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Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade 

 

Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento 

Sustentável 

Curso homologado pelo CNE (Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC nº 

609, de 14/03/2019, DOU nº 52, Seção 1, p. 63, de 18/03/2019). 

  

EM ADIÇÃO ÀS BOLSAS JÁ OFERECIDAS PARA A TURMA DE MESTRADO 

PROFISSIONAL EM NAZARÉ PAULISTA/SP A SER INICIADA EM SETEMBRO DE 

2022, INFORMAMOS ESTA OUTRA OPORTUNIDADE: 

 

 C) BOLSA VINCULADA AO PROJETO SEMEANDO ÁGUA  

 

2 bolsas parciais: pagamento de 50% da mensalidade, cobrindo o período total de curso 

de 2 anos.  

Elegibilidade (quem pode concorrer):  

a. Qualquer candidato inscrito para o programa, que não esteja concorrendo as bolsas 

do WWF ou ao Fundo de Bolsa da ESCAS.  

Critérios que serão observados na seleção:  

✔ A motivação e o compromisso de contribuir para a conservação e sustentabilidade e 

para compartilhar o que é aprendido com outros profissionais em seu campo e em suas 

comunidades de origem;  

✔ Perfil de liderança, demonstrado através de envolvimento na comunidade, nas 

atividades do governo e/ou área de atuação;  

✔ Preferência por candidatos de áreas de vulnerabilidade social: comunidades rurais, 

grupos minoritários, grupos indígenas;  

✔ Preferência aos alunos com alguma necessidade financeira;  

✔ Temas que poderão ser trabalhados: quantificação e valoração de serviços 

ecossistêmicos (biodiversidade, recursos hídricos, carbono, entre outros), cadeias 

produtivas sustentáveis, restauração florestal, paisagens multifuncionais, mudanças 

climáticas, bioeconomia, Negócios Sustentáveis 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA Nº 15 2022 

A coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Conservação  

da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável, no uso de suas atribuições,  

declara aberto o processo de inscrição, seleção e matrícula da 

OITAVA TURMA DE NAZARÉ PAULISTA/SP Regime Híbrido –  

Nivel de Mestrado, com início das atividades letivas em setembro de 2022  

e término em agosto de 2024. 


