
 

01-02 DE FEVEREIRO 2020  

TARTARUGAS MARINHAS 
BIOLOGIA, ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 
 

Projeto Biologia Marinha Bióicos 

Vagas limitadas - Primeiro lote até 15/01 (ou até acabarem as vagas) 

Atividades teórico-práticas sobre Tartarugas Marinhas. Com aulas 

ministradas em também em campo, carga horária de 24h de 

atividades complementares. Aberto para TODOS os interessados.

 

Aulas teórico-

práticas 

____ 

Aula com 

especialista que 

atua na área! 

____ 

Hospedagem e 

alimentação* 

____ 

Visita Técnica ao 

Projeto Tamar  

____ 

Certificado de 24h 

 de horas 

complementares 

PROJETO BIÓICOS 

Praia do Lázaro/Saco da 
Ribeira 

Ubatuba, SP 
(12) 98303-3889 (Whats) 

www.bioicos.com.br/cursos 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: Dr.  Robson Henrique de Carvalho 

Doutor em Ecologia UFJF/Florida State University. Documentarista pela Academia Internacional de 

Cinema do Rio de Janeiro Currículo: Clique aqui para acessar  

 

Coordenação do curso: 

Prof. Dr. Douglas F. Peiró (Biólogo Marinho, Coordenador do Projeto Bióicos) 

Currículo: Clique aqui para acessar      @biologo_marinho  

 

Primeiro lote com desconto por depósito bancário, à vista: R$696,00 
Banco: Bradesco; Ag: 1613; C/C 0033658-0 – Douglas Fernando Peiró CNPJ: 29.093.477/0001-40  

Após o pagamento preencha a ficha de inscrição on-line -> preencha a ficha clicando aqui!   
Somente após o pagamento e preenchimento da ficha sua inscrição estará efetivada! 

 

 

Período e 
Horários 
24h COM CERTIFICADO!  

01-02 de fevereiro 2020 

 

Atividades: manhã, tarde e 

noite - intervalos para café da 

manhã, almoço e jantar 

 

Início: sábado ~ 8h,  

Término: domingo ~17h 

Onde vai ser? 
A Casa na Montanha - 
Projeto Biologia Marinha 
Bióicos Ubatuba/SP 
Praia do Lázaro-Saco da 
Ribeira  

Dúvidas? 
Whatsapp  

(12) 98303-3880  

 
 
bioicosmarinha@gmail.com   

Curso Tartarugas 
Marinhas 

Programa do curso 

• Biologia e ecologia das tartarugas marinhas 

• Principais ameaças as tartarugas marinhas 

• A ameaça do lixo marinho 

• As capturas acidentais/incidentais 

• Impactos da predação 

• Prática: uso de telas para evitar a predação 

• Impactos das mudanças climáticas 

• Prática: monitoramento de praias durante as desovas 

• Dicas de estágios e atuação profissional 

http://lattes.cnpq.br/3737502666583487
http://lattes.cnpq.br/5669020123403306
https://forms.gle/T7AjUmAH89RpVzTc6
mailto:bioicosmarinha@gmail.com


Primeiro lote por cartão - R$740,00 -> se inscreva aqui! 
(pode ser dividido no cartão de crédito pelo sistema PagSeguro em até 12x) 

Após o pagamento preencha a ficha de inscrição on-line -> preencha a ficha clicando aqui!   
Somente após o pagamento e preenchimento da ficha sua inscrição estará efetivada! 

 

A taxa de inscrição inclui o curso com certificado de atividades, hospedagem e alimentação*. 

*Café da manhã simples, almoço em restaurante de comida caseira e jantar vindo de uma esfiharia 

parceira (não inclui bebidas no almoço e no jantar). O cardápio das refeições é relativamente 

variado, porém fica às pessoas com restrições alimentares, vegetarianos estritos (veganos) e afins, a 

responsabilidade pela sua dieta e complementação nutricional durante os dias do curso. 

As acomodações são em sistema de alojamento. Cada quarto acomoda de 5 a 6 pessoas.  

 

Atenção! A taxa de inscrição não poderá ser restituída com a desistência do aluno. O aluno desistente 

deverá arcar com os custos das reservas e de outros compromissos assumidos na inscrição. 

 

Material individual 
Devem ser providenciados pelos participantes: 

- Lençóis (obrigatório), toalha, travesseiro e coberta 

- Roupas para atividades de campo 

- Boné/chapéu 

- Luvas de proteção 

- Capa de chuva 

- Repelente contra insetos 

- Protetor solar 

- RG 

- Cantil, squeeze ou garrafa para água 

- Caneca 

- Caderno e lápis 

- Mochila 

- Lanterna 

 

Observação: Para seu maior conforto opte por vir de mochila ao invés de mala, pois na nossa base 

é necessário subir rampas e escadas.  Não sobrecarregue sua mochila com muitas roupas ou outras 

coisas pouco necessárias, pois são apenas dois dias de curso. Esteja preparado para andar até as 

atividades de campo, subir inclinações de morros, escadas, etc. 

 

Material disponível para venda/aluguel pela Bióicos 
- Luvas de proteção 

 

Outras informações importantes 
- Será criado um grupo no WhatsApp para troca de informações entre a equipe e os alunos. 

- Nestre grupo enviaremos todas as informações necessárias para chegar até nossa base! 

- Verifique a previsão do tempo no site www.bioicos.com.br (final da página) para saber a 

temperatura e probabilidade de chuvas para os dias do curso. 

- Haverá uma caixa de primeiros socorros durante o curso. Não esqueça medicamentos específicos 

(p/ alergias, etc.) e/ou de uso frequente e pessoal (não haverá tempo disponível para ir à farmácia); 

- Informar os professores sobre alergias a determinados medicamentos, alimentos e picada de insetos. 

- Não teremos tempo para passar por bancos ou caixas-eletrônicos. 

- Menores de 16 anos poderão participar do curso somente acompanhados por um responsável. 

Maiores de 16 e menores de 18 poderão participar do curso com uma autorização específica 

assinada e autenticada pelos responsáveis. 

https://pag.ae/7VwrJy_X7
https://forms.gle/T7AjUmAH89RpVzTc6
http://www.bioicos.com.br/

