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Código: ICH 510111 

Nome da disciplina: Tópicos Especiais: Diálogos Interdisciplinares - Territórios, 

Sociobiodiversidade e Desenvolvimento 

Nº de Créditos:    01 CRE                                                                                    

 

Docentes: Prof. Javier Vernal (responsável)  

Cada módulo terá professores e palestrantes convidados.  

 

Semestre/Ano: 2018-2 

 

Período: 01 e 02 de agosto e 03 de outubro  

Horário: quarta e quinta, das 19:00 às 21:00 

 

Número de vagas: não há um número máximo 

 

Ementa: 

O objetivo da disciplina é abordar a importância da contribuição de povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais na conservação da diversidade biológica e sociocultural no contexto 

internacional e nacional; bem como, o papel dos territórios e áreas conservadas por povos e 

comunidades tradicionais na conectividade das áreas naturais protegidas. No contexto internacional 

será debatido o caso do Sistema de Áreas Protegidas Indígenas da Austrália e a governança 

compartilhada dos Parques Nacionais com os aborígenes. No contexto brasileiro, será abordada a 

governança de territórios compartilhados em situação de sobreposição de terras indígenas com as 

unidades de conservação vinculadas ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC). 

 

Metodologia de ensino: 

 

Cada encontro se iniciará com as exposições dos/as palestrantes convidados/as. A continuação, 

haverá uma etapa de observações e comentários dos/as debatedores/as e dos/as professores/as da 

disciplina, para assim abrir o diálogo para todos/as os/as participantes da mesma.  

 

Avaliação: 

Após as duas etapas nas quais será desenvolvida a disciplina, os/as alunos/as terão que redigir um 

texto de no máximo cinco páginas abordando a temática tratada durante os encontros. 



 

Conteúdo Programático e Cronograma: 

A disciplina se desenvolverá em duas etapas.  

A primeira etapa concentrará a temática mais ampla da conservação da sociobiodiversidade e da 

conectividade de territórios tradicionais com as áreas protegidas, e se realizará nos dias 01 e 02 de 

agosto de 2018, no período das 19:00 às 21:00. 

A segunda etapa aprofundará a problemática da governança compartilhada das áreas protegidas com 

povos e comunidades tradicionais, e se realizará nos dias 03 de outubro, no período das 09:00 às 

13:00 e das 14:30 às 17:30. 

Data / Horário / Professor(es) / Assunto(s) 

01 de agosto:  

 

19:00 – A contribuição de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais nas estratégias de 

conservação da biodiversidade mundial.  

Dr. Bráulio Dias (Professor de Ecologia da UnB e ex-Secretário Executivo da Convenção das 

Nações Unidas sobre Diversidade Biológica) 

19:30 – Para além do SNUC: Outras áreas e territórios conservados por povos e comunidades 

tradicionais para proteção de paisagens mais amplas no Brasil.  

Dra. Ana Paula Prates (Diretora de Ecossistemas do Ministério do Meio Ambiente) 

19:50 – Governança compartilhada dos Parques Nacionais Australianos com as comunidades 

aborígenes detentoras de direitos territoriais.  

Dra. Lea Scherl (Socióloga, professora da Universidade James Cook e membro especialista da 

União Internacional para Conservação da Natureza - UICN) 

20:10 às 21:00 – Dialogo com os participantes 

 

A programação dos outros encontros irá ser divulgada posteriormente conforme confirmação dos 

convidados.  

 

 

 

 


