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 Curso de Formação Básica de Condutores de Visitantes para o
 Parque Estadual da Serra Furada – PAESF e Parque Nacional de São Joaquim – PNSJ

1. INTRODUÇÃO

O  Instituto  do  Meio  Ambiente  de  Santa  Catarina  (IMA)  e  o  Instituto  Chico  Mendes  de
Biodiversidade (ICMBio) tornam pública a realização do Curso de Formação Básica de Condutores
de Visitantes para o Parque Estadual da Serra Furada (PAESF) e Parque Nacional de São Joaquim
(PNSJ), tendo como base a Instrução Normativa ICMBio No 02, de 03 de maio de 2016.
Entende-se como condutor de visitante a pessoa física não habilitada como guia de turismo no
cadastro do Ministério do Turismo (MTur), geralmente residente na localidade ou próximo do local
visitado,  que  recebeu  capacitação  específica  reconhecida  pelas  Unidades  de  Conservação.  O
condutor de visitante é responsável pela condução em segurança de grupos de visitantes aos locais
permitidos, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado,
além de contribuir para o monitoramento dos impactos socioambientais nos sítios de visitação.

2. INSCRIÇÃO

O curso de condutor de visitantes é organizado pelo IMA e ICMBio, tendo como objetivo capacitar
moradores dos municípios abrangidos pelo PAESF e pelo PNSJ para atuarem como condutores de
visitantes nessas Unidades de Conservação. 

2.1. Público Alvo

Moradores  interessados  das  comunidades  internas  ao  PNSJ  e  abrangidas  pela  Zona  de
Amortecimento do PAESF.

Pessoas que residam em um dos municípios de abrangência dessas Unidades de Conservação e que
já desenvolvem algum tipo de trabalho ou tenham o perfil para a atividade de ecoturismo e/ou a
recepção de visitantes nas unidades de conservação e seu entorno.

2.2. Critérios para inscrição

- Ser maior de 18 anos;
- Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com autorização para trabalhar no país1;
- Ser residente permanente de um dos municípios abrangidos pelas Unidades de Conservação em 
questão, com preferência aos moradores integrantes da Zona de Amortecimento do PAESF e 
moradores residentes no interior do PNSJ;
- Possuir condição de saúde adequada ao exercício da atividade, comprovada por atestado médico
atualizado ou Declaração de aptidão física (Anexo II);
- Ter disponibilidade para participação nas aulas teóricas e prática;
- Será disponibilizada uma vaga por família/unidade domiciliar;
- Não serão aceitas inscrições por procuração ou por meio de terceiros.

1 O estrangeiro não pode conduzir visitantes na trilha da Pedra Furada, restrição feita pela Força 
Aérea.



2.3. Documentação necessária

Para se inscrever, o candidato deverá entregar a seguinte documentação:

Comprovante de residência (fotocópia e original)
RG e CPF (fotocópia e original)
Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I).
Atestado de saúde atualizado comprovando aptidão física para o exercício da atividade ou
Declaração de aptidão física assinada (Anexo II)

O candidato deverá apresentar no ato de inscrição todos os documentos que comprovem quaisquer 
um dos requisitos básicos solicitados. Sendo automaticamente eliminado do processo de inscrição e 
seleção aquele que não comprovar suas informações. 

2.4. Datas e locais para inscrição

04/04/2018 e 05/04/2018
- Somente moradores residentes no interior do PNSJ ou residentes na Zona de Amortecimento do 
PAESF;

Municípios de Grão-Pará, Lauro Muller e Orleans
Sede do Parque Estadual da Serra Furada – Estrada Geral do Chapadão, S/N – Orleans/SC
Horário: 13:00 às 19:00

Municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici
Sede do Parque Nacional de São Joaquim: Av. Pedro Bernardo Warmling, 1542 – Esquina – 
Urubici/SC
 Horário comercial.

06/04/2018 
- Moradores dos municípios abrangidos pelas Unidades de Conservação:

Municípios de Grão-Pará, Lauro Muller e Orleans
Prefeitura Municipal de Grão-Pará – Rua Barão do Rio Branco, 187 – Centro (no Ginásio de 
Esportes)
Horário: 13:00 às 19:00

Municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici
Sede do Parque Nacional de São Joaquim – Av. Pedro Bernardo Warmling, 1542 – Esquina - 
Urubici/SC
Horário comercial.

2.5. Número de vagas

O curso terá um total de 30 vagas, sendo 18 vagas disponibilizadas aos interessados que moram nos
municípios de Grão Pará, Orleans e Lauro Müller e 12 vagas disponibilizadas aos interessados que
moram nos municípios de Bom Jardim da Serra e Urubici. 



Não havendo interessados suficientes para o preenchimento das vagas disponibilizadas, conforme
divisão predeterminada (18/12 vagas),  elas  serão remanejadas para onde houver demanda entre
esses municípios, respeitando-se a ordem de inscrição.

O curso poderá ser realizado com número de vagas inferior ao previsto, caso não haja demanda.

Havendo um número maior de interessados que o número de vagas disponíveis, será avaliada a
possibilidade de realização de um novo curso, ou o aumento de vagas nesse curso, desde que não o
comprometa, o que será avaliado pelo IMA e ICMBio. 

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

2.6. Gratuidade

O curso de condutor de visitantes é oferecido gratuitamente. No entanto, o cursista é responsável
pelo seu deslocamento até os locais das aulas teóricas e prática,  e não acarretará ao IMA e ao
ICMBio ou aos parques envolvidos, a obrigação de conferir apoio logístico ou o pagamento de
despesas advindas da participação no curso pelos cursistas.

3. REGIME DE AULAS E PROGRAMAÇÃO

As aulas ocorrerão entre os dias 23 e 27 de abril de 2018, das 19:00 às 22:30. 
No dia 28 de abril de 2018 a aula prática ocorrerá das 08:00 às 15:30. Em caso de chuva, a aula
prática poderá ser remarcada.

As aulas acontecerão na Escola Municipal Professor Gregório Wessler, localizada na Rua Padre
Antônio Sabino, 2-112, Centro, município de Grão-Pará.

Abaixo encontra-se a programação das aulas que serão ministradas durante o curso.

DIAS TEMAS ABORDADOS CARGA
HORÁRIA

1º Parque Nacional de São Joaquim – caracterização da Unidade de 
Conservação

3,5 horas

Parque Estadual da Serra Furada – caracterização da Unidade de 
Conservação

2º Turismo e sustentabilidade 3,5 horas
O papel do condutor de visitantes

3º História e geografia da região 3,5 horas
Primeiros socorros

4º Legislação e normas ABNT 3,5 horas
Ética e apresentação pessoal

5º Técnicas de condução 3,5 horas
Interpretação ambiental e monitoramento de impactos

6º Aula prática 7,5 horas
Total 25 horas

Poderá haver remanejamento nos dias de abordagem dos temas, em virtude da agenda dos 
professores.



4.  OBTENÇÃO  DO  CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  CURSO  E
CREDENCIAMENTO

4.1. Avaliação dos cursistas
Uma comissão formada pelos chefes e servidores dos parques organizadores do curso avaliará a
participação do cursista, emitindo o conceito "Aprovado" ou "Não aprovado".

A avaliação ocorrerá mediante a observação da participação do cursista em aula. 
Pontuando-se negativamente:
- Atraso na chegada ou saída antecipada.
- Conduta desagradável em sala de aula (fumar em local proibido, jogar lixo fora do local adequado,
entre outras).
- Tratar desrespeitosamente instrutores e colegas de curso (discussão, agressão verbal, etc).
- Dormir em sala de aula.

Cada ocorrência será contada como "um ponto". Será considerado, "Não aprovado", o cursista que 
somar cinco ou mais pontos nos critérios citados anteriormente.

Eventualmente poderá ser feita prova escrita, cuja nota será levada em consideração na avaliação do
candidato.

A desistência do curso sem motivo justificado, alheio às condições dispostas neste edital, impedirá o
cursista  de  participar  dos  próximos  cursos  organizados  pela  gestão  dessas  Unidades  de
Conservação. Havendo justificativa, esta deverá ser entregue por escrito.

4.2. Critérios para obter o certificado de conclusão do curso

O Certificado de Conclusão será emitido em parceria, pelos institutos em questão, ao cursista que
tiver frequência igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do total de 05 (cinco) aulas em sala de
aula e participação obrigatória na aula prática, com conceito "Aprovado" pela comissão do curso. 

A entrega dos certificados será feita em data a ser divulgada posteriormente.

4.3. Credenciamento 

A atuação do condutor de visitantes nos atrativos do Parque Estadual da Serra Furada e Parque
Nacional  de  São  Joaquim somente  se  dará  após  credenciamento  dos  condutores  nesses  locais
conforme regras específicas das Unidades de Conservação a serem publicadas em Portaria. 
A condução de visitantes na trilha da Pedra Furada, depende de autorização do Comandante do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo do Morro da Igreja, concedida após qualificação junto
a esta instituição da Força Aérea.

As dúvidas em relação ao edital e à programação do curso deverão ser enviadas conjuntamente para
os e-mails serrafurada@fatma.sc.gov.br e parna.saojoaquim@icmbio.gov.br .

mailto:parna.saojoaquim@icmbio.gov.br
mailto:serrafurada@fatma.sc.gov.br


Anexo I

Ficha de inscrição
1.1 Nome completo:

1.2 Endereço:

1.3 Telefone:                                          1.4 E-mail:

1.5 Data de nascimento ____/____/_____ 1.6 Sexo         (  ) Masculino (  ) Feminino

1.7 Possui registro em algum órgão? ( ) Sim ( ) Não Qual?

( ) Ministério do Turismo n° ( ) Nome da UC nº

( ) Outros 

1.8  Possui  vínculo  com  alguma  agência  e/ou  empresa?  (  )  Sim  (  )  Não
Qual?

1.9 Pertence a alguma associação afim? ( ) Sim ( ) Não Qual?

1.10 Participa de outros movimentos sociais, conselhos, clubes ou outros grupos relacionados à
atividade turística ou meio ambiente? ( ) Sim ( ) Não Qual?

1.11 Qual a sua escolaridade?
(  ) Ensino fundamental incompleto
(  ) Ensino fundamental completo
(  ) Ensino médio incompleto
(  ) Ensino médio completo
(  ) Ensino superior incompleto
(  ) Ensino superior completo
(  ) Pós-graduado

1.12 Possui curso de primeiros socorros? ( ) Sim ( ) Não

1.13 Outros cursos relevantes? Quais?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.14 Fala  algum idioma além do  português?  (  )  Inglês  (  )  Espanhol  (  )  Francês  (  )  Italiano
( ) Outros/Qual?

1.15 Qual a sua renda mensal? ( Salário mínimo - SM ) (  ) Sem renda (  ) Até 1 SM (  ) Até 2 SM
(  ) De 2 a 4 SM (  ) De 4 a 6 SM (  ) De 6 a 8 SM (  ) Acima de 8 SM

1.16 Qual a principal fonte de renda familiar? 

1.17 Qual seu objetivo com o curso de condutor de visitantes?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.18 Qual o número de camiseta você usa? (   )P  (   )M  (   )G  (   )GG

ASSINATURA______________________________ 



Anexo II

Declaração de aptidão física

Eu,  ______________________________________________________,  RG_________________,
CPF_________________________________________declaro  que  não  possuo  impedimentos  de
ordem médica, estando em perfeitas condições de saúde e apto a participar do Curso de Condutores
de Visitantes do Parque Estadual da Serra Furada e Parque Nacional de São Joaquim, a realizar-se
entre os dias 23 e 28 de abril de 2018.

_____________________________, ______de __________________de 2018

_______________________________________________
ASSINATURA 


