Curso de Aperfeiçoamento
ECOTOXICOLOGIA, ANÁLISE DE RISCO E ASPECTOS LEGAIS

Público Alvo: Profissionais do setor público, privado e organizações não governamentais que
atuam na temática ambiental, com ênfase em ecotoxicologia e análise de risco.
Objetivo: Este curso de aperfeiçoamento tem por objetivo capacitar profissionais que atuam com
a temática ambiental em empresas, órgãos públicos, universidades, terceiro setor e áreas afins,
nos conceitos, técnicas e procedimentos da análise ecotoxicológica de ambientes terrestres,
aquáticos (lacustre, marinho e estuarino) e atmosférico, auxiliando no campo da análise de risco
ambiental e na compreensão e aplicação das informações ecotoxicológicas e de análise de risco
direcionada ao estabelecimento de diretrizes legais mais sustentáveis para manutenção das
funções e serviços ecossistêmicos.
Forma: Presencial
Carga horária: 205 horas
Início: 3 de agosto de 2019
Final: 25 de julho de 2020
Investimento:
Matrícula: R$750,00 (poderá ser dividido em até 4 vezes)
Mensalidade: R$550,00
Período de inscrição: de 15 de maio a 15 de junho de 2019
Instruções para inscrição:
- Acessar e preencher a ficha de inscrição disponível em www.fipai.org.br
- Enviar a ficha de inscrição preenchida e currículo resumido (até 3 páginas) para o e-mail
aperfeicoa.ecotox@gmail.com, COM CÓPIA para elgaeta@sc.usp.br
Processo seletivo:
- Análise de currículo
- Entrevista, a ser realizada de 24 a 28 de junho de 2019 (apenas para os selecionados após a
análise dos currículos)
- O resultado do processo seletivo será divulgado até 10 de julho de 2019, via e-mail.
Instruções para matrícula:
1) APÓS SER SELECIONADO, efetuar o pagamento da taxa de matrícula por meio de depósito
bancário em nome da FIPAI – Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento
Industrial, no banco Caixa Econômica Federal, Agência 0348, Conta Corrente 2940-5.
2) Para efetivar a matrícula, enviar o comprovante de pagamento para o e-mail
aperfeicoa.ecotox@gmail.com, COM CÓPIA para elgaeta@sc.usp.br
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