
 

 
praticasembotanica.com 

 

1. FICHA RESUMO 

CURSO  

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DAS FAMÍLIAS MYRTACEAE e LAURACEAE NA 

FLORESTA OMBRÓFILA MISTA (FLORESTA COM ARAUCÁRIA) 

2ª Edição 

LOCAL 

Nova Petrópolis-RS e São 

Francisco de Paula-RS 
NÚMERO DE VAGAS 18 (dezoito) 

DATA 

27, 28 e 29 de outubro de 

2017 
CARGA HORÁRIA 30 h/aula 

MINISTRANTES Martin Molz, Biólogo Dr.  e Martin Grings, Biólogo MSc. 

LOCAIS DAS PRÁTICAS 

Escola e Hospedaria Bom Pastor, Nova Petrópolis-RS e fragmentos 

florestais pelo interior de Nova Petrópolis-RS e de São Francisco de 

Paula-RS 

VALORES DE INVESTIMENTO 

Estudante Graduação Estudante Pós-Graduação Profissional 

1× = R$ 645,00 1× = R$ 715,00 1× = R$ 785,00 

2× = R$ 323,00 2× = R$ 358,00 2× = R$ 393,00 

3× = R$ 215,00 3×= R$ 239,00 3× = R$ 262,00 

 

 

2. OBJETIVO 

Conhecer os fundamentos de taxonomia, riqueza e distribuição de espécies das famílias 

Myrtaceae e Lauraceae no Rio Grande do Sul. Realizar atividades teórico-práticas para a 

identificação de espécies das famílias Myrtaceae e Lauraceae na Floresta Ombrófila Mista 

(floresta com araucária) em contato com a Floresta Estacional no Rio Grande do Sul, bem como 

para maior compreensão das diferenças entre estas e outras famílias. 
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3. PÚBLICO-ALVO 

Estudantes de Biologia, Agronomia, Engenharia Florestal e Ambiental, Gestão Ambiental, técnicos 

de áreas afins e público em geral. 

 

4. CRONOGRAMA 

DIA 27/10/2017 – Sexta-feira 

08 h-09 h: Chegada e acomodação na Hospedaria Bom Pastor; Apresentação geral; 

09 h 30-11 h 45: Aula Teórica: Taxonomia, riqueza e distribuição de Myrtaceae e Lauraceae no RS 

12 h-13 h: Almoço 

13 h 30-17 h 30: Saída de campo para coleta e identificação de espécies de Myrtaceae e 

Lauraceae 

19h: Janta 

DIA 28/10/2017 – Sábado 

07 h-7 h30: Café da manhã 

7 h30-9h – Deslocamento para São Francisco de Paula-RS 

9h-12 h: Saída de campo para coleta e identificação de espécies de Myrtaceae e Lauraceae  

12 h-13 h: Almoço 

13 h-18 h: Saída de campo para coleta e identificação de espécies de Myrtaceae e Lauraceae  

18 h-19h30: Deslocamento para Nova Petrópolis-RS 

19h30: Café da noite 

DIA 29/10/2017 – Domingo 

07 h – 08 h: Café da manhã 

08 h – 12 h – Aula prática – Triagem do material botânico coletado e identificação de espécies das 

famílias Myrtaceae e Lauraceae 

12 h – 13 h – Almoço  

13 h – 16 h30min – Aula prática – Triagem do material botânico coletado e identificação de 

espécies das famílias Myrtaceae e Lauraceae 
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5. MATERIAL DIDÁTICO EAD 

Até uma semana antes do curso serão enviados materiais didáticos em formato digital contendo 

leituras preparatórias para o curso. 

 

 

 

6. MINISTRANTES 

Martin Molz, Biólogo Dr. 

É biólogo, Doutor em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Mestre 

em Botânica pela mesma universidade. Atua nas áreas de ecologia (ecologia de comunidades), 

biogeografia e conservação; na área de botânica exerce atividades relacionadas à taxonomia e 

conservação de espécies arbóreas, e taxonomia, biogeografia e ecologia de Myrtaceae. 

Atualmente desenvolve pesquisa com planejamento sistemático da conservação, mapeamento 

de formações florestais, taxonomia e conservação de espécies arbóreas, e taxonomia, 

biogeografia e ecologia de Myrtaceae. Já ministrou a disciplina “Sistemática, biogeografia e 

ecologia de Myrtaceae” no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRGS. Possui ainda 

experiência com atividades relacionadas ao licenciamento ambiental e inventários florestais. 

Martin Grings, Biólogo MSc. 

Biólogo formado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) no bacharelado e na 

licenciatura. Mestre em Botânica pela UFRGS. Tem experiência na área de Botânica, com ênfase 

em Taxonomia de Fanerógamos (identificação de espécies botânicas, atuando principalmente 

com inventários florísticos, fitossociologia e diagnósticos do estado de conservação da 

vegetação). 
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7. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

1. Os interessados deverão mandar um e-mail para praticasembotanica@gmail.com solicitando 

ficha de inscrição e conta bancária para depósito. 

2. A sua vaga só estará garantida após recebermos o comprovante de pagamento do curso 

(primeira parcela ou pagamento à vista). O envio da ficha sem comprovante não garante a vaga 

no curso! 

3. Em pagamentos parcelados, a última parcela deverá ser quitada em cheque ou dinheiro até o 

início do curso.  

4. Em caso de desistência do aluno por qualquer motivo, será retida uma taxa administrativa de 

20% sobre o valor total da opção de investimento escolhida. 

 

 

8. BENEFÍCIOS INCLUSOS NA INSCRIÇÃO 

• Dois pernoites na Hospedaria Bom Pastor, com café da manhã (sábado e domingo), almoço 

(sexta e domingo) e janta (sexta e sábado).  

• Transporte com van para as duas saídas de campo 

• Almoço no Restaurante Fogão Campeiro em São Francisco de Paula-RS, no sábado. 

• Utilização de estereomicroscópios para aulas práticas. 

• Acesso a referências bibliográficas sobre o tema 

• Certificado 

• Kit de materiais didáticos personalizados 

• Participação nas aulas teóricas e práticas (saídas a campo e identificação de espécimes) 
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9. MATERIAL E×TRA SUGERIDO 

• Binóculos, lupa de bolso (10 a 30 × de aumento) 

• Mochila, calças, botas e/ou calçados fechados, e perneiras para trilhas 

• Guarda-chuva, capa de chuva e/ou outros acessórios para práticas na chuva 

 

 

 

10. CONTATOS 

Martin Grings  (54) 9 9999 7184 (Vivo) martin.grings@gmail.com 

 

 

 

11. REALIZAÇÃO 

Práticas em Botânica Comércio e Serviços de Consultoria Ambiental LTDA 

CNPJ: 16.926.284/0001-81 

Nova Petrópolis-RS 

 

 


