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PROJETO GUAPIAÇU GRANDE VIDA 

Edital 2018/001 

Programa de Formação de Condutores de Trilhas da Reserva Ecológica De Guapiaçu 

(REGUA), Cachoeiras De Macacu / RJ 

1. Introdução 
A Reserva Ecológica de Guapiaçu – REGUA, torna público a realização do Programa 

de Formação de Condutores de Trilhas da REGUA. 

O curso será realizado no âmbito do projeto Guapiaçu Grande Vida com o patrocínio 

da Petrobras e em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu. 

Entende-se por condutor de trilhas a pessoa física não habilitada como guia de 

turismo no cadastro do Ministério do Turismo (MTur), geralmente residente na 

localidade ou próximo ao local visitado que recebeu capacitação. 

O condutor de trilhas 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 

socioambiental e de fauna e flora dos locais visitados. 

2. Inscrição para o Programa De Formação De Condutores De 

Trilhas 
O Programa De Formação De Condutores De Trilhas da Reserva Ecológica de 

Guapiaçu é executado pela equipe do Projeto Guapiaçu Grande Vida e ministrado por 

alguns membros do mesmo juntamente com parceiros e demais palestrantes 

convidados. O principal objetivo deste programa é capacitar jovens moradores locais 

para atuarem como condutores de visitantes em trilhas no município de Cachoeiras de 

Macacu, fortalecendo assim o ecoturismo sustentável de base comunitária e para a 

conservação das áreas de floresta deste município, oferecendo a oportunidade de gerar 

emprego e renda para os envolvidos. 

2.1. Público alvo 
Jovens moradores do município de Cachoeiras de Macacu; interessados no tema de 

ecoturismo; que já desenvolvem algum tipo de trabalho (com perfil para a atividade de 

ecoturismo) e/ou recepção de visitantes e interessados em geral. 
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2.2. Critérios para inscrição do curso 

 

 Escolaridade mínima – Ensino Fundamental completo; 

 Ser maior de 18 anos ou maiores de 16 com autorização dos pais ou 

responsáveis; 

 Possuir condição de saúde adequada à função entregando uma 

declaração de responsabilidade e aptidão física. 

 Ter disponibilidade para frequentar as aulas teóricas e práticas 

O candidato que não atenda a quaisquer um dos requisitos básicos será 

automaticamente eliminado do processo de inscrição e seleção. 

2.3. Documentos necessários para a inscrição 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada – Disponível online; 

 Declaração de compromisso de participação – Disponível online; 

 Declaração de responsabilidade de aptidão física; 

 Cópia do Comprovante de residência; 

 Cópia do Certificado escolar; 

 Cópia do Documento de Identidade e CPF originais e cópias; 

 Duas fotos 3X4. 

2.4. Inscrições: Locais e datas 

As fichas de inscrição serão disponibilizadas pela internet (www.ggvbr.org) no 

período de 15 a 25 de janeiro de 2018. Os documentos solicitados para inscrição 

poderão ser entregues nos plantões de inscrição feitos pela equipe do GGV nos postos 

de definidos no período de inscrição em um envelope devidamente lacrado nos dias 15 

e 25 de janeiro de 2018. 

Postos de recebimento de inscrição: 

 APA da Bacia do Rio Macacu 

 REGUA 

 Secretaria de Meio Ambiente de Cachoeiras de Macacu 

2.5. Gratuidade 

O curso do Programa de Formação de Condutores de Trilha oferecido pela Reserva 

Ecológica de Guapiaçu é gratuito. O participante deverá ser responsável apenas pelo 

seu transporte e alimentação. 

3. Seleção 
Após efetivar a inscrição, o candidato ao curso de Formação de Condutores de 

Trilha será submetido ao processo seletivo. Tal seleção tem como objetivo identificar 

aqueles que possuam o perfil para exercer a atividade de condução de visitantes. 

http://www.ggvbr.org/
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3.1. Processo de Seleção 
O processo de seleção irá seguir os seguintes critérios: 

 Ser aprovado na avaliação escrita  contendo 40 (quarenta) perguntas de múltipla 

escolha, com um mínimo de 60% de acertos sobre os seguintes temas: 

 Conhecimentos regionais, paisagem, histórias e aspectos culturais da região 

(Fonte: https://www.ggvbr.org/a-regiao ); 

 Conhecimento sobre trilhas e principais atrativos naturais da região (Fonte: 

http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Plano-de-manejo-do-Parque-

Estadual-dos-Tr%C3%AAs-Picos-PETP-Resumo-executivo.pdf ); 

 Raciocínio lógico; 

 Noções de ecoturismo (fonte: 

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/dow

nloads_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf );  

 Idade a partir de 16 anos 

 Avaliação socioeconômica 

3.2. Número de vagas 

Estão previstas para o presente edital trinta (30) vagas. 

Os candidatos pré-selecionados deverão comparecer na data e hora marcada para o 

curso. Os candidatos que não comparecerem serão automaticamente eliminados. 

A relação com os nomes dos candidatos selecionados para o curso e demais candidatos 

da lista de espera para reclassificação será divulgada nas redes sociais do Projeto 

Guapiaçu Grande Vida e da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). 

 

4. Cronograma 
 

Publicação do Edital 10 de janeiro de 2018 

Período de Inscrições 15 a 25 de janeiro de 2018 

Divulgação dos pré-selecionados 30 de janeiro de 2018 

Avaliação para seleção 01 de fevereiro de 2018 

Divulgação do resultado final 2 de fevereiro de 2018 

Início do Curso 5 de fevereiro de 2018 

Final do curso 3 de dezembro de 2018 

4.1. Regime de aulas 

 

Aulas teóricas e práticas a cada 15 dias. A carga horária varia de acordo com o 

módulo temático, tendo em média 4 horas de duração, preferencialmente no turno da 

https://www.ggvbr.org/a-regiao
http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Plano-de-manejo-do-Parque-Estadual-dos-Tr%C3%AAs-Picos-PETP-Resumo-executivo.pdf
http://www.femerj.org/wp-content/uploads/Plano-de-manejo-do-Parque-Estadual-dos-Tr%C3%AAs-Picos-PETP-Resumo-executivo.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_publicacoes/Ecoturismo_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf
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tarde, de 15:00 às 19:00. As aulas serão ministradas na sede da APA da Bacia do Rio 

Macacu, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na sede da REGUA, conforme 

calendário que será entregue na primeira semana de curso. 

 

4.2. Calendário de Aulas 

Curso Condutor de trilhas 

carga horária: 100 

Semanas de 2018 Horas de aula Datas Atividades 

janeiro-18 0 29 a 31 Seleção 

fevereiro-18 8 
5 Módulo 1 - parte 1 

8 Módulo 1 - parte 2 

março-18 8 
7 Módulo 2 - parte 1 

21 Módulo 2 - parte 2 

abril-18 12 

3 Módulo 2 - parte 3 

17 Módulo 2 - parte 4 

26 Módulo 3 - parte 1 

maio-18 8 
7 Módulo 3 - parte 2 

22 Módulo 3 - parte 3 

junho-18 8 
6 Módulo 4 - parte 1 

20 Módulo 4 - parte 2 

julho-18 12 

4 Módulo 4 - parte 3 

11 Módulo 4 - parte 4 

19 Módulo 5 - parte 1 

agosto-18 12 

2 Módulo 5 - parte 2  

15 Módulo 6 - parte 1 

30 Módulo 6 -parte 2 

setembro-18 8 
10 Módulo 7 - parte 1 

18 Módulo 7 - parte 2 

outubro-18 12 

2 Módulo 8 -parte 1 

10 Módulo 8 -parte 2 

24 Módulo 9 - parte 1 

novembro-18 8 
6 Módulo 9 -parte 2 

21 Módulo 10 - parte 1 

dezembro-18 8 

3 Módulo 10 - parte 2 

12 Formatura 

19 Formatura 
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5. Avaliação e Certificação da Reserva Ecológica de Guapiaçu 

5.1. A Avaliação do curso será comporta por: 
A) Presença em, no mínimo, 75% nas aulas 

B) Conclusão do módulo prático 

C) Avaliação final 

O participante será considerado aprovado ao obter média igual ou superior a 6,0 (seis). 

5.2. Desistência ou Abandono do curso: 
 

Serão considerados desistentes aqueles que possuírem quantidade de faltas superior a 

25% da carga horária total. Os mesmos serão impedidos de seguir e concluir o curso, exceto ao 

apresentar alguma justificativa médica ou de outra natureza urgente. 

6. Ementa do curso 
 

Módulo Tema Carga 
(Horas) 

Módulo 1 Introdução à Educação Ambiental e Ecoturismo  8 h 

Módulo 2 A Bacia Guapi-Macacu – Biodiversidade, Geografia e Cultura  16 h 

Módulo 3 Legislação ambiental e regulamentação  12 h 

Módulo 4 Noções básicas de orientação, cartografia e meteorologia  16 h 

Módulo 5 Noções prevenção de acidentes e noções básicas de resgate e 
primeiros socorros  

8 h 

Módulo 6 Noções básicas de prevenção de incêndios florestais e animais 
venenosos e peçonhentos  

8 h 

Módulo 7 Trilhas da região  8 h 

Módulo 8 Turismo e sustentabilidade  8 h 

Módulo 9 Ética e postura profissional, empreendedorismo e associativismo  8 h 

Módulo 10 Prática de trilha  8 h 

Carga Horária Total 100h 

 

Os casos não abordados neste edital deverão ser tratados diretamente com a 

equipe do Guapiaçu Grande Vida, seja por meio do telefone: (21) 27453947 ou dos e-

mails gabriela@ggvbr.org, lorena@ggvbr.org e tatiana@ggvbr.org  

 

mailto:gabriela@ggvbr.org
mailto:lorena@ggvbr.org
mailto:tatiana@ggvbr.org
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Nome Completo: 

____________________________________________________________________ 

2. Endereço: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Telefone: _____________________________________ 

     Celular:  ______________________________________ 

4. Email: ________________________________________ 

 

5. Data de Nascimento: _____/_______/_______ 

 

6. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

7. Qual a sua escolaridade:  

(    )  Ensino Fundamental Incompleto 

(    )  Ensino Fundamental Completo 

(    )  Ensino Médio Incompleto 

(    )  Ensino Médio Completo 

(    )  Ensino Superior Incompleto. Qual? _________________________________ 

(    )  Ensino Superior Completo. Qual? _________________________________ 

(    ) Pós-Graduação. Qual? _________________________________ 

 

8. Possui curso de Primeiros Socorros?  (   ) Sim  (   ) Não 

Qual? ____________________________________________________________ 

 

9. Já atuou na área (região) com trilhas e guiamento?  (   ) Sim  (   ) Não 

10. Fez algum curso de ecoturismo ou similar?   (   ) Sim   (  ) Não 

 

11. Participa de movimentos sociais como ONGs, conselhos, clubes ou outras 

atividades envolvidas com turismo e meio ambiente: (   ) Sim  (   ) Não 

Quais: ____________________________________________________________ 

 

12. Outros cursos relevantes: Qual? ____________________________________ 

 

13. Fala algum idioma além do português? (   ) Sim  (   ) Não 

Qual (is)? __________________________________________________________ 
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14. Qual sua renda mensal? (salário mínimo = R$ 954,00) 

a. Sem renda 

b. Até 1 SM 

c. Até 2 SM 

d. Até 3 Sm 

e. De 3 a 5 SM 

f. Mais de 5 SM 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu, _____ de ________________________ de 2018. 

 

 

 

 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 

 

Eu, _________________________________________________________________ 

RG número _____________________________, declaro para os devidos fins que 

não possuo impedimentos de ordem médica, estando em perfeitas condições de 

saúde e apto a participar do curso de Formação de Condutores de Trilha do Projeto 

Guapiaçu Grande Vida e Reserva Ecológica de Guapiaçu. 

 

 

 

 

 

 

Cachoeiras de Macacu, _____ de ________________________ de 2018. 

 

 

 

 

Assinatura 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,_________________________________________________, RG nº: 

___________________________ . CPF nº:_______________________  

participante do Programa de Formação de Condutores de Trilhas da Reserva 

Ecológica De Guapiaçu (REGUA), comprometo me a:  

a) Concluir o curso para o qual me inscrevi, cumprindo a programação do mesmo; 

b) Participar de todos os módulos/provas/trabalhos, previstos no cronograma do 

curso; 

c) Informar à coordenação do Programa pelo e-mail (lorena@ggvbr.org), quando 

houver impedimentos que lhe impossibilite a dar continuidade à capacitação; 

Estou ciente de que, em caso de desistência ou abandono injustificado, poderei 

ficar impedido de participar de quaisquer outras capacitações promovidas pela 

Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). 

Por fim, tenho plena ciência de que o recurso utilizado para a execução dessa 

capacitação é de origem pública, visando o desenvolvimento de comunidade local, 

e a não conclusão do mesmo implica em um desperdício de recursos públicos. 

 

 

Cachoeiras de Macacu, _____ de ________________________ de 2018. 

 

 

 

Assinatura (participante) 

 

 

Assinatura (pai ou responsável) 

 

 


