
Especialização em Conservação e Manejo da Biodiversidade  

Modalidade Presencial 

 

 

Titulação 

Especialista em Conservação e Manejo da Biodiversidade 

 

 

Perfil do Egresso 

O especialista em Conservação e Manejo da Biodiversidade terá uma visão ampla do conceito de 
conservação do meio ambiente e como colocar em prática nas diversas áreas de trabalho e este 
profissional estará habilitado para: A) participar de programas, voltados à recuperação de áreas degradadas 
e à conservação de regiões de mata nativa; B) realizar o manejo da fauna e da flora, atuando em programas 
de resgate de fauna e de flora; C) atuar em programas de educação ambiental e gestão de resíduos; D) 
elaborar relatórios técnicos. 

 

 

Objetivo 

Objetivo Geral:  

Preparar profissionais para atuação em atividades na área ambiental, na compreensão e aprimoramento 
das práticas de conservação ambiental e capacitar para o manejo da biodiversidade, visando sempre o 
bem-estar dos grupos manejados. 

 

Objetivos Específicos: 

 Habilitar o profissional para atuar nos diferentes âmbitos do processo de licenciamento. 

 Capacitar o profissional na escrita e avaliação de relatórios técnicos (como Planos Básicos Ambientais, 
Relatório Ambiental Simplificado; Estudos de Impactos Ambientais); 

 Preparar o profissional para execução de programas ambientais; 

 Formar o profissional para elaboração de projetos e a realização de atividades socioambientais; 

Deixar o profissional apto a gerir programas e projetos ambientais 

 

 

Informações sobre o curso 

 

Carga horária: 400 h/a 

Periodicidade: Mensal 

Horário: 
Quinta: das 18h30 às 22h; Sexta: das 18h30 às 22h e Sábado: das 8h às 12h30 e 
das 13h30 às 17h40 

Duração: 20 meses 

Local: Campus Pituaçu 



Programação 

 

DISCIPLINA CH 

Biologia da conservação e biodiversidade 20h 

Delineamento Amostral e Análise de dados 20h 

Princípios de ecologia aplicada 20h 

Métodos de Amostragem, Monitoramento e Análise da Biota Terrestre 20h 

Métodos de Amostragem, Monitoramento e Análise da Biota Aquática 20h 

Resgate e reabilitação de Animais Selvagens 20h 

Métodos de Amostragem, Monitoramento e Análise da Flora Terrestre 20h 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 20h 

Sistemas Agroflorestais: Conceito e infraestrutura 15h 

Educação Ambiental 20h 

Epidemiologia e Saúde Ambiental 20h 

Planejamento e Gestão de Unidades de Conservação 15h 

GIS como ferramenta para a Conservação 20h 

Análise de risco e biossegurança  15h 

Políticas Públicas e Legislação Ambiental 20h 

Licenciamento Ambiental 20h 

Gestão Ambiental 20h 

Manejo da Biodiversidade 20h 

Ética, conhecimento e Atuação Profissional 10h 

EIXO COMUM*  

Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional 5h 

Produção Científica I  20h 

Produção Científica II - TCC 20h 

TOTAL 400h 

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários e no formato online 

Este curso é presencial, no entanto, contempla algumas aulas online sincrônicas com professores estrangeiros e de 
outros estados brasileiros 

OBS. Matricula aberta para turma em andamento. As aulas já cumpridas serão oferecidas na próxima turma 

 

 


