MÓDULO XI

PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

(65) 3627-1887 / 99625 8444 - CURSOLEGAMB@GMAIL.COM

Inscreva-se


Link para inscrições: https://goo.gl/forms/0oJ7p0lhM3qhAOY42



Os participantes deverão realizar o pagamento através de depósito
bancário e/ou transferência a favor do Centro de Pesquisa do
Pantanal – CNPJ: 05.220.369.0001-23. End. Rua Dois, n 497, sala 02 –
Bairro Boa Esperança, CEP: 78.068-360 – Cuiabá – MT .
Dados Bancários
Banco do Brasil
001
Agência
1216-5
Conta Corrente:
167547-8

Categoria
Estudante de Graduação
Estudante de Pós Graduação
Profissional

Valor
R$ 70,00
R$ 100,00
R$ 130,00

Para obter os preços especiais para estudantes de graduação e pós- graduação, o participante deve comprovar a sua categoria:
*Estudante de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), deverá anexar o comprovante de matrícula no semestre vigente enviar para o e-mail
cursolegamb@gmail.com, juntamente com o comprovante de pagamento da inscrição no curso.

Realização:

Clínica de Direitos
Humanos e Meio
Ambiente – FD/UFMT
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Informações Gerais
Objetivos
Apresentar as principais normas federais na área ambiental;
Reconhecer o sistema de hierarquia das normas e sua aplicabilidade no cotidiano profissional;
Identificar os conceitos legais mais relevantes por seu uso constante;
Conhecer a estrutura da gestão ambiental pública federal e estadual e seus limites de atuação;
Identificar alguns tipos de áreas protegidas criadas pela legislação ambiental;
Compreender os princípios da responsabilidade administrativa, civil e penal do meio ambiente;
Estudar os principais instrumentos da gestão ambiental brasileira, como o licenciamento ambiental;
Reconhecer alguns instrumentos tributários de estímulo às intervenções favoráveis ao ambiente;
Compreender a responsabilidade internacional do país quando de adesão à convenções internacionais;
Estudar os princípios da política nacional de recursos hídricos;


Metodologia
As aulas são expositivas, utilizando-se recursos audiovisuais, e aplicação de dinâmicas de grupo que
possam garantir a aplicação dos conceitos estudados nas exposições.


Realização:

Clínica de Direitos
Humanos e Meio
Ambiente – FD/UFMT
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Informações Gerais


Instrutora

ANETE GARCIA FIUZA
Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (1997), graduação em
Licenciatura Plena em Biologia pela Universidade Federal de Mato Grosso (1990) é mestre em
Educação e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Mato Grosso (2003). Atualmente presta
consultoria para elaboração de projetos de leis na área ambiental para diversos municípios.
Elaborou a proposta de consolidação da legislação ambiental ordinária e complementar do
Estado de Mato Grosso em consultoria prestada à Assembleia Legislativa de MT, projetos de leis
ordinária e complementar em tramitação na Casa. Experiência na área da Advocacia Ambiental.
Integra a equipe de pesquisadores do CPP/INAU. Pesquisadora Associada da UFMT vinculada ao
Lab. de Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros.
Fonte: Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/3370358862549784

Realização:

Clínica de Direitos
Humanos e Meio
Ambiente – FD/UFMT

