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Ministério da Educação 
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Curitiba, 11 de setembro de 2013. 

 
Para 
DIBAP/IAP 
 
Venho por meio dessa solicitar autorização para realização de aula de campo nas seguintes Unidades de 
Conservação do Paraná" 
 
Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, entre os dias 26-27 de outubro de 2013. 
Parque Estadual do Guartelá, entre os dias 24-25 de outubro de 2013. 
Parque Estadual do Cerrado, entre os dias 25 de outubro de 2013. 
Parque Estadual da Ilha do Mel, entre os dias 1-2 de novembro de 2013. 
 
Esta solicitação visa o desenvolvimento de atividades didáticas da Disciplina de “Formações 
Fitogeográficas do Paraná” ministrada ao curso de Graduação em Ciências Biológicas e ao curso de 
Pós-Graduação em Botânica da Universidade Federal do Paraná. 
 
Esta disciplina tem por objetivo fornecer ao estudantes o conhecimento básico acerca das principais 
unidades fitogeográficas do estado do Paraná. Para tanto, pretende-se que o aluno tenha contato in situ 
com os principais biomas do estado para que, assim, possa caracterizá-los fisionômica e floristicamente 
através de aulas em campo e em laboratório.  
 
Durante as visitas à referida UC algumas espécies deverão ser coletadas para posterior identificação em 
laboratório, com o auxílio indispensável de bibliografias especializadas e de equipamentos de 
laboratório. Será coletado no máximo 1 (um) exemplar de cada espécie, sendo os materiais 
devidamente depositados no Herbário da Universidade Federal do Paraná (UPCB). Espécies 
ameaçadas de extinção ou listadas no CITES não serão coletadas. Para sua conveniência, informo 
que temos as devidas autorizações do IBAMA para coleta de transporte de materiais para fins didáticos. 
 
Solicitamos, ainda, a permissão/cessão para uso dos alojamentos disponíveis nas Unidades de 
Conservação, quando houver, para acomodação dos alunos e professores envolvidos neste disciplina, 
os quais serão em número de 20. As datas de visita e utilização das dependências serão agendadas 
oportunamente com os responsáveis de cada uma das UCs. 
 
Ciente de sua atenção, antecipadamente agradeço. 
 

 
Paulo Henrique Labiak Evangelista 

plabiak@ufpr.br 
 


