
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
TEMAS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A AMAZÔNIA E BIODIREITO 

Terças e quintas-feiras: 11h45 às 13h45 
 
 

I – PROFESSOR: Valmir César Pozzetti 
II – TEMA GERAL: Temas Contemporâneos sobre a Amazônia e Biodireito.  

III – OBJETIVO: Proporcionar ao aluno uma visão geral das questões ambientais amazônicas: 

biodiversidade, direitos indígenas, biodireito e a necessária Conservação do Ecossistema da Amazônia 
Internacional.  
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: O fenômeno dos Rios voadores; o uso de agrotóxicos, a Transgenia de 
alimentos e o avanço da soja e peixes transgênicos na Amazônia; soberania alimentar indígena. Mineração e 
Queimadas na Amazônia. O interesse pelo Nióbio e grafeno nas terras Indígenas. Clonagem e 
Nanotecnologia.  
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas com o data-show e uso de filme, com debate entre os alunos , em 
sala de aula.  
VI – AVALIAÇÃO: Ao longo do Seminário Temático, os alunos deverão apresentar soluções aos problemas 
amazônicos e aos problemas gerados pela transgenia, clonagem e nanotecnologia.  
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros 
 

Mês Dias do seminário 

Abril 14, 23,28,30  

Maio 14,19,21, 26 

Junho 02 
 
 
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para todos os alunos que tenham 
interesse, sem pré-requisito de disciplina. 

 X – INSCRIÇÕES: 
 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de 

    maio e junho   de 2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá 

efetuar o pagamento através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as 
atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 
 
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar 
 
 

 


