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17. URFJ e UFBA oferecem curso sobre conservação da
biodiversidade

Disciplina será ministrada por Nagib Nassar, professor emérito da
Universidade de Brasília (UnB).

Impulsionadas pela proximidade da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal da Bahia (UFBA)
promovem, em março, um curso com a temática de conservação da
Biodiversidade, dentro de seus programas de pós-graduação.
 
O curso "A biodiversidade e sua conservação" abordará a definição e
importância da biodiversidade; distribuição geográfica no mundo;
processos evolutivos; ameaça da extinção e poluição do meio
ambiente; relação entre biodiversidade e agricultura; centros de
origem e centros de diversidade de diferentes culturas; conservação
in situ e ex situ; e Convenções Internacionais e Leis Nacionais sobre
Biodiversidade.
 
Na UFRJ, o curso acontece de 4 a 10 de março, no Instituto de
Biologia, dentro do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade &
Biologia Evolutiva. Na UFBA o curso também será realizado no
Instituto de Biologia nos dias 19 a 25 de março.
 
O curso será ministrado pelo agrônomo, geneticista, pesquisador e
professor emérito da UnB, Nagib Nassar, que tem ampla experiência
em melhoramento genético vegetal.
(JC) 
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18. Uerj promove
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