
Aula Magna do Mestrado Profissional em Conservação da 
Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável ESCAS/IPÊ

No dia 24 de maio, o renomado Prof. Dr. Claudio Padua compartilhará dicas 
de sucesso na Biologia da Conservação em um encontro online. Confira: 

Biologia da Conservação: Teoria e Prática 

Prof. Claudio Padua, PhD    

Você já pensou em aplicar a teoria da Biologia da Conservação com resultados 
práticos? Agora você pode fazer isso aprendendo diretamente com os pesquisadores 
que construíram a história de sucesso do IPÊ ao longo dos últimos 24 anos.  

A vivência com grandes nomes da área ambiental e a imersão em um 
ambiente que respira conservação e sustentabilidade é uma das muitas vantagens do 
Mestrado Profissional ESCAS/IPÊ. 

Nesta aula exclusiva via internet, o Reitor da ESCAS Prof. Claudio Padua vai 
compartilhar com você algumas das receitas de sucesso obtidas ao longo de seus mais 
de 30 anos de carreira como cientista, com destaque para os aspectos práticos do 
Modelo IPÊ de Conservação. Os participantes poderão enviar perguntas ao vivo. 

Com o objetivo de compartilhar conhecimento e ajudar os profissionais que 
querem fazer a diferença, a Aula Magna será transmitida pela internet no dia 24 de 
maio de 2016, às 20h (horário de Brasília).  

As inscrições são totalmente gratuitas, e as vagas são limitadas. Para 
participar, faça agora a sua inscrição gratuita no site: 

Aula Magna: "Biologia da Conservação: Teoria e Prática" 

http://mestrado.escas.org.br/aula-magna 

Sobre a ESCAS/IPÊ 
A ESCAS - Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade é uma iniciativa do IPÊ - Instituto de 
Pesquisas Ecológicas para a formação de profissionais capazes de desenvolver, implementar e multiplicar ações na 
área socioambiental.  O alinhamento entre a teoria e a prática, o foco na multidisciplinaridade e a excelência de seus 
renomados profissionais da área socioambiental, atuantes tanto na academia como no mercado, são os diferenciais da 
ESCAS. Com sede em Nazaré Paulista, junto ao IPÊ, a ESCAS dispõe de mais de 30 opções entre Curta Duração, 
MBA em Gestão de Negócios Socioambientais e Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e 
Desenvolvimento Sustentável. 1
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