Curso de Extensão Cerrado: sua gente, sua fauna, sua flora, nossa casa
O Cerrado possui uma rica sociobiodiversidade e uma eco-história que não são reconhecidas
nem valorizadas quer pelas políticas de proteção ambiental, quer pelas próprias populações
que nele habitam, especialmente urbanas.
Este curso pretende contribuir na formação dos participantes para elevar o conhecimento
sobre o Cerrado, revertendo a médio e curto prazo os efeitos de devastação que podem ser
detectados no presente a nível local,enquanto ainda podemos fazer alguma coisa pela nossa
casa.
Só podemos ensinar sobre o Cerrado, se o conhecermos. Só podemos conservá-lo, se o
cuidarmos. Só cuidamos daquilo que amamos. Por amor ao Cerrado que promovemos uma
Educação Ambiental profunda, capaz de sensibilizar, mobilizar e agir em prol da conservação e
preservação da sociobiodiversidade do Cerrado.
Objetivos:






incentivar a conservação e recuperação do Cerrado;
promover a exploração sustentada de plantas nativas do Cerrado;
divulgar informações técnicas e científicas para posteriores estudos e pesquisas
referentes às plantas do Cerrado
valorizar os conhecimentos dos povos tradicionais e indígenas sobre o Cerrado
sensibilizar os participantes sobre a necessidade e a possibilidade de uma nova relação
com a natureza e torná-los dispostos a uma mudança de comportamento.

Conteúdo programático:




A Ecologia do Bioma Cerrado: formação do solo do Cerrado, fito-fisionomias,
reconhecendo as árvores do Cerrado, conservação e recuperação do Cerrado,
observando as árvores do Cerrado
A eco-história do Cerrado e sua sociodiversidade cultural





Dispersão e polinização das plantas do Cerrado, a fauna do Cerrado
Seleção e marcação de árvores matrizes, coleta e beneficiamento de sementes,
produção de mudas de espécies nativas do Cerrado
Legislação Ambiental: SNUC, o Código Florestal, Lei dos crimes ambientais,
instrumentos de proteção à biodiversidade, Leis que protegem a fauna e a flora

Público de Interesse:
Professores, estudantes e público em geral
Período de Realização: 29/04 a 27/05/2014
Período de Inscrição: 20/04 a 29/04/2014
Número de participantes: 50 vagas
Carga horária total: 30h
Local: FE 5 sala 10 Faculdade de Educação - UnB
Dia e Horário:
Terça-feira das 8h às 12h
Orientações para se cadastrar e depois fazer a inscrição, caso não tenha feito nenhum curso na
UnB:
Entrar no Site www.unb.br e clicar em sistemas na parte superior da página.
- Nessa parte existem 3 opções:
1ª) Se for cadastrado no sistema entre com o seu login e senha
2ª) Se não for cadastrado entre em CADASTRAR USUÁRIO
3ª) Se esta cadastrado e não lembra sua senha entre em RECUPERAR SENHA
- Na opção RECUPERAR SENHA coloque seu e-mail e clique em confirmar. Sua senha será
enviada para o seu e-mail.
- Na opção CADASTRAR USÚARIO abrirá uma ficha. Depois de preenchida clique em salvar no
fim da página.
- Coloque seu e-mail e crie uma senha com, pelo menos, 4 letras e 2 números e clique em
Validar.
- Depois de cadastrar seu e-mail clique em CÓDIGO DE ATIVAÇÃO. Um código será enviado
para o seu e-mail.
- Depois de colocar o código clique em Ativar Usuário. Volte para tela de login e coloque seu
login e sua senha. Clique em CONFIRMAR
- Essa parte é para atualizar sua senha. Se quiser usar a mesma não tem problema, só repetir
nos três campos. Clique em CONFIRMAR e seu cadastro estará finalizado.
Como se inscrever:

Para se inscrever no curso, primeiro é preciso se cadastrar, depois seguir as seguintes passos:
-Entrar no Site www.unb.br e clicar no link EXTENSÃO localizado no lado esquerdo da página.
- Em seguida clique em INTERFOCO.
- Dentro da página do Interfoco clique em INCRIÇÕES ABERTAS.
- Entre no site do SIEX clicando em INCREVA-SE AQUI
- Agora procure a oferta de extensão. As páginas estão numeradas na parte de baixo.
obs: Caso queira procurar por um curso específico, colocar o nome em TITULO AÇÃO.
- Para se inscrever na oferta clique no link CLIQUE AQUI
- Entre com o seu login e senha. Clique em CONFIRMAR
- Clique em CONFIRMAR e a sua inscrição estará finalizada
Dúvidas
Entrar em contato pelos telefones: 3107-5919 / 3107-5918 / 3107-5917 (INTERFOCO)

