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EDITAL DE SELEÇÃO Nº01/2021 

 

Curso Formar Restauração Florestal – 1ª Turma | Ulianópolis/PA 

 

 

1. APRESENTAÇÃO GERAL 

 

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) é uma associação sem 

fins lucrativos, fundada em 1990, sediada em Belém-PA, cuja missão é promover 

conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia.  Para isso, o Imazon 

implementa projetos de pesquisa que, em geral, reúnem ações de geração de informação, 

de comunicação de resultados e de treinamentos a públicos-chave, visando subsidiar a 

elaboração e a implementação de políticas públicas para a região. 

 

No tema de Restauração Florestal, o Imazon implementa o Projeto “Floresta para 

Sempre”, apoiado pelo Fundo Amazônia/BNDES (Contrato de Colaboração Financeira 

Não Reembolsável nº. 17.2.0714.1; Operação nº 5.991.281.0001), no qual há ações 

diretamente voltadas ao segmento da agricultura familiar, incluindo implantação de 

sistemas agroflorestais (SAFs) e formação de agentes multiplicadores.  Para estruturar e 

implementar esta ação de formação, o Imazon contratou o Instituto Internacional de 

Educação do Brasil (IEB), uma organização brasileira e sem fins econômicos, com mais 

de 20 anos de experiência em cursos de curta duração e em processos formativos 

continuados por meio da metodologia da pedagogia da alternância. 

 

O IEB em parceria com o Imazon desenvolveu o curso “Formar Restauração Florestal”, 

com o objetivo de realizar a formação inicial e continuada (FIC) de sensibilização da 

agricultura familiar para o processo de adequação ambiental e de restauração florestal em 

imóveis rurais como mecanismo de inclusão social, produtiva e de conservação 

ambiental, em munícipios do leste do Pará.  

 

 

2. O CURSO “FORMAR RESTAURAÇÃO FLORESTAL” 

 

O curso Formar Restauração Florestal tem uma carga horária de 150 horas, sendo 120 

horas presenciais – período chamado de “Tempo Escola” e constituído por oficinas e 

intercâmbios – e 30 horas não presenciais – o “Tempo Comunidade”.  O curso está 

estruturado em três Círculos Formativos, conectados a um eixo temático integrador, com 

o objetivo de organizar as diversas problemáticas, favorecendo a reflexão articulada e 

integrada com base nos saberes locais e científicos estabelecidos, conforme resumido no 

quadro abaixo. 

 

O curso é inteiramente custeado pelo projeto Floresta para Sempre, incluindo todas as 

despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos eventos formativos do 

Tempo Escola, além de material escolar e técnico de apoio.  
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O curso será predominantemente ministrado em escolas municipais e em comunidades 

rurais do município de Ulianópolis-PA, com possíveis intercâmbios em outros 

municípios. 

 

Quadro 1 - Percurso formativo do Formar Restauração Florestal. 

 

Eixo Integrador: 

Valorização e uso de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal (RL) 

pela agricultura familiar no leste do Pará. 

1º Círculo Formativo: 

Adequação Ambiental e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Objetivo: Construir uma visão ampla sobre 

desenvolvimento sustentável na Amazônia 

através da caracterização dos diversos 

territórios onde vivem os educandos, 

obtendo conhecimentos sobre as suas 

potencialidades e desafios do ponto de vista 

da valorização e uso de APPs e RL pela 

agricultura familiar. 

Período: 

Novembro a 

dezembro 

de 2021 

2º Círculo Formativo:  

Sistemas de Produção e 

Manejo Sustentável e 

Restauração Florestal 

Objetivo: Refletir sobre manejo e 

agroecossistemas, buscando problematizar 

sobre as estratégias de gestão, ordenamento 

territorial e ambiental e aprofundar o debate 

transversal sobre igualdade de gênero e 

inclusão socioprodutiva nos territórios. 

Período: 

Janeiro a 

fevereiro de 

2022 

3º Círculo Formativo:  

Estratégia de 

Organização Social e 

Mercado 

Objetivo: Refletir sobre os entraves para o 

fortalecimento da organização social e 

acesso às principais políticas públicas de 

inclusão socioprodutiva disponíveis para o 

fortalecimento da agricultura familiar na 

Amazônia. 

Período: 

Março a 

abril de 

2022  

 

 

3. OBJETIVO DO EDITAL 

 

O presente edital tem o objetivo de compor a primeira turma do Formar Restauração 

Florestal, com público pertencente ao segmento da agricultura familiar no município de 

Ulianópolis, Pará.  

 

 

4. VAGAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

O projeto Floresta para Sempre está ofertando 30 (trinta) vagas no curso Formar 

Restauração Florestal para o segmento da agricultura familiar, no município de 

Ulianópolis-PA.  
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Os critérios abaixo serão aplicados com finalidade classificatória e também servirão para 

avaliar o perfil do(a)s candidato(a)s a serem selecionado(a)s para participar da formação: 

✓ Trabalhar e/ou morar no imóvel rural, preferencialmente nas Comunidades Areia 

Branca, Boa Esperança e Planaltos I e II, nas quais o projeto apoia implantação de 

SAFs; 

✓ Desenvolver práticas da agricultura familiar, abrangendo plantio em consórcios 

agroflorestais, manutenção dos mesmos e/ou comercialização da produção; 

✓ Ter interesse e disponibilidade para participar dos três momentos presenciais do 

curso Formar Restauração Florestal (Tempo Escola);  

✓ Ter ensino fundamental, preferencialmente completo; e 

✓ Contribuir para maior equidade de geração e de gênero na composição da turma. 

 

5. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

As inscrições poderão ser realizadas diretamente junto às equipes do Imazon e do IEB 

que apresentarão o Formar Restauração Florestal, durante os meses de agosto e setembro 

de 2021, na cidade e em comunidades da zona rural do município de Ulianópolis-PA, 

com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na convocação de lideranças e do 

público em geral. 

 

As inscrições também podem ser realizadas mediante preenchimento e envio da ficha de 

inscrição abaixo para os seguintes contatos: belem@iieb.org.br e (91) 98210-0336 

(WhatsApp).  

 

Ficha de Inscrição do Curso Formar Restauração Florestal 

Nome completo  

Comunidade/Endereço  

Escolaridade  

Trabalho/Ocupação  

Data de Nascimento  

Telefone/WhatsApp  

E-mail  

 

 

6. COMUNICAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado do Processo Seletivo será informado a(o) candidato(a) até o dia 15 de outubro 

de 2021, por meio dos contatos informados na ficha de inscrição.  Após a divulgação do 

resultado, o(a) candidato(a) selecionado(a) terá cinco dias para confirmar sua participação 

no curso, por meio de telefone ou e-mail. 

 

Ulianópolis-PA, 17/08/2021. 

mailto:belem@iieb.org.br

