
Princípios de Revisão de 
Avaliações de Impacto 
Ambiental 

www.iadb.org/cursosesg

Curso online

IDIOMA: Disponível em inglês, espanhol e português
COMPROMISSO DO TEMPO: 8 - 10 horas/semana durante 
cinco semanas
LOCALIZAÇÃO: virtual
EDIÇÕES 2020:
•18 de fevereiro 
•26 de maio 
•8 de setembro 

Como aplicar: para registro, ingresse a
www.iadb.org/cursosesg

A taxa de inscrição é de US $50, se for paga até três sema-
nas antes do início do curso. Após desta data, o preço será 
de US $100.

Descontos disponíveis para grupos de mais de 4 pessoas. 
Para solicitar o desconto, faça o requerimento utilizando o 
formulário INDES HELP.



FORMATO DO CURSO

Este curso é oferecido no formato Instructor-Led. Isso 
significa que será orientado por instrutor de modo 
personalizado para no máximo 35 alunos em cada turma. 
As datas para começar e terminar serão claramente 
definidas. Além das ferramentas online utilizadas para 
interação no ambiente virtual, os cursos proporcionam 
aos alunos o apoio contínuo de um assistente técnico, do 
tutor e de um coordenador do programa, especialistas 
nos tópicos e capazes de oferecer feedback efetivo em 
todas as atividades, além de promover discussões rele-
vantes.

Este curso fornece uma orientação prática a profissionais envolvi-
dos na revisão e avaliação de estudos de impacto ambiental e 
social. O público-alvo é composto por profissionais que participam 
no processo de revisão de projetos, políticas ou programas e / ou 
por aqueles que trabalham em questões de proteção e gestão 
ambiental, ciências sociais ou naturais, gestão pública, etc., 
responsáveis pela revisão e avaliação de Estudos de Impacto 
Social e Ambiental (EIA). O curso se aplica a uma série de cenários 
legais, institucionais e culturais e pode ser usado por revisores em 
qualquer país onde os Estudos de Impacto Social e Ambiental são 
conduzidos. O curso abrange os seguintes tópicos:

•O processo de preparação e avaliação do EIA e o papel do revisor
•Avaliação de EIAs
•Preparação e comunicação dos comentários pelo revisor
•Recursos úteis ao revisor

O curso destina-se a pessoas envolvidas na avaliação de Estudos 
de Impacto Social e Ambiental (EIA) e de planos de gestão sub-
metidos para aprovação oficial, mas pode ser útil para aqueles 
que são responsáveis pela elaboração de EIAs.

Durante o módulo 2 do curso, haverá uma sessão síncrona opcio-
nal por videoconferência.


