
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE EXPEDICIONÁRIOS  

Conheça alguns dos módulos oferecidos:  

Técnicas de acampamento: Neste módulo os alunos aprendem a reconhecer o melhor terreno             
para montar a base de uma expedição. Fernando Lara ensina como avaliar se a proximidade da                
água não apresenta risco de inundação; se as árvores do entorno não apresentam galhos podres               
que possam cair; além de cuidados com acondicionamento da comida e de produção do fogo. O                
módulo também traz habilidades com cordas para amarrações de lona para cobertura de redes de               
selva e barracas. No CURSO DE FORMAÇÃO DE EXPEDICIONÁRIOS também serão           
desenvolvidas técnicas de acampamento para ambientes não selvagens, locais próximos do           
ambiente urbano, para aplicação das técnicas em momentos de deslocamento.  

Comportamento padrão de segurança: O que fazer diante de uma onçapintada, serpente ou             
porco selvagem? Técnicas de como aumentar a segurança durante trabalhos na floresta e prevenir              
acidentes com animais e insetos como abelhas, marimbondos, aranhas e escorpiões. O uso de              
equipamentos de EPI como perneiras, protetor solar além de calçados e vestimentas adequados             
também devem ser usados obrigatoriamente em áreas selvagens. Também serão desenvolvidas           
habilidades para divulgar ou não informações em comunidades rurais ou em contatos feitos             
durante o trajeto. .  

Trabalho em equipe: O espírito de equipe é um dos módulos mais importantes desse Curso. O                
grupo deve trabalhar como um organismo vivo, dividindo tarefas e ao mesmo tempo não              
deixando sobrecarregar nenhum dos integrantes. Os alunos são divididos em grupos que possuem             
um líder que designa as tarefas de cada integrante. As tarefas e a liderança são alternadas ao                 
longo do Curso. 
Navegação: verificar diariamente quilometragem a ser percorrida, avaliando as melhores rotas           
com auxílio de mapas e GPS, controle de combustível, tempo de percurso, entre outros.  

Mecânica básica: introdução a mecânica básica de veículos 4x4. Como a Toyota Bandeirante é              
a ferramenta de deslocamento da Expedição, Fernando Lara irá introduzir os conceitos básicos de              
mecânica do veículo. Os alunos serão responsáveis pela verificação diária do óleo de motor, água               
e quantidade reserva de combustível sob a supervisão dos instrutores.  
 
Primeiros Socorros aplicados ao trabalho de campo: princípios básicos para evitar e prevenir             
acidentes com serpentes, insetos e animais selvagens. Além da aplicação de técnicas para             
socorrer acidentados.  



 

Camuflagem e poleiro: Os alunos são desafiados a ficar entre 1h00 e 2h00 camuflados, à noite,                
sozinhos no meio da floresta, com auxílio apenas de um rádio comunicador. O exercício propõe a                
experimentação dos sons da mata e a desmistificação dos medos, provenientes muitas vezes de              
uma cultura urbana que afasta o homem da floresta.  

Entre outros….  

Obs.:Todas as técnicas ministradas neste Curso são usadas pelo documentarista de natureza,            
Fernando Lara e sua equipe, que possui 21 anos de experiência, centenas de alunos formados e                
expedições realizadas em todos os estados brasileiros, diversos países da América Latina e             
África (Ruanda, Uganda, Quênia e Tanzânia). 


