
Parceria para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE INTERPRETAÇÃO 

NATIONAL ASSOCIATION FOR INTERPRETATION (NAI) 
 

RIO DE JANEIRO, DE 20 A 24 DE MAIO DE 2019 

Estão abertas as inscrições para seleção de 6 bolsistas para participação na 
Conferência Internacional sobre Interpretação, organizada pela National Association 
for Interpretation (NAI, dos EUA).  

Os 6 selecionados devem ser servidores do ICMBio e terão a oportunidade de 
conhecer diversas iniciativas sobre interpretação do patrimônio em diversas partes do 
mundo, em diferentes perspetivas, temas e espaços, como museus, aquários, unidades 
de conservação, dentre outros.  

As bolsas são provenientes de recursos da Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional - USAID, no âmbito da parceria com o Governo 
Brasileiro para Conservação da Biodiversidade na Amazônia (“Partnership to Conserve 
Biodiversity in the Amazon”). Assim, terão prioridade os servidores que apresentarem 
experiências sobre interpretação relacionados a unidades de conservação na 
Amazônia.  

Os selecionados participarão da Conferência com todos os custos pagos pela Parceria 
(isenção na inscrição, deslocamento, hospedagem e alimentação). 

SOBRE O EVENTO: a Conferência será realizada pela Associação Nacional para 
Interpretação (NAI, na sigla em inglês) com apoio do Serviço Florestal Americano 
(USFS), Universidade Estadual do Colorado, ICMBio, SESC Nacional e demais parceiros. 
O tema da conferência será “Agindo localmente, conectando globalmente: construindo 
alianças interpretativas para impacto coletivo”. Maiores informações no link: 

https://www.interpnet.com/IC 
  
 
REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada pela equipe do Centro de Áreas Protegidas da 
Universidade Estadual do Colorado, com base na análise das respostas enviadas.  

Contato: Ryan Finchum 
E-mail: Ryan.Finchum@colostate.edu 

O formulário deve ser enviado ate o dia 07/01/2019 por e-mail.   

 



FORMULÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

O formulário abaixo deverá ser enviado até o dia 07/01/2019. Os selecionados 
receberão um e-mail até o dia 21/01/2019. 

1. Informações gerais:  
 

Nome: 

CPF: 

Unidade de exercício: 

Município: 

E-mail: 

Telefone: 

 

2. Descreva, de forma sucinta, suas experiências profissionais na área temática de 
interpretação na região amazônica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Descreva, de forma sucinta, como essas experiências se relacionam com a temática 
da Conferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada pela equipe do Centro de Áreas Protegidas da 
Universidade Estadual do Colorado, com base na análise das respostas enviadas.  

Contato: Ryan Finchum 
E-mail: Ryan.Finchum@colostate.edu 

O formulário deve ser enviado ate o dia 07/01/2019 por e-mail.  
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