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1. FICHA RESUMO 

CURSO   

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES CAMPESTRES DO BIOMA PAMPA EM PORTO ALEGRE-

RS 

2ª Edição 

LOCAL Porto Alegre, RS NÚMERO DE VAGAS 20 (vinte) 

DATA 

15, 16 e 17 de dezembro de 

2017 
CARGA HORÁRIA 30h/aula 

MINISTRANTES 
Bióloga Msc. Cleusa Vogel Ely, Biólogo Msc. Dióber Lucas e Biólogo 

Msc. Martin Grings 

LOCAIS DAS PRÁTICAS ESPAÇO DE CONSERVAÇÃO ECONSCIÊNCIA, MORRO SÃO PEDRO, 
PORTO ALEGRE, RS 

VALORES DE INVESTIMENTO 

Estudante Graduação Estudante Pós- Graduação Profissional 

1x = R$ 600,00 1x = R$ 655,00 1x = R$ 705,00 

2x = R$ 300,00 2x = R$ 328,00 2x = R$ 353,00 

3x = R$ 200,00 3x = R$ 219,00 3x = R$ 235,00 

 

 

2. OBJETIVO 

Realizar uma atividade teórico-prática para identificação de espécies campestres em área de 

ocorrência de campos nativos do Bioma Pampa no Rio Grande do Sul, no município de Porto 

Alegre-RS. 

 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

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

de áreas afins e público em geral. 
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4. CRONOGRAMA 

DIA 15/12/2017 – Sexta 

08h30min-9h: Apresentação geral 

9h – 12h: Aula teórica – Vegetação campestre: caracterização, fisionomias, flora e morfologia 

vegetal das famílias mais ricas e abundantes. 

12h – 13h30min: Almoço  

13h30min- 17h30min: Aula prática – Coleta e identificação de espécies campestres nos campos 

nativos.  

DIA 16/12/2017 – Sábado 

08h30min – 15h: Aula prática – Coleta e identificação de espécies campestres nos campos nativos 

(haverá lanche disponível para levar para a saída). 

15h – 16h - Almoço 

16h – 17h30 - Aula prática – Prensagem do material coletado e identificação de espécies 

campestres. 

DIA 17/12/2017 – Domingo 

08h30min – 12h: Herborização do material coletado, correção de nomes científicos, identificação 

de espécies e consulta de bibliografia. 

12h – 13h30min - Almoço 

13h30min – 17h30 - Herborização do material coletado, correção de nomes científicos, 

identificação de espécies e consulta de bibliografia. 

 

 

5. MATERIAL DIDÁTICO EAD 

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

leituras preparatórias sobre os assuntos em pauta. Durante o curso, estes materiais serão 

discutidos e utilizados como referência básica para as práticas propostas. 
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6. MINISTRANTES 

Biólogo MSc. Martin Grings 

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). É especialista da família Malvaceae (subfamília Malvoideae) no Rio Grande do Sul, 

com ênfase no gênero Pavonia Cav. 

Biólogo MSc. Dióber Lucas 

Doutorando em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (2017-2021) 

com projeto intitulado Filogeografia de Eryngium paniculatum, E. megapotamicum e E. sellowii 

(Apiaceae, Saniculoideae). Mestre em Botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 

UFRGS (2015-2017) com dissertação intitulada O gênero Eryngium L. (Apiaceae) no Rio Grande do 

Sul e no Uruguai. Biólogo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos (2003-2011). 

Especialista na taxonomia do gênero Eryngium L. no Rio Grande do Sul e no Brasil. Trabalha com 

vegetação campestre no Rio Grande do Sul, estudando sua composição e estrutura (2008-2017). 

Bióloga MSc. Cleusa Vogel Ely 

Mestre em Botânica (2014) pelo Programa de Pós-Graduação em Botânica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, onde especializou-se na área de Taxonomia Vegetal com ênfase no 

estudo de vegetação campestre. É licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus de Santo Ângelo (2011). Atuou como professora 

do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete (2014), onde ministrou disciplinas 

relacionadas à Botânica nos cursos de Biologia Licenciatura (graduação), Engenharia Agrícola 

(graduação) e Tecnologia em Produção de Grãos (graduação). Atualmente é doutoranda em 

Botânica (2015-2019) pela UFRGS, tendo como projeto de tese: Sistemática de Hypericum 

(Hypericaceae). 
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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 a 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 

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

Obs.: O transporte até o local do curso fica a cargo dos participantes, o qual pode ser realizado 

através de carros particulares. Enviaremos os contatos de e-mail dos inscritos para que os 

interessados possam se organizar em caronas. 

 

8. BENEFÍCIOS INCLUSOS NA INSCRIÇÃO 

• Alimentação com lanches e almoços  

• Acesso à bibliografia sobre o tema 

• Certificado 

• Kit de materiais didáticos personalizados 

• Microscópios estereoscópicos para análise de material botânico 

• Participação em aulas práticas 
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9. ALOJAMENTO OPCIONAL 

• Alojamento opcional em camping com janta e café-da-manhã = R$ 30,00 por pernoite 

• Alojamento opcional em quarto rústico compartilhado, camas triliches, com janta e café-

da-manhã = R$ 40,00 por pernoite 

• Banho quente 

• Pagamento dos pernoites é à parte, direto com o proprietário do local 

 

10. MATERIAL EXTRA SUGERIDO 

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

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

• Material de coleta botânica (opcional) 

 

11. CONTATOS 

Martin Grings (54) 99999-7184 (Vivo)(WhatsApp) martin.grings@gmail.com 

Cleusa Vogel Ely 
(51) 98205-6409 (Tim)(WhatsApp) 

(55) 99938-0741 (Vivo) 
cleusavely@gmail.com 

Diober Lucas (51) 99826-4599 (Vivo)(WhatsApp) diober.lucas@gmail.com 

 

12. REALIZAÇÃO 

Práticas em Botânica Comércio e Serviços de Consultoria Ambiental LTDA 

CNPJ: 16.926.284/0001-81 

Nova Petrópolis-RS 

 

 


