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PLANO DE CURSO 

Curso sobre criação de Reservas 

 Particulares do Patrimônio Natural 

 

 

1. Apresentação do Curso 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma unidade de conservação de 

domínio privado criada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, e gravada 

com perpetuidade por meio de ato voluntário de seu proprietário. 

  

É uma categoria de unidade de conservação prevista no Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação da Natureza (SNUC) que permite a participação direta da sociedade civil no 

processo de ampliação das áreas protegidas no país. 

  

As RPPNs têm conquistado nos últimos anos um espaço cada vez maior na preservação e 

conservação dos ecossistemas brasileiros. Um dos pontos fortes dessa categoria de 

unidade de conservação é o fato de inserir a sociedade civil diretamente no processo de 

conservação da biodiversidade, uma vez que a criação de uma RPPN, parte do ato 

voluntário de proprietários rurais que desejam criar em suas propriedades uma unidade 

de conservação em caráter perpétuo. 

  

A criação de RPPN possibilita a participação da iniciativa privada no esforço nacional de 

conservação da biodiversidade para a ampliação das áreas protegidas no país. É um ato 

que apresenta índice altamente positivo na relação custo/benefício para o Governo 

Federal, pois desonera o poder público da regularização fundiária e da gestão da unidade 

de conservação, otimizando os tão escassos recursos destinados à conservação. Além 

disso, o processo de criação de uma RPPN é bem mais simples do que o processo de 

criação de outras categorias de unidades de conservação. 

 

Criando uma RPPN o proprietário não perde o direito de propriedade, tem isenção do 

Imposto Territorial Rural referente à área criada como RPPN, prioridade na análise dos 
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projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente e Preferência na análise de pedidos de 

concessão de crédito agrícola, junto às instituições oficiais de crédito, para projetos a 

serem implementados em propriedades que contiverem RPPN em seu perímetro. Além 

disso, tem a possibilidade de realizar cooperação com entidades privadas e públicas na 

proteção, gestão e manejo da RPPN. 

 

Atualmente, existem mais de mais de 1500 RPPN criadas em todo território nacional e a 

procura de proprietários rurais em criar RPPN vem aumentando a cada ano. Percebendo 

essa demanda o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão federal 

responsável pela, proposição, implantação, gestão, proteção e monitoramento das 

unidades de conservação instituídas pela união, verificou a necessidade de capacitar seu 

corpo técnico e os colaboradores que fazem parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SINAMA) e está promovendo o Curso Sobre Criação de Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural. 

 

O curso será disponibilizado na modalidade à distância e proporcionará aos participantes 

desenvolver atividades voltadas a execução de rotinas administrativas e operacionais 

relativo aos processos de criação de RPPN, saber manusear o módulo de criação do 

Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN (SIMRPPN) e obter conhecimentos 

necessários sobre essa categoria de unidade de conservação. 

 

Dessa forma, espera-se qualificar os técnicos que atuam com a criação de RPPN, bem 

como aumentar o número de especialistas neste setor, podendo atender com qualidade e 

eficiência a crescente demanda para criação de novas reservas. 
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2.  Justificativa 

O primeiro Ato que denominou as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) 

foi publicado em 1990 (Decreto Federal nº 98.914) pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Naquela época, o órgão recém-

criado teve como uma das missões: promover o envolvimento da sociedade civil no 

processo de conservação, através do reconhecimento das RPPN. 

  

A iniciativa foi reconhecida e as RPPN passaram a integrar o Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação, sendo a primeira categoria de unidade de conservação regulamentada 

após a publicação da Lei nº 9.985/00 (Lei do SNUC), possibilitando a participação dos 

proprietários rurais na proteção dos ecossistemas naturais, complementando assim o 

esforço global de conservação da natureza. 

                 

O Governo Federal já criou 685 RPPN, distribuídas em todo território nacional, cerca de 

520 mil hectares de área protegida. Além do Governo Federal os Estados e Municípios 

passaram a criar RPPN através de legislação especifica influenciando de maneira 

significativa no aumento do número de reservas em todo território nacional. 

  

Somando as reservas criadas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal o número de 

RPPN ultrapassam a marca de 1500 unidades, perfazendo um total de 720 mil hectares, 

aproximadamente, segundo a Confederação Nacional de RPPN. 

 

Neste contexto, foi verificado a necessidade de capacitar o corpo técnico do ICMBio sobre 

o tema: criação de RPPN, devido à complexidade e a importância que essa categoria de 

unidade de conservação exerce na ampliação do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação. Além disso, possibilitar que esse curso possa capacitar os técnicos dos 

Órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). 

 

O Curso será realizado na modalidade de educação a distância (EAD), disponibilizado no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do ICMBio. Nesta modalidade de 

ensino/aprendizagem, os participantes contarão com a flexibilidade de tempo e espaço, 
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podendo desenvolver seus estudos em qualquer lugar, de acordo com sua 

disponibilidade. 

 

Os participantes do curso serão acompanhados por um tutor especialista no tema, sendo 

utilizados diversos recursos metodológicos disponíveis na plataforma AVA, como vídeos, 

texto, fóruns de discussão, questionários, produção de textos entre outras ferramentas. 

 

Assim, espera-se que o curso de criação de RPPN possa capacitar os técnicos da sede do 

ICMBio, das Coordenações Regionais e das Unidades de Conservação. Bem como os 

Técnicos dos Órgãos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente que atuam com RPPN, 

disseminando conhecimentos e experiências acumuladas com a criação de RPPN. 
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3. Objetivo do curso 

O Curso sobre Criação de RPPN tem como objetivo capacitar servidores e colaboradores 

do ICMBio, técnicos dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e demais 

profissionais que atuam na área com conhecimentos e habilidades para atuarem nos 

processos de criação de RPPNs. Neste âmbito, o objetivo geral do curso é formar 

profissionais capazes de realizarem procedimentos para criação de RPPN. 

  

3.1. Objetivos Específicos 

- Adquirir conhecimentos sobre RPPN. 

- Executar atividades administrativas e operacionais relativo aos procedimentos 

para criação de RPPN. 

- Operacionalizar o módulo de criação do Sistema Informatizado de Monitoria de 

RPPN (SIMRPPN). 

  

4. Fundamentos educativos 

O curso de criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, modalidade à 

distância, promovido pela Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do 

ICMBio, propõe capacitar servidores e colaboradores do ICMBio, técnicos dos órgãos 

estaduais e municipais de meio ambiente e demais profissionais para atuam na área de 

criação de RPPN. 

  

A criação de RPPN é entendida como a ação voltada à execução de atividades 

administrativas e operacionais relativo aos processos de criação de RPPNs, a 

operacionalização do módulo de criação do Sistema Informatizado de Monitoria de RPPN 

(SIMRPPN) e a aquisição de conhecimentos sobre essa categoria de unidade de 

conservação. 

  

Neste sentido, o curso de criação de RPPN tem como eixo central a capacitação dos atores 

que atuam nos processos de criação, tendo como referência a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, a Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, o Decreto n° 4340/2002, que regulamenta artigos 
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da Lei no 9.985/2000 e o Decreto nº 5.746/2006, que regulamenta o art. 21 da Lei no 

9.985/2000. 

 

O projeto pedagógico do curso almeja, na sua capacitação, garantir que os atores 

envolvidos com a criação de RPPN estejam comprometidos e capazes de atuarem nos 

processos de criação, constituindo os seguintes princípios como eixos norteadores do 

curso: 

- Conhecimentos sobre Reservas Particulares do Patrimônio Natural; 

-  Domínio sobre as rotinas administrativas e operacionais que envolvem os 

procedimentos para criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural; 

- Operacionalização do módulo de criação de Sistema Informatizado de Monitoria de 

RPPN. 

  

No processo de capacitação é essencial o conhecimento sobre Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural como uma categoria de unidade de conservação prevista no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, sua origem, importância, caraterísticas, a 

legislação que rege a categoria, os procedimentos para criação, documentação exigida, 

analise e acompanhamento dos processos e manuseio do módulo de criação do SIMRPPN. 

Nessa perspectiva, é de fundamental importância o desenvolvimento de atividades e 

estudos de caso ao longo do curso que propiciará o aluno a capacitação necessária para a 

execução de suas atividades quanto à criação de RPPN. 

  

O curso tem uma concepção que possibilita a construção da aprendizagem através do 

conhecimento e do desenvolvimento de atividades decorrentes da interação entre a 

teoria e a prática, tendo como fundamento a contextualização, a aprendizagem 

colaborativa e o desenvolvimento de atividades que levarão ao conhecimento sobre essa 

categoria de unidade de conservação. 

 

A organização curricular do curso está estruturada em três módulos e compreende a 

capacitação na formação de técnicos em criação de Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural. 
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Os módulos são estruturados da seguinte forma: 

MÓDULOS CARGA HORÁRIA 

I 
Conhecimentos sobre Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural 
16 horas 

II Procedimentos para criação de RPPN 30 horas 

III 
Operacionalização do módulo de criação de RPPN no 

ambiente do SIMRPPN 
14 horas 

TOTAL DE HORAS 60 horas 

 

O Módulo I - Conhecimentos sobre Reservas Particulares do Patrimônio Natural: o aluno 

desenvolve competências que permitem prestar informações e agregar um diferencial no 

desempenho do seu trabalho devido a sua capacitação no tema. 

 

O Módulo II – Procedimentos para criação de RPPN: o aluno desenvolve competências 

referentes a execução das atividades administrativas e operacionais que asseguram o 

cumprimento de suas obrigações de forma eficiente. 

 

Módulo III – Operacionalização do módulo de criação de RPPN no ambiente do SIMRPPN: 

o aluno desenvolve competências que permitem o domínio na operacionalização do 

módulo de criação do sistema.  

 

A avaliação da aprendizagem do curso será contínua e cumulativa, priorizando aspectos 

qualitativos relacionados ao processo de aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno 

observado durante a realização das atividades propostas individualmente. Dentre essas 

atividades constam a participação nos Fóruns de Discussões, a produção de textos e a 

realização de exercícios de fixação. 

 

O resultado do processo de avaliação será expresso por notas, sendo: 

Notas 10 e 9: Capaz de desempenhar, com destaque, as competências exigidas pelo perfil 

profissional de conclusão.  

Notas 8 e 7: Capaz de desempenhar, a contento, as competências exigidas pelo perfil 

profissional de conclusão.  
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Notas 6 e 0: Ainda não capaz de desempenhar, no mínimo, as competências exigidas pelo 

perfil profissional de conclusão.  

 

As notas serão atribuídas por módulo, considerando os critérios e indicadores de 

desempenho relacionados às competências previstas em cada um deles. 

 

Será considerado aprovado aquele aluno que obtiver, ao final de cada módulo, as novas 

entre 10 a 7. Será considerado reprovado, aquele que obtiver a nota menor que 6 em 

qualquer um dos módulos. Os alunos deverão ter pleno conhecimento dos procedimentos 

a serem adotados para o desenvolvimento do curso, bem como sobre as orientações e os 

critérios de avaliação. 

 

5. Metodologia 

O curso de criação de RPPN será ofertado na modalidade à distância (on-line), utilizando-

se a plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA) do ICMBio, tanto para 

apresentação do conteúdo quanto para o cumprimento e gerenciamento das atividades 

de avaliação. 

 

Os recursos utilizados no curso serão: 

- Glossário: ferramenta semelhante a um dicionário, que contém uma lista de termos 

e definições. 

- Biblioteca: recurso disponível com textos e publicações referentes aos assuntos 

abordados no curso (Material complementar). 

- Fóruns simultâneos: onde o aluno poderá postar suas dúvidas e interagir com 

outros alunos, acompanhado de um Tutor que mediará à construção do 

conhecimento dos alunos. 

- Vídeo Aulas: disponibilização do conteúdo do curso utilizando aulas gravadas e/ou 

aulas animadas em formato de vídeos. 

- Exercícios de fixação: disponível em formato de questionário. 

- Avaliação de satisfação do curso: estratégia de coleta de opiniões dos participantes, 

visando o aperfeiçoamento do curso. 
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 6. Competências 

- Capacidade de trabalhar com processos de criação de RPPN. 

- Conhecimento sobre RPPN. 

- Comprometimento com as atividades referente aos processos de criação de RPPN  

- Atuação com base em princípios éticos e dentro da legislação que rege as RPPN. 

- Propositivo e dinâmico na busca de novos conhecimentos. 

 

  

7. Conhecimentos 

Conhecimentos sobre RPPN, Domínio dos procedimentos para criação de RPPN e 

Operacionalização do módulo de criação do SIMRPPN. 

 

  

8. Habilidades 

- Prestar informações sobre RPPN. 

- Identificar a documentação exigida na legislação. 

- Analisar processos de criação de RPPN. 

- Realizar procedimentos para criação de RPPN. 

- Saber manusear e utilizar o SIMRPPN (módulo criação). 

  

9. Atitudes 

- Demonstrar conhecimento sobre RPPN. 

- Manifestar interesse, motivação e iniciativa para buscar conhecimento sobre 

RPPN. 

- Saber executar ações administrativas e operacionais para criação de RPPN. 

- Adotar postura profissional e ética no ambiente de trabalho. 

- Operacionalizar o módulo de criação do SIMRPPN. 
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10. Avaliação 

O processo de avaliação será realizado de maneira contínua e cumulativa. O processo de 

avaliação será realizado basicamente por três instrumentos: 

- Participação nos Fóruns de Discussão 

- Produção de Textos 

- Realização dos exercícios de fixação 

 

   

11. Organização Curricular 

 A organização curricular do curso, anexo I, descreve os módulos do curso, componentes 

curriculares, carga horária, tutoria, ferramentas de interação, atividade, 

acompanhamento da tutoria, material complementar e avaliação. 

  

 

12.  Aprovação e Certificação 

O processo de avaliação do curso será desenvolvido da seguinte forma: 

  

Fóruns de discussão 

Nesta atividade será avaliada a pertinência das intervenções e contribuições nos fóruns, 

sendo que cada módulo terá um fórum específico de discussão. A Nota máxima destinado 

em cada módulo para esta atividade é de 10 pontos. 

 

Produção de textos 

Nas atividades de construção do conhecimento por meio dos trabalhos propostos serão 

verificados: 

- Consistência e coerência teórica nos trabalhos elaborados. 

- Capacidade de síntese e contextualização dos trabalhos propostos. 

- Capacidade de pesquisa e ampliação do tema proposto; 

- Capacidade de explicar e refletir sobre o tema abordado; 
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A nota máxima destinada em cada módulo para esta atividade é de 20 pontos. Sendo 

realizadas duas atividades de produção de texto. O módulo III não terá essa atividade de 

avaliação. 

  

Exercícios de fixação 

Nesta atividade será verificada a efetuação dos exercícios propostos. Os exercícios 

realizados em cada módulo terão uma nota máxima de 10 pontos.  

 

Sistema de Avaliação do Curso 

AVALIAÇÃO 
MÓDULOS PONTUAÇÃO POR 

ATIVIDADES 

APROVADOS 

 I II III 

Fóruns de discussão 10 10 10 30 70% Produção de textos A  10 10 - 20 
70% Produção de texto B  10 10 - 20 

Exercícios de fixação 10 10 10 30 70% 

TOTAL DE PONTOS 100  

 

Serão considerados aprovados os alunos que alcançarem, no mínimo, 70% do total das 

atividades propostas.  

 

Os certificados dos alunos aprovados no curso serão emitidos e encaminhados pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, via correio. 

 

13. Referências 

13.1 Básica 

  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 1988. Brasília, DF, Senado 

Federal, 1998. 

  

BRASIL. Lei Federal Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos 

I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências. 



 

PRODUTO 01: PLANO DE CURSO 17 

 

 BRASIL, 2002. Decreto 4.340. Regulamenta artigos da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e 

dá outras providências. 

  

BRASIL, 2006. Decreto 5.746. Regulamenta o artigo 21 da Lei 9.985 de 18 de julho de 

2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC. 

  

Souza, José Luciano. Roteiro para Criação de RPPN Federal. Reserva particular do 

Patrimônio Natural / José Luciano de Souza, Dione Angélica de Araújo Côrte. – Brasília, 

DF: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2011. 92p.: il. color; 25 cm 

  

Souza, José Luciano. Perguntas e Respostas sobre Reserva particular do Patrimônio 

Natural / José Luciano de Souza, Dione Angélica de Araújo Côrte, Lourdes M. Ferreira. – 

Brasília, DF: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, 

Coordenação Geral de Criação, planejamento e avaliação de Unidades de Conservação, 

CGCAP, 2012. 75p.: il. color; 29,7 cm. 

  

Manual técnico de limites e confrontações: georreferenciamento de imóveis rurais. 

Brasília, DF: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 2013. 1º 

Edição. 

  

 

13.2 Complementar 

BRASIL. Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá 

outras providências. 

  

BRASIL. Lei Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. 

 

 

 



 

PRODUTO 01: PLANO DE CURSO 18 

 

Ojidos, Flávio. Conservação em ciclo contínuo: como gerar recursos com a natureza e 

garantir a sustentabilidade financeira de RPPNs / Flávio Ojidos, Coautores Claudio 

Valladares Padua e Angela Pellin – São Paulo: Essential Idea Editora, 2018. 

  

O Cartório de Registro de Imóveis: Série Conversando sobre Cartórios Extrajudiciais. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Corregedoria da Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios. 2014. Disponível no link: 

https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/manuais-e-cartilhas/cartilha-de-cartorios-

extrajudiciais/o-cartorio-de-registro-de-imoveis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

PRODUTO 01: PLANO DE CURSO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRODUTO 01: PLANO DE CURSO 20 

 

ANEXO I  

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

MÓ
DU 
LO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
(disciplina) 

CARGA 
HORÁRIA 

TUTORIA/ 
MATRICULA 

FERRAMENTAS 
DE INTERAÇÃO 

ATIVIDADE ACOMPANHAMENTO 
DE TUTORIA 

MATERIAL 
COMPLMENTAR 

AVALIAÇÃO 

I 

 

Conhecimentos 
sobre Reservas 
Particulares do 

Patrimônio 
Natural 

16 horas Consultor 
especialista no 
tema e Servidor do 

ICMBio 

- Fórum (tira 
dúvidas) 
- E-mail 

- Plataforma (AVA) 

- Interação no Fórum 
de discussão (Tira 
dúvida). Essa 

atividade terá 
acompanhamento de 

Tutoria. 
- Atividade de 
conhecimento 

(Produção de texto), 
tema: Benefícios e 
incentivos para 

criação de RPPN. 
- Efetuação dos 
exercícios de fixação. 

Essa atividade não 
terá 
acompanhamento de 

Tutoria, o próprio 
sistema estará 
corrigindo e dando o 

feedback das 
questões. 
 

- Acompanhamento e 
esclarecimento dos 
questionamentos 

postados no fórum. 
- Análise dos textos 

postados na 
plataforma 
- Acompanhamento 

dos Exercícios 
resolvidos 

- Textos 
- Vídeos 
- Links 

- Apresentação 
PPT 

- Imagens 
  

- Análise das 
contribuições 
no fórum. 

- Elaboração 
dos textos 

-Exercícios 
resolvidos. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

MÓ
DU 
LO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
(disciplina) 

CARGA 
HORÁRIA 

TUTORIA/ 
MATRICULA 

FERRAMENTAS 
DE INTERAÇÃO 

ATIVIDADE ACOMPANHAMENTO 
DE TUTORIA 

MATERIAL 
COMPLMENTAR 

AVALIAÇÃO 

II 

Procedimentos 
para criação de 

RPPN 

30 horas Consultor 
especialista no 

tema e Servidor do 
ICMBio 

- Fórum (tira 
dúvidas) 

- E-mail 
- Plataforma (AVA) 

- Interação no Fórum 
de discussão (Tira 

dúvida). Essa 
atividade terá 
acompanhamento de 

Tutoria. 
- Atividade de 
conhecimento 

(Produção de texto), 
tema: Principais 

desafios para 
constituição de uma 
RPPN. 

- Efetuação dos 
exercícios de fixação. 
Essa atividade não 

terá 
acompanhamento de 
Tutoria, o próprio 

sistema estará 
corrigindo e dando o 
feedback das 

questões. 
 
 

 

- Acompanhamento e 
esclarecimento dos 

questionamentos 
postados no fórum. 
- Análise dos textos 

postados na 
plataforma 
- Acompanhamento 

dos Exercícios 
resolvidos 

- Textos 
- Vídeos 

- Links 
- Apresentação 
PPT 

- Imagens 
  

- Análise das 
contribuições 

no fórum. 
- Elaboração 
dos textos 

-Exercícios 
resolvidos. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

MÓ
DU 
LO 

COMPONENTE 
CURRICULAR 
(disciplina) 

CARGA 
HORÁRIA 

TUTORIA/ 
MATRICULA 

FERRAMENTAS 
DE INTERAÇÃO 

ATIVIDADE ACOMPANHAMENTO 
DE TUTORIA 

MATERIAL 
COMPLMENTAR 

AVALIAÇÃO 

III 

Operacionalização 
do módulo de 

criação de RPPN 
no ambiente do 
SIMRPPN 

14 horas Consultor 
especialista no 

tema e Servidor do 
ICMBio 

- Fórum (tira 
dúvidas) 

- E-mail 
- Plataforma (AVA) 

- Interação no Fórum 
de discussão (Tira 

dúvida). Essa 
atividade terá 
acompanhamento de 

Tutoria. 
- Atividade de 

conhecimento 
(Produção de texto), 
tema: Estratégias de 

divulgação das 
RPPNs. 
- Efetuação dos 

exercícios de fixação. 
Essa atividade não 
terá 

acompanhamento de 
Tutoria, o próprio 
sistema estará 

corrigindo e dando o 
feedback das 
questões. 

- Acompanhamento e 
esclarecimento dos 

questionamentos 
postados no fórum. 
- Análise dos textos 

postados na 
plataforma 

- Acompanhamento 
dos Exercícios 
resolvidos 

- Textos 
- Vídeos 

- Imagens 
  

- Análise das 
contribuições 

no fórum. 
- Elaboração 
dos textos 

-Exercícios 
resolvidos. 
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ANEXO II 
DIAGNÓSTICO DO CURSO EAD 

 

Necessidades 

 Questionamento Resposta 

1 Qual é o tema do curso? 
Criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural 

2 
Qual é exatamente a finalidade desse 
curso? 

Capacitar servidores do ICMBio e 
colaboradores sobre criação de RPPN. 

3 
Quais são os problemas que você 
pretende corrigir com a aplicação desse 
curso?  

Aumentar o número de servidores do 
icmbio e colaboradores com capacidade 
para atuarem com criação de RPPN, bem 
como disseminar conhecimentos sobre 
essa categoria de unidade de 
conservação.  

4 
Quais são as causas dos problemas 
mencionados? 

Falta de servidores e colaboradores 
capacitados em criação de RPPN e 
conhecimentos não disseminados. 

5 
Qual é exatamente o público-alvo 
desse curso?  

Servidores do ICMBio e colaboradores da 
instituição, técnicos dos órgãos estaduais 
e municipais de meio ambiente e demais 
profissionais que atuam na área, com 
nível superior e experiência em unidades 
de conservação. Os alunos que 
participarão do curso terão mais de 30 
anos de idades, em média. 

6 
Como você definiria o objetivo geral do 
curso? 

Formar profissionais capazes de 
realizarem procedimentos para criação 
de RPPN. 

7 E os objetivos específicos?  

- Adquirir conhecimentos sobre RPPN. 
- Executar atividades administrativas e 
operacionais relativo aos procedimentos 
para criação de RPPN. 
- Manusear o módulo de criação do 
Sistema Informatizado de Monitoria de 
RPPN (SIMRPPN). 

8 
Na sua opinião, qual é o melhor título 
para o curso? 

Curso sobre criação de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural. 

9 O curso contará com tutoria? Sim, o curso terá tutoria. 
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Expectativas 

 Questionamento Resposta 

10 
O que você acha imprescindível ter 
nesse curso? 

Interação entre os participantes 

11 
O que você espera que os alunos 
adquiram como novo conhecimento, 
novas habilidades? 

Conhecimentos sobre RPPN, Domínio dos 
procedimentos para criação de RPPN, 
operacionalização do módulo de criação 
do SIMRPPN. 

12 
O que seria um curso diferencial na 
sua opinião? 

Um curso dinâmico, com interação entre 
os participantes e que utilizasse estudos 
de casos para fortalecer o aprendizado dos 
alunos. 

13 
Quais são as formas de avaliação 
desejadas? 

Questionário e produção de texto 

 


