Curso de Investigação de Incêndios Florestais – Rio Branco – 3 a 08 de outubro de 2011

Orientações aos Participantes:

1. No primeiro dia de aula – 03 de outubro – o ônibus sairá da Sede do IBAMA em
Rio Branco – endereço: Rua Veterano Manoel de Barros, 320 Conj. L. Jd.
Nazler, - Rio Branco – AC às 7:30.
2. O material didático do curso: apostila e apresentações de power-point serão
disponibilizados aos participantes em meios digitais (CD) no primeiro dia do
curso, portanto, é necessário que os participantes levem laptop – ao menos um
por Instituição participante.
3. A organização providenciará um kit por grupo com GPS, e lupa, porém os
participantes que tiverem esses equipamentos bem como bússola e puderem
levar para auxiliar nos trabalhos de campo podem levá-los ficando a guarda dos
mesmos sob sua responsabilidade.
4. Nos dias 3 e 4 de outubro ocorrerão as aulas teóricas no auditório do IDAF IDAF - Instituto de Defesa Animal e Florestal do Estado do Acre: Rodovia AC
040, km 05, Vila Acre – Rio Branco - AC.
5. De 5 a 7 de outubro acontecerão as aulas práticas. Para essas aulas trajar calça
jeans ou de sarja e camisas de manga longa de tecido resistente (brim ou similar)
antigas, pois o trabalho de campo pode estragá-las. Os alunos que possuírem
EPI: (equipamento de proteção individual) e/ou trajes para trabalho de campo de
suas Instituições podem utilizá-los nas aulas de campo.
6. Além disso, os alunos devem levar: filtro solar, repelente, chapéu ou boné e
cantil ou recipiente com água nos dias de aula prática.
7. Para aprovação no curso é necessário 100 % de presença nas aulas teóricas e
práticas e nota final 7,0 (sete), que será composta pela média das notas obtidas
na prova teórica individual, apresentação de laudo – atividade realizada em
grupo e desempenho nas aulas práticas), sendo que a prova teórica e
apresentação do laudo serão realizadas no sábado 08/10 das 8:00 às 12:00.
8. No Acre o responsável pela organização das atividades é o Coordenador
Estadual do Prevfogo – IBAMA – Anderson Amparo cujos telefones são: 68
8114 0595 e 68 3211 1707.
9. Para outros esclarecimentos contatar o Núcleo de Capacitação e Treinamento do
Prevfogo – IBAMA cujos telefones são: 61 3316 1835 ou 1841 – contato:
Eduardo ou Ernesto.
10. Dúvidas relativas a diárias e passagens devem ser elucidadas com o Ministério
do Meio Ambiente – Contato – Lilia Fernandes: 61 2028 2205.
.
Boa viagem a todos e bom curso.
Atenciosamente,
Fabíola Siqueira de Lacerda
Coordenadora NCT
Prevfogo - IBAMA

