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paisagens florestais.

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ONLINE 

Apoio: Programa KNOWFOR 
Patrocínio: UK Aid do Governo do Reino Unido



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO ONLINE

Sobre o curso
Os participantes desse curso terão a oportunidade de explorar os processos sociais, ecológicos 
e biológicos que integram a restauração de paisagens florestais (RPF) nas regiões tropicais. 
Durante o curso, os participantes aprenderão como oportunidades e intervenções de RPF 
podem ser identificadas, analisadas e priorizadas a partir do uso da Metodologia de Avaliação de 
Oportunidades de Restauração (ROAM), e sobre estratégias para mobilizar recursos financeiros e 
dar escala à RPF.  

Esse curso foi desenvolvido para uma audiência bastante diversa, incluindo profissionais, 
especialistas e instituições (governo, ONGs, agencias doadoras, setor privado) que atuam na área 
de manejo florestal, agricultura, desenvolvimento rural, formuladores de politicas públicas, e outros 
que atuam na área ambiental, extensionistas, ou outros profissionais de diferentes instituições  
e/ou estão engajados em atividades como manejo de recursos naturais, tomadas de decisões 
sobre o uso do solo, restauração de paisagens florestais, e financiamento e investimentos em 
restauração de paisagens. 

Essa é uma oportunidade única para se conectar com profissionais e líderes da área de restauração 
de paisagens florestais, interagir com professores de Yale, e aprender sobre questões de extrema 
relevância para a restauração e sustentabilidade das paisagens florestais nos trópicos e para o 
bem-estar humano. Os participantes vão aprender sobre os seguintes assuntos:    

     Aspectos técnicos da restauração de paisagens florestais em diferentes contextos biofísicos,  
      sociais e econômicos

      Desafios e incentivos sociais, financeiros e políticos 

      Protocolos de monitoramento e avaliação dos diferentes objetivos e estratégias da restauração  

     ROAM e outras ferramentas para profissionais e formuladores de políticas públicas



Daniel Piotto, Ph.D.
Daniel Piotto, pesquisador e docente na Universidade Federal do 
Sul da Bahia (UFSB).
Sou natural do interior de São Paulo e iniciei meus estudos na área de Engenharia 
Florestal em 1992 na Universidade Estadual Paulista. No ano 2000 iniciei meus 
estudos de pós-graduação com um mestrado em Manejo e Conservação de 
Florestas Tropicais no Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, 
CATIE-Costa Rica, um mestrado em Silvicultura na Yale School of Forestry and 
Environmental Studies (2006, EUA) e doutorado na Yale University, Graduate 
School of Arts and Sciences (2011, EUA). Tenho ampla experiência na área 
de ecologia, manejo e restauração florestal, inventário, reflorestamento com 
espécies nativas, botânica tropical e dendrologia. No Serviço Florestal Brasileiro 
fui o chefe do Inventário Florestal Nacional do Brasil durante dois anos (2012-
2014).

Demais sessões de discussão ao vivo contarão com outros professores de Yale, profissionais da 
IUCN e especialistas convidados. 

Este curso será oferecido pelos Funcionários e Facilitadores da ELTI  e pelo Professor:  

O curso é dividido em seis módulos, sendo que cada um tem a duração de uma semana. Cada 
módulo inclui vídeos, leituras, discussões, tarefas, entre outros recursos, que deverão ser realizados 
de acordo com o ritmo de cada participante. Além disso, participantes vão se reunir uma vez por 
semana com professores de Yale, colaboradores e membros da IUCN, especialistas convidados, e 
outros participantes durante discussões ao vivo por meio da plataforma online. 

Semana 1 Ecologia, alterações, e potencial de regeneração em paisagens florestais tropicais  
Semana 2  Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração (ROAM)

Semana 3 Aspectos sociopolíticos e culturais da restauração de paisagens florestais (RPF)

Semana 4 Práticas e estratégias efetivas para a RPF

Semana 5  RPF para fins econômicos e produtivos

Semana 6 Como dar escala e fazer o monitoramento da RPF
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Recursos do curso
 Ganhe acesso aos recursos e expertise da ELTI e UICN   

 A iniciativa ELTI é especializada em desenvolver e oferecer capacitação de alta 
qualidade para líderes ambientais nos trópicos. Os participantes dos cursos têm 
acesso a conceitos-chave por meio de professores da Universidade de Yale, membros 
da ELTI, membros e profissionais da UICN, e parceiros internacionais. Os materiais 
disponibilizados aos alunos incluem várias ferramentas de aprendizado, como 
apresentações interativas, vídeo-aulas e leituras diversas.

Ganhe acesso a experiências através de especialistas internacionais  
 O curso enfatiza o acesso a diversas perspectivas internacionais que são apresentadas 

por meio de estudos de caso e exemplos práticos. 

Receba instruções customizadas e atenção individual  
 Esse curso oferece discussões ao vivo com participantes convidados, avaliação  

individual, e tarefas e projetos relacionados  às necessidades e interesses de cada 
participante.

Interaja com uma comunidade diversa de participantes  
 Ao participar do curso online, os participantes avaliam seus colegas de curso,  trabalham 

em grupos (nacionais e internacionais), se tornam parte da “comunidade de estudantes” 
durante e depois do curso, e se beneficiam das diversas experiências de profissionais 
da área ambiental mundo afora.

Desenvolva habilidades práticas  
 As tarefas de casa são desenhadas para ajudarem os participantes a desenvolverem 

habilidades práticas. Os participantes têm a oportunidade de trabalhar nos próprios 
projetos durante o curso, e de criar produtos concretos e relevantes para uso direto 
em seus respectivos trabalhos em RPF.

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

Sobre o ELTI
A ELTI é uma iniciativa da Escola de Silvicultura e Estudos Ambientais de Yale que apoia esforços 
voltados à elaboração e implementação de diversas práticas de uso do solo e iniciativas que conservam 
e restauram florestas tropicais e cobertura arbórea nativa em paisagens antropizadas que são ricas em 
biodiversidade.  A ELTI tem uma abordagem única de capacitação para conservação e restauração por meio 
da instrução daqueles que manejam ou influenciam essas paisagens na Ásia Tropical ou nos Neotrópicos.  
http://elti.yale.edu

Sobre a UICN
A UICN é um associação que congrega membros da sociedade civil e governos. A associação se utiliza da 
experiência, recursos e alcance de suas mais de 1.300 organizações membros e das contribuições de mais 
de 16.000 especialistas. A UICN é a autoridade mundial sobre o estado do mundo natural e as medidas 
necessárias para protegê-lo.
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