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Minicurso Online  

BIOLOGIA E ECOLOGIA DE AVES ESTUARINAS E MARINHAS 

 

O minicurso online tem por objetivo proporcionar aos estudantes uma visão 

geral da biologia e conservação de aves estuarinas e marinhas, dando 

ênfase a estudos voltados para ecologia, preservação e conservação das 

espécies e dos habitats onde ocorrem. Nesse sentido, elaboramos um 

minicurso que busca aliar os conhecimentos teóricos e científicos, 

disponíveis em literatura, com o conhecimento prático do cotidiano da 

pesquisa em campo. 

 

Público-alvo: 

O minicurso online é voltado para estudantes universitários (graduação) e 

a qualquer interessado que tenha curiosidade de conhecer as abordagens 

teóricas e práticas no estudo das espécies de aves estuarinas e marinhas. 

 

Conteúdo: 

• História da Ornitologia no Brasil; 

• Diferença entre aves estuarinas e marinhas; 

• Relação entre hábitat, morfologia e dieta; 

• Comportamento social; 

•Interações intra e interespecíficas (aves e botos / aves e humanos); 

• Conservação e pesquisa no Brasil. 

 

Carga horária: 4 horas 

 

Ministrantes: 

Todos os profissionais que ministram os minicursos do IPeC são 

pesquisadores associados ao instituto e especialistas em sua área de 

atuação. 

 

Valor: R$ 55,00  

 

Formas de pagamento: 

1) Pagamento no cartão de crédito em 1x sem juros ou em 2x até 18x com 

juros (via PagSeguro); 

2) Pagamento por boleto ou PIX (via PagSeguro); 

3) Pagamento por depósito/transferência para conta do IPeC. 
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Itens inclusos no valor do minicurso: 

- Aula teórica; 

- Certificado (condicionado a participação mínima de 75%). 

 

*O certificado é enviado por e-mail após a realização do minicurso. 

 

Inscrição e número de vagas: 

As inscrições devem ser realizadas com antecedência através do e-mail 

cursos@ipecpesquisas.org.br 

A inscrição é confirmada após a confirmação do pagamento. No caso do 

depósito ou transferência em conta bancária do IPeC a inscrição só é 

confirmada após o recebimento do comprovante de pagamento.  

O prazo máximo para inscrição é de até 05 (cinco) dia antes da data do 

minicurso. É necessário um mínimo de 07 inscritos para a realização do 

minicurso. 

 

Desistência e reembolso: 

Em caso de desistência será feito o reembolso de apenas 70% do valor pago. 

 

Cancelamento: 

O IPeC tem o direito de cancelar o minicurso quando o número mínimo de 

inscritos necessário não for alcançado ao fim do prazo de inscrição. Neste 

caso, todos os inscritos receberão o reembolso de 100% do valor pago ou 

poderão participar da próxima turma que for divulgada. 
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