
CURSO PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE PROPRIEDADES E 

PAISAGENS 

 

 

Local: Centro Ambiental Jardim das Florestas – Atalanta (SC). 

Período: 11 e 12 de julho de 2017.  

Horário: 08horas00min ás 17horas00min 

Carga Horária: 16 horas 

Vagas Disponíveis: 20 Vagas 

Prazo para inscrição: 03 de julho de 2017. 

 

Público: Estudantes, educadores, gestores ambientais, profissionais da área, extencionistas 

rurais e demais interessados no tema. 

 

Objetivo: Promover momentos de aprendizagem e possibilitar um olhar amplo sobre os 

principais elementos a serem considerados no planejamento ambiental de propriedades e 

paisagens. 

 

Programação:  

 

Dia 11/07/2017 – 08:00hs ás 17:00 hs. 

 

 Início das atividades e apresentação dos participantes. Palestrante: Edilaine Dick. 

 O que é a Mata Atlântica; região de ocorrência; tipos de vegetação da mata 

atlântica; histórico de ocupação; principais ameaças; biodiversidade de fauna e flora; 

serviços ambientais; usos permitidos. Palestrante: Miriam Prochnow. 

 Unidades de Conservação: O que são unidades de conservação, como criar e 

gerenciar, exemplos de UCs, corredores ecológicos. Palestrante: Edilaine Dick. 

 Gestão de Recursos Hídricos: Panorama geral sobre a situação dos recursos 

hídricos, legislação sobre recursos hídricos, comitê de bacia, outorga do uso da água. 

Palestrante: Noemia Bohn. 

 Legislação Ambiental. Principais temas abordados: Lei 12.651/2012 - Código 

Florestal; Decreto 7.830/2012; Decreto 8.235/2014 (importância do CAR e PRA); Lei 

11.428/2006 e Decreto 6.660/2008; Resolução Conama 429/2011 restauração de APPs; 

Resoluções Conama 303 e 369 relacionadas a APPs. Palestrante: Wigold Schaffer. 

 Saída de campo: RPPN Serra do Pitoco e Parque Natural Municipal Mata Atlântica. 

 

 

 

 

 



Dia 12/07/2017 – 08:00hs as 17:00hs. 

 Participação social na gestão de recursos naturais. Palestrante: Marcos Alexandre 

Danieli. 

 Ferramentas de planejamento territorial teoria e prática: diálogos intersetoriais, 

planos municipais de conservação, planejamento de propriedades. Palestrantes: 

Wigold Schaffer e Leandro da Rosa Casanova. 

 Saída de campo a áreas demonstrativas e Viveiro de Mudas Nativas Jardim das 

Florestas. 

 

Equipe Executora e qualificação:  

 

Edilaine Dick - Bacharel em Ciências Biológicas. Especialista em Educação no Campo e 

Desenvolvimento Territorial. Atua como técnica e coordenadora de projetos a 11 anos na 

Apremavi, sempre com trabalhos voltados ao envolvimento da sociedade nos processos de 

conservação ambiental, projetos de restauração de áreas degradadas e unidades de 

conservação. 

 

Leandro da Rosa Casanova - Engenheiro Florestal, Especialista em Gestão de Recursos 

Hídricos em Áreas Urbanas, com mais de 20 anos de experiência na área socioambiental. 

Experiência em coordenação e execução de projetos ambientais. Assessor florestal da 

Apremavi, responsável técnico pelo viveiro florestal Jardim das Florestas perante CREA e 

MAPA. Experiência em cursos de capacitação na área ambiental e florestal. 

Marcos Alexandre Danieli - Graduado em Ciências Biológicas. Mestre em Ciências 

Ambientais pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Atua 

na Apremavi desde 2008, em ações de educação ambiental e ações focadas no bioma Mata 

Atlântica, pautadas no apoio à criação, implementação e gestão participativa de Unidades 

de Conservação, por meio da realização de estudos para criação de novas UCs, elaboração 

de planos de manejo e formação e capacitação de conselhos consultivos. Atua como 

conselheiro/secretário executivo em fóruns e conselhos de políticas públicas.  

Miriam Prochnow - Pedagoga, especialista em meio ambiente, com prioridade para a 

Mata Atlântica e enfoque no acompanhamento e proposição de políticas públicas, 

legislação ambiental, educação ambiental e desenvolvimento institucional. Tem 30 anos de 

experiência em coordenação de organizações da sociedade civil, execução de projetos de 

conservação e uso sustentável dos recursos naturais, campanhas, desenvolvimento 

institucional e produção de materiais didáticos e publicações, tendo atuado em ONGs, redes 

e no Governo Federal. Nesse período participou, ministrou e organizou seminários, 

palestras, cursos e dias de campo para capacitação e educação ambiental, incluindo temas 

como: legislação ambiental, adequação ambiental de propriedades rurais, produção de 

mudas de árvores nativas, restauração de APPs, Reserva Legal e áreas degradadas, questão 



climática e conservação da Mata Atlântica como um todo. Atualmente é secretária 

executiva do Diálogo Florestal. 

 

Noemia Bohn - Possui graduação em Direito pela Fundação Universidade Regional de 

Blumenau (1984), mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1990), doutorado em Direito das Relações Sociais, sub-área Direitos Difusos e Coletivos 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003) e pós-doutorado junto a Unité 

Mixte de Recherche Territoires, Environement, Télédetéction et Information Spatialisée – 

UMR TETIS (CEMAGREF, CIRAD, ENGREF) na Maison de la Télédetéction 

(2006/2007). Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

(PPGEA/FURB). Foi coordenadora do grupo de pesquisa e extensão "Gestão de Ambientes 

Naturais e Construídos em Bacia Hidrográfica" (GEAMBH). Professora titular aposentada 

da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Atualmente presta assessoria e 

consultoria em direito ambiental e políticas públicas de recursos hídricos, saneamento 

básico, prevenção e defesa civil.  

 

Wigold Bertoldo Schaffer -                                                      

                                                                              

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                  

e legislação ambiental, com destaque para o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. É 

um dos fundadores da Apremavi e idealizador do viveiro de mudas de árvores nativas 

Jardim das Florestas. Trabalhou 11 anos junto ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Atualmente integra o Conselho Consultivo da Apremavi. 

 

Investimento:  

Estudantes
1
 e Associados da Apremavi = R$ 550,00 

Participantes de cursos anteriores realizados pela Apremavi
2
 = R$ 630,00 

Demais inscritos = R$ 700,00 

Incluso no valor da inscrição, hospedagem e alimentação durante os dois dias de curso
3
. 

O pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário até o dia 03/07/2017 na 

seguinte conta: Ag: 0276-3 / CC: 27.347-3. Banco do Brasil. CNPJ: 79.355.269/0001-40. 

A confirmação da inscrição será efetuada mediante envio de comprovante de depósito 

bancário identificado para info@apremavi.org.br 

 

 

                                                
1 Estudante é necessário enviar atestado de frequência. 
2 Referente ao curso de restauração de áreas degradadas realizado em novembro de 2016. 
3 Incluso a hospedagem e alimentação dos participantes do dia 10/07/2017 a partir das 17:00hs  ao dia 

12/07/2017 até as 18:00hs.  

 

mailto:info@apremavi.org.br

