
                                 

 

Curso Gratuito: TRABALHADOR EM REFLORESTAMENTO (MATAS HOMOGÊNEAS)
 
Grupo: Prevenção e combate aos incêndios florestais
 
Objetivo: Empregar técnicas corretas de prevenção e combate aos incêndios florestais.
 
Publico alvo: Trabalhador, Produtor Rural e Estudante de Ensino Superior
 
Carga Horária: 16 horas 
 
Vagas: 15 vagas + 3 suplentes
 
Pré-Requesitos: Idade Mínima: 18 anos
 
Local do curso: Mini auditório da UTFPR
 
Data de realização do curso
 
Conteúdo Programático:  
 

Conceitos básicos sobre incêndios florestais: combustão, triângulo do fogo, forma e 
tipos de incêndios, propagação dos incêndios; 
das fontes de fogo e da viabilidade de propagação; Combate aos incêndios florestais: 
pessoal, equipamentos e produtos
segurança nas operações de combate; Pr
florestais, utilização de equipamentos na condução de
incêndios. 

 
Informações importantes
 
As inscrições deveram ser realizadas da seguinte forma: 
 
Aos interessados em realizar o curso deverão enviar um e

petflorestal.utfprdv@gmail.com
CPF e idade. 
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TRABALHADOR EM REFLORESTAMENTO (MATAS HOMOGÊNEAS)

Prevenção e combate aos incêndios florestais 

Empregar técnicas corretas de prevenção e combate aos incêndios florestais.

Trabalhador, Produtor Rural e Estudante de Ensino Superior

15 vagas + 3 suplentes 

: Idade Mínima: 18 anos 

Mini auditório da UTFPR-DV 

de realização do curso: 25 e 26 de setembro de 2014 

Conceitos básicos sobre incêndios florestais: combustão, triângulo do fogo, forma e 
propagação dos incêndios; Prevenção de incêndios florestais: eliminação 

viabilidade de propagação; Combate aos incêndios florestais: 
pessoal, equipamentos e produtos utilizados no combate, táticas de combate, medidas de 
segurança nas operações de combate; Prática de campo: técnicas de combate aos incêndios 
florestais, utilização de equipamentos na condução de queimas controladas e combate aos 

Informações importantes 

As inscrições deveram ser realizadas da seguinte forma:  

Aos interessados em realizar o curso deverão enviar um e
petflorestal.utfprdv@gmail.com com os seguintes dados: Nome do curso, 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PR

TRABALHADOR EM REFLORESTAMENTO (MATAS HOMOGÊNEAS) 

Empregar técnicas corretas de prevenção e combate aos incêndios florestais. 

Trabalhador, Produtor Rural e Estudante de Ensino Superior 

Conceitos básicos sobre incêndios florestais: combustão, triângulo do fogo, forma e 
Prevenção de incêndios florestais: eliminação 

viabilidade de propagação; Combate aos incêndios florestais: 
utilizados no combate, táticas de combate, medidas de 

de campo: técnicas de combate aos incêndios 
queimas controladas e combate aos 

Aos interessados em realizar o curso deverão enviar um e-mail para 
Nome do curso, Nome completo, 



                                 

 

É necessário que os inscritos compareçam ao curso às 8 horas do
Mini Auditório da UTFPR – DV

 
OBS: Lembrando que o curso é gratuito, 
participantes, para a obtenção de certificados deverá ter participação de no mínimo 80% do 
curso. 
 
OBS: Caso não possa participar d
mail do grupo PET:petflorestal.utfprdv@
Professor Eleandro ou Integrante do Grupo PET.
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É necessário que os inscritos compareçam ao curso às 8 horas do
DV. 

Lembrando que o curso é gratuito, porém é necessário comprometimento dos 
participantes, para a obtenção de certificados deverá ter participação de no mínimo 80% do 

Caso não possa participar do curso e esteja inscrito, avisar com
petflorestal.utfprdv@gmail.com ou pelo telefone: 3536 

Professor Eleandro ou Integrante do Grupo PET. 
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É necessário que os inscritos compareçam ao curso às 8 horas dos dias 25 e 26 no 

porém é necessário comprometimento dos 
participantes, para a obtenção de certificados deverá ter participação de no mínimo 80% do 

com antecedência pelo e-
ou pelo telefone: 3536 – 8412 com o 


