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Rod. Dom Pedro I, km 47 Nazaré 

Paulista, 

SP, Brasil CEP 47 12.960-000 

Telefone: (11) 998479727    

mt2020@ipe.org.br 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

                                                                                                 

SELEÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS AUTÔNOMOS PARA O CURSO 

EAD – Educação Ambiental 

 

 A Coordenação Geral da ESCAS (IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas) torna 

pública as normas gerais para o processo de seleção de professores conteudistas autônomos, 

home office, para os seguintes temas dentro do curso de Educação Ambiental na modalidade 

EAD: Conservação da biodiversidade, Serviços ecossistêmicos, Mudanças climáticas, 

Convenções e Tratados internacionais. 

 

 Para participar, o candidato deverá ter ciência dos requisitos exigidos para o trabalho de 

conteudista, assim como, aceitação das normas e das condições estabelecidas neste edital e não 

poderá alegar qualquer desconhecimento deste. 

 

1. Das Disposições Preliminares 

 1.1 A participação dos interessados neste processo de credenciamento não resultará na 

obrigatoriedade da convocação ou contratação para prestação de serviços; 

 1.2 O candidato selecionado, antes do início das atividades, assinará os seguintes 

documentos:  

a) Termo de compromisso em que declarará ter ciência dos direitos e das obrigações, dos 

prazos inerentes à qualidade de contrato temporário na função de Professor Conteudista da 

ESCAS (Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade);  

b) Termo de cessão de direitos autorais em que transfere à ESCAS todos os direitos de 

autoria/propriedade do conteúdo produzido, necessários para seu uso e comercialização. 
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 1.3 A seleção será planejada, desenvolvida e gerenciada por comissão de seleção 

instituída pela ESCAS. 

 1.4 Dúvidas e informações sobre o processo de seleção deverão ser obtidas somente 

com membros da equipe pelo telefone (11) 998479727 ou pelo e-mail: mt2020@ipe.org.br. 

 

2. Do objeto e critérios de seleção  

Esta chamada tem como objeto a seleção de professores conteudistas autônomos com 

comprovada experiência e titulação acadêmica para desenvolverem conteúdos escritos (textos) 

para o curso Educação Ambiental (na modalidade EAD) da Escola Superior de Conservação 

Ambiental e Sustentabilidade ESCAS/IPÊ sobre os temas listados: Conservação da 

biodiversidade, Serviços ecossistêmicos, Mudanças climáticas, Convenções e tratados 

internacionais. 

 

Poderá se inscrever no processo seletivo o profissional que preencha os requisitos e 

critérios especificados e que atenda ao disposto abaixo:  

2.1 Formação e experiência compatíveis com o conteúdo a ser produzido; 

2.2 Redação clara e que atenda as normas cultas vigentes; 

2.3 Profissionais já graduados, aqueles com titulações mais altas (mestrado, doutorado) 

serão melhor pontuados;  

2.4 Experiência como professor conteudista será um diferencial;  

2.5 Experiência de atuação em EaD será um diferencial. 

 

3.  Das Vagas  

As vagas da presente seleção destinam-se à atuação como Professor Conteudista para a 

elaboração de material didático pedagógico para o curso EaD de Educação Ambiental, 

conforme requisitos descritos no Objeto e Critérios de seleção e Atribuições. O candidato 

poderá se inscrever em um ou mais dos temas pretendidos. 

 

Será realizada pela coordenação da ESCAS a análise das inscrições efetuadas para fins de 

seleção dos candidatos de acordo com os critérios desta chamada 
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4. Atribuições 

O profissional selecionado deverá realizar as seguintes atividades, aqui detalhadas: 

 

a) Modalidade I: - Serviços de elaboração de texto e seleção de referências e material 

didático para compor o conteúdo pedagógico do curso de Educação Ambiental (em 

formato EaD).   

 

a.1) Os textos deverão versar sobre 5 temas: Conservação da biodiversidade, Serviços 

ecossistêmicos, Mudanças climáticas, Convenções e Tratados internacionais. 

a.2) Cada texto deverá conter um mínimo 30 páginas (fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento de 1,5), incluindo todos os subitens descritos para cada tema, (Anexo I). 

a.3) Para cada tema, deverá ser anexado um mínimo de 10 referências (em formato de 

artigos/capítulos de livro/ensaios) e três vídeos relacionados ao texto. 

a.4) O profissional deverá participar das reuniões (online) de checkpoint quando 

previamente agendadas pelo setor responsável para acompanhamento da produção dos 

conteúdos, e ou, pelo coordenador de curso; 

a.5) O profissional deverá realizar a entrega dos materiais dentro dos prazos 

estabelecidos em cronograma prévio, que será enviado após a contratação. 

a.6) O profissional terá 15 dias para a redação do tema contratado. 

a.7) O profissional deverá realizar adequação/ajuste, caso seja necessário, no prazo 

máximo de 48 horas após o recebimento dos apontamentos dos revisores e curadores. 

 

5. Do Processo Seletivo 

5.1 O processo seletivo compreenderá duas etapas: Análise de documentos e Entrevista. 

5.2 A inscrição será realizada via formulário virtual no seguinte link: 

https://forms.gle/z3n3vcTWP8ALxyyo6 

5.3 O seguinte documento deverá ser enviado ao e-mail informado acima: diploma da 

última titulação declarada.   

5.4 O processo de inscrição será realizado de 09 a 19 de fevereiro de 2021 

5.5 A coordenação geral da ESCAS realizará a análise da documentação e a chamada para 

as entrevistas na data de 23 de fevereiro de 2021. 

https://forms.gle/z3n3vcTWP8ALxyyo6
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5.6 O resultado da seleção será feito através de mensagem individual de e-mail para os 

profissionais selecionados na data de 25 de fevereiro de 2021. 

 

6. Da Contratação para Prestação de Serviços  

6.1. A contratação dos docentes para prestação de serviços a partir do processo de seleção 

desta chamada será feita por lotes de produtos, cada texto referente a cada tema é definido 

como um produto.   

 

7. Do pagamento  

a)  O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a remuneração bruta de R$ 

1.000,00 por cada tema.  

b) O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal ou RPA (Recibo de 

pagamento de autônomo) 

c) Em caso de emissão de nota fiscal: na hipótese de a legislação vigente impor ao 

CONTRATANTE a retenção na fonte de qualquer tributo ou encargo, o 

CONTRATADO deverá especificá-los na nota fiscal correspondente. A falta de tal 

desconto pela não indicação da retenção na nota fiscal não eximirá o 

CONTRATADO do pagamento de tal tributo ou encargo. 

d) Em caso de emissão de RPA:  haverá os descontos de 11% de INSS e incidência de 

IR, se o valor total a ser remunerado no mês ultrapasse o limite de isenção de R$ 

1.903,98. 

e) A remuneração dos serviços será depositada na conta corrente de titularidade do 

CONTRATADO. Conta jurídica para Nota Fiscal e de pessoa física para RPA. 

f) O recibo de depósito constitui, para todos os fins, a comprovação do pagamento 

feito pelo CONTRATANTE. 
 

8. Das Disposições Finais 

      8.1 A não apresentação da documentação, a inexatidão das declarações, irregularidades 

de documentos ou outras práticas danosas constantes no decorrer do processo, ou 

posteriormente, poderá eliminar o(a) interessado(a), anulando- se todos os atos decorrentes 

de seu credenciamento;  
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8.1.1. O inscrito que incorrer em qualquer das irregularidades previstas no item 8.1 

estará sujeito às penas da lei. 

 8.2. A autoria dos produtos textuais que compõem o serviço contratado nesta chamada 

constitui prestação de serviço eventual, portanto não geram vínculo empregatício do 

selecionado junto à contratante.  

 8.3. A ESCAS não emitirá qualquer tipo de certificado ou comprovação das atividades 

realizadas, ficando o contrato e o ateste como únicos documentos comprobatórios dos serviços 

desenvolvidos.  

 8.4 Todo o conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software 

antiplágio e, sendo constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a ESCAS 

isenta de qualquer compromisso financeiro e vínculo. 

 8.5 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação geral da ESCAS 

 

Nazaré Paulista, 09 de fevereiro de 2021. 

 

Coordenação Geral ESCAS 
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ANEXO 1 – Descrição detalhada dos Temas e conteúdo obrigatório em cada produto 

textual 

 

 

TEMA 1 – Biologia da Conservação 

 

Produto contratado:  Texto que cumpra os objetivos de aprendizagem descritos e o raciocínio 

lógico apresentado pelos subitens listados.  Anexo com no mínimo 10 referências básicas e/ou 

complementares e no mínimo 3 vídeos relacionados ao tema. 

 

Formato do texto:  Mínimo de 30 páginas, Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5. 

 

Objetivo de Aprendizagem: Entender conceitos e princípios relacionados à Conservação da 

Biodiversidade e suas aplicações no cotidiano 

 

Subitens 

 

1.1Histórico da disciplina Biologia da Conservação 

 

1.2 Princípios da disciplina: 

 - Mudança evolutiva 

 - Dinâmica ecológica 

 - Valor da Biodiversidade 

 

Referências indicadas pela coordenação: 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DambANBIHjCI&sa=D&u

st=1611685823866000&usg=AOvVaw2k7U5heKE7DZad1dFRzNNx 

Rodrigues, E. Primack, R. B.; O que é Biologia da Conservação. In: Biologia da Conservação. 

Londrina, Ed. Planeta. Cap. 1, p. 5-9.  

https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DambANBIHjCI&sa=D&ust=1611685823866000&usg=AOvVaw2k7U5heKE7DZad1dFRzNNx
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DambANBIHjCI&sa=D&ust=1611685823866000&usg=AOvVaw2k7U5heKE7DZad1dFRzNNx
https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing
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1.3 Características da Disciplina 

 - Disciplina da crise 

 -  Presença humana 

 - Inexata 

 - Multidisciplinar 

 - Escala de tempo evolutiva 

 - Eterna vigilância 

 

Referências: https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dysa5OBhXz-

Q&sa=D&ust=1611685823866000&usg=AOvVaw1WupZQ-nbVZnGmqUqP1Wi6 

 

http://faunanews.com.br/?s=negociacao+e+ferramenta+propicia+a+participacao+para+planejame

ntos+regionais 

 

What Is Conservation Science? Peter Kareiva and Michelle MarvierBioScience • November 2012-

Vol.-62-No.-11  

https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing 

 

2 Biodiversidade 

 - Conceito:  incluir no texto a distribuição no Planeta; espécies endêmicas; hotspots 

 - Ecossistemas: relação da biodiversidade com serviços ecossistêmicos 

 - Ameaças:  Listagem das principais ameaças á biodiversidade; Papel da IUCN União para 

a conservação da natureza 
 

2.1 Perda de biodiversidade 

 - Causas: mudanças climáticas (incluir) 

 - Consequências: incluir impactos sociais e econômicos 

2.2 Sociobiodiversidade 

 - Conceito e exemplos (site do IPÊ – projetos na Amazônia – www.ipe.org.br 

 

Referências: 

 https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-

diversas/catalago_de_produtos_da_sociobiodiversidade_do_brasil.pdf 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dysa5OBhXz-Q&sa=D&ust=1611685823866000&usg=AOvVaw1WupZQ-nbVZnGmqUqP1Wi6
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dysa5OBhXz-Q&sa=D&ust=1611685823866000&usg=AOvVaw1WupZQ-nbVZnGmqUqP1Wi6
http://faunanews.com.br/?s=negociacao+e+ferramenta+propicia+a+participacao+para+planejamentos+regionais
http://faunanews.com.br/?s=negociacao+e+ferramenta+propicia+a+participacao+para+planejamentos+regionais
https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing
http://www.ipe.org.br/
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/catalago_de_produtos_da_sociobiodiversidade_do_brasil.pdf
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/publicacoes/publicacoes-diversas/catalago_de_produtos_da_sociobiodiversidade_do_brasil.pdf
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O site do IPÊ tem várias matérias sobre projetos na Amazônia que falam de 

sociobiodiversidade www.ipe.org.br 

Harrison, I. J. et al.2006. What is Biodiversity? Synthesis document. Network of Conservation-

Educators-and-Practitioners,-Unpublished-Manuscript  

https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing 

 

3 A Conservação da Biodiversidade no cotidiano 

 - Atitudes conservacionistas:  listar um top 10 de atitudes conservacionistas ou "o que 

você precisa fazer/ser para conservar a biodiversidade.” 

 

TEMA 2 – Serviços Ecossistêmicos 

 

Produto contratado:  Texto que cumpra os objetivos de aprendizagem descritos e o raciocínio 

lógico apresentado pelos subitens listados.  Anexo com no mínimo 10 referências básicas e/ou 

complementares e no mínimo 3 vídeos relacionados ao tema. 

 

Formato do texto:  Mínimo de 30 páginas, Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5. 

 

Objetivo de Aprendizagem: Entender o conceito de serviços ecossistêmicos e sua relação com 

os processos econômicos e sociais 

 

Subitens 

 

2.1 Conceito: biodiversidade como elemento chave 

2.2 Tipos de serviços ecossistêmicos 

 - Suporte: ciclagem de nutrientes; carbono 

 - Regulação: polinização, clima, controle de doenças (pandemia), vazão hidrológica 

 - Provisão: água, alimentos, energia, madeira 

 - Culturais: contemplação, recreação, espiritualidade 

 

http://www.ipe.org.br/
https://drive.google.com/drive/folders/1yWBNKirQC4jTtIKmoqzR_YMjjm-DedZT?usp=sharing
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Referências:  

https://onehealthbrasil.com 

Atlas do Sistema Cantareira – IPÊ - https://semeandoagua.ipe.org.br/projeto/publicacoes/ 

 

2.3 Histórico desta abordagem 

 - “Os limites do crescimento” 

 - Economia ecológica 

 - Economia ambiental 

 

Referências: 

http://ecoeco.org.br 

https://www.dinamicambiental.com.br/blog/curiosidades/entenda-diferenca-economia-

ambiental-ecologica/ 

https://www.ecodebate.com.br/2011/11/16/valorando-a-natureza-economia-ambiental-ou-

economia-ecologica-por-sergio-gomes-tosto-joao-a-mangabeira-e-lauro-charlet-pereira/ 

Economia e meio ambiente: aspectos teóricos e metodológicos nas visões neoclássica e da 

economia ecológica Daniel Caixeta Andrade Leituras de Economia Política, Campinas, (14): 1-

31,ago.-dez.2008 

https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=shari

ng 

 

 

2.4 Principais ameaças aos serviços ecossistêmicos 

 - Exemplos: perda de habitat, poluição, espécies invasoras, etc. 

 

Referências: 

https://www.oeco.org.br/?s=esp%C3%A9cies+invasoras 

 

 

 

https://onehealthbrasil.com/
https://semeandoagua.ipe.org.br/projeto/publicacoes/
http://ecoeco.org.br/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/curiosidades/entenda-diferenca-economia-ambiental-ecologica/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/curiosidades/entenda-diferenca-economia-ambiental-ecologica/
https://www.ecodebate.com.br/2011/11/16/valorando-a-natureza-economia-ambiental-ou-economia-ecologica-por-sergio-gomes-tosto-joao-a-mangabeira-e-lauro-charlet-pereira/
https://www.ecodebate.com.br/2011/11/16/valorando-a-natureza-economia-ambiental-ou-economia-ecologica-por-sergio-gomes-tosto-joao-a-mangabeira-e-lauro-charlet-pereira/
https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=sharing
https://www.oeco.org.br/?s=esp%C3%A9cies+invasoras
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2.5 Conservação de serviços ecossistêmicos 

 - Estratégia de Pagamento por serviços ambientais (PSA): conceito, estrutura, exemplos 

(Costa Rica. Projeto produtor de água – ANA) 

 - Estudos de caso: a ser escrito pela docente coordenadora 

 

Referências: 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-

br/@@search?SearchableText=programa+produtor+de+agua 

 

2.6 Valoração de serviços ecossistêmicos 

 - Conceito 

 - Formas de valoração 

 -Por que valorar os SEs?:  

  - SEs representam boa parcela do bem estar gerado aos seres humanos no planeta 

  - SEs precisam ser usados nas tomadas de decisão sob pena de perda de qualidade de 

vida das pessoas 

  - SEs devem ficar cada vez mais caros com o passar do tempo 

 

Referências:  

Changes in the global value of ecosystem services. R. Costanza et al. / Global Environmental-

Change-26(2014)-152–158  

https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=shari

ng 

 

 

TEMA 3 – Mudanças Climáticas 

 

Produto contratado:  Texto que cumpra os objetivos de aprendizagem descritos e o raciocínio 

lógico apresentado pelos subitens listados.  Anexo com no mínimo 10 referências básicas e/ou 

complementares e no mínimo 3 vídeos relacionados ao tema. 

https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/@@search?SearchableText=programa+produtor+de+agua
https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/@@search?SearchableText=programa+produtor+de+agua
https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dITEzMKkbsYfOQmyKQHio12nlwWZjxnP?usp=sharing
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Formato do texto:  Mínimo de 30 páginas, Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

1,5. 

 

Objetivo de Aprendizagem: Entender a relação entre a conservação da biodiversidade para a 

manutenção dos serviços ecossistêmicos e seu impacto para a mitigação dos efeitos negativos 

das Mudanças Climáticas 

 

Subitens 

 

3.1 Mudanças Climáticas 

 - Conceito 

 

3.2 Histórico da Abordagem 

 -Acordos Internacionais: IPCC; Acordo de Paris 

 

3.3 Causas 

 - Economia baseada em carbono: revolução industrial; matrizes energéticas 

 

3.4 Consequências 

 - Imediatas 

 - Médio e longo prazo 

 

3.5 Mitigação/adaptação 

 - Soluções baseadas na natureza: conservação, descarbonização, exemplos (Amazônia 4.0) 

Referências: 

https://climainfo.org.br/2018/11/21/descarbonizar-e-possivel/ 

https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter 

https://cebds.org/publicacoes/estrategia-de-desenvolvimento-de-baixo-carbono-para-o-longo-

prazo/#.YBBW5i2cZQI 

https://arapyau.org.br/amazonia-4-0/ 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/amazonia-4-0-sugere-utilizacao-da-

tecnologia-para-exploracao-sustentavel-da-biodiversidade 

https://climainfo.org.br/2018/11/21/descarbonizar-e-possivel/
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://cebds.org/publicacoes/estrategia-de-desenvolvimento-de-baixo-carbono-para-o-longo-prazo/#.YBBW5i2cZQI
https://cebds.org/publicacoes/estrategia-de-desenvolvimento-de-baixo-carbono-para-o-longo-prazo/#.YBBW5i2cZQI
https://arapyau.org.br/amazonia-4-0/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/amazonia-4-0-sugere-utilizacao-da-tecnologia-para-exploracao-sustentavel-da-biodiversidade
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/amazonia-4-0-sugere-utilizacao-da-tecnologia-para-exploracao-sustentavel-da-biodiversidade
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https://brasil.mongabay.com/2020/02/industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-

floresta-levando-tecnologia-de-ponta/ 

Climate Change and Society: Sociological Perspectives Edited by Riley E. Dunlap and Robert 

J. Brulle New York, NY: Oxford University Press, 480 pp., 2015 ISBN: 978-0-19935-611-9-

Reviewed-by-Thomas-J.-Burns1-and-Leslie-Riggle-Miller2 

https://drive.google.com/drive/folders/16Nr-x1deT_njVdl6r6vxl9U7P1E6CQBf?usp=sharing 

 

3.6 Justiça Climática 

 - Conceito e exemplos 

 

Referências: 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5554/1/BRU_n4_justica.pdf 

https://diplomatique.org.br/o-paradoxo-da-justica-climatica-no-brasil-o-que-e-e-para-quem/ 

 

3.7 Discursos negacionistas 

 - Histórico e principais argumentos  

Referências: 

https://fia.com.br/blog/negacionismo-climatico/ 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-negacionismo-no-poder/ 

http://www.observatoriodoclima.eco.br/obama-faz-alerta-final-contra-negacionismo/ 

Cook, J. (2019). Understanding and countering misinformation about climate change. In Chiluwa, 

I. & Samoilenko, S. (Eds.), Handbook of Research on Deception, Fake News, and 

Misinformation-Online-(pp.-281-306).-Hershey,-PA:-IGI-Global.  

https://drive.google.com/drive/folders/16Nr-x1deT_njVdl6r6vxl9U7P1E6CQBf?usp=sharing 

 

 

TEMA 4 – Tratados e Convenções Internacionais 

 

Produto contratado:  Texto que cumpra os objetivos de aprendizagem descritos e o raciocínio 

lógico apresentado pelos subitens listados.  Anexo com no mínimo 10 referências básicas e/ou 

complementares e no mínimo 3 vídeos relacionados ao tema. 

https://brasil.mongabay.com/2020/02/industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-floresta-levando-tecnologia-de-ponta/
https://brasil.mongabay.com/2020/02/industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-floresta-levando-tecnologia-de-ponta/
https://drive.google.com/drive/folders/16Nr-x1deT_njVdl6r6vxl9U7P1E6CQBf?usp=sharing
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5554/1/BRU_n4_justica.pdf
https://diplomatique.org.br/o-paradoxo-da-justica-climatica-no-brasil-o-que-e-e-para-quem/
https://fia.com.br/blog/negacionismo-climatico/
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-negacionismo-no-poder/
http://www.observatoriodoclima.eco.br/obama-faz-alerta-final-contra-negacionismo/
https://drive.google.com/drive/folders/16Nr-x1deT_njVdl6r6vxl9U7P1E6CQBf?usp=sharing
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1,5. 

 

Objetivo de Aprendizagem: Entender a influência das principais convenções e tratados 

socioambientais para as políticas públicas nacionais 

 

Subitens 

 

4.1 – Histórico 

Constar: Clube de Roma, Estocolmo,  CITES, Relatório Bruntland, Rio-92 e COP 

  

4.2 – Reflexos na política ambiental brasileira 

 

Constar: parques nacionais, SEMA, PNMA, FNMA, SNUC, etc. 

 

Referências: 

 

O DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E A RELEVÂNCIA DO 

DIREITO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE GEORGETIE NACARATO NAZO* e 

TOSHIO MUKAI**R. Dir. Adrn., Rio de Janeiro, 223: 75-103, jan./rnar. 2001 

https://drive.google.com/drive/folders/1VNaI_8QHcOsw2HeF93OM_C-Jp6F8Z5IJ?usp=sharing 

 

O Brasil em Fóruns Internacionais sobre Meio Ambiente e os Reflexos da Rio 92 na Legislação 

Brasileira Adriana Mathias Baptista* Jaime César de Moura Oliveira **R. paran. Desenv., 

Curitiba,-n.-102,-p.-5-27,-jan./jun.-2002. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VNaI_8QHcOsw2HeF93OM_C-Jp6F8Z5IJ?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1VNaI_8QHcOsw2HeF93OM_C-Jp6F8Z5IJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VNaI_8QHcOsw2HeF93OM_C-Jp6F8Z5IJ?usp=sharing

