desenvolver planos de monitoramento e 
de manejo adaptativo individuais. 

Esse curso foi desenvolvido para um público variado, incluindo consultores, especialistas, extensionistas, 
gestores de órgãos de governo, iniciativa privada e instituições do terceiro setor que desenvolvam 
projetos de restauração de paisagens florestais nos diferentes biomas brasileiros. Esta é uma 
oportunidade única para trocar experiências com profissionais de diferentes instituições e biomas 
brasileiros e de interagir com profissionais do Instituto Terra, especialistas da rede de parceiros da 
Universidade de Yale, mentores da ELTI e palestrantes convidados. 

De forma geral, o curso abordará os seguintes temas:

Introdução à importância do monitoramento na restauração de paisagens florestais

Metas e objetivos desses monitoramentos

Monitoramento das árvores e da recuperação florestal, dos serviços ecossistêmicos e dos aspectos 
sociais da restauração

Manejo adaptativo de áreas com restauração florestal

Estudos de casos nacionais e internacionais 

Fazenda Bulcão, Aimorés, Minas Gerais em 2000 (esquerda) e 2013 (direita) © S. Salgado

A Fazenda Bulcão, onde será realizado o módulo presencial dessa curso, é administrada pelo Instituto Terra e possui uma área 
de 709,84 ha, sendo 608,69 ha reconhecidos como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Trata-se da primeira reserva 
constituída em uma área degradada, o que abriu precedente no Estado de Minas Gerais para a criação da figura da Reserva Particular 
de Recomposição Ambiental.  



O formato do curso
O curso é dividido em um módulo de conteúdo 
presencial e seis módulos de conteúdo online. 

Semana 1 25 a 29 de março

Semana 2  01 a 05 de abril

Semana 3 08 a 12 de abril - PRESENCIAL*

Semana 4 22 a 26 de abril

Semana 5  29 de abril a 03 de maio

Semana 6 06 a 10 de maio

Semana 7 13 a 17 de maio

*intervalo sem aulas de 15 a 19 de abril

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ONLINE

Sobre o Instituto Terra
O Instituto Terra é uma organização civil sem fins lucrativos fundada em abril de 1998, que atua há 20 anos com 
restauração florestal, produção de mudas, recuperação de nascentes e educação ambiental na região do Vale do Rio 
Doce, entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Trata-se de uma região do Brasil que vivencia as consequências 
do desmatamento e do uso desordenado dos recursos naturais como a seca, a erosão do solo e a falta de condições 
para o homem do campo viver e prosperar. http://www.institutoterra.org

Sobre o ELTI
A Iniciativa de Liderança e Capacitação Ambiental (ELTI) é uma iniciativa da Escola de Silvicultura e Estudos Ambientais da 
Universidade de Yale que apoia esforços voltados à conservação e restauração de florestas tropicais utilizando estratégias 
que sustentam a biodiversidade e os meios de vida. A ELTI tem uma abordagem única de capacitação para conservação e 
restauração florestal, por meio de treinamentos de campo, treinamentos à distância e apoio pós-treinamento. Todos os anos, 
a ELTI e parceiros treinam mais de 600 profissionais de governos, ONGs, empresas e universidades bem como estudantes, 
produtores rurais e comunidades. Em 2018, a ELTI se associou ao Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) para actividades de 
capacitação no Brasil. A ELTI é apoiada por doações do Arcadia Fund e contratos de prestação de serviços. http://elti.yale.edu

Cada módulo online tem a duração de uma semana, com cerca de 6 horas/semana. Os módulos 
incluem vídeos, leituras, discussões, entre outros recursos, que deverão ser realizados de acordo com 
o ritmo de cada participante. Além disso, os participantes vão se reunir uma vez por semana com os 
facilitadores da ELTI, especialistas convidados, e demais participantes para discussões ao vivo por meio 
da plataforma online.

O módulo presencial será conduzido na RPPN “Fazenda Bulcão” – em Aimorés, Minas Gerais - onde, 
durante 5 dias, os participantes e instrutores terão a oportunidade de trocar experiências e observar na 
prática as estratégias de monitoramento de áreas restauradas. Dessa forma, a integração de conteúdo 
online e presencial possibilita uma formação mais completa para o participante. 

Para maiores informações, por favor entre em contato com:
Gillian Bloomfield, Coordenadora de Treinamento Online da ELTI, Universidade de Yale: Gillian.Bloomfield@yale.edu

Míriam Perilli, Coordenadora de Brasil da ELTI, Instituto de Pesquisas Ecológicas: miriam_perilli@ipe.org.br

© Instituto Terra


