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APRESENTAÇÃO
Olá, tudo bem?
Aqui é o professor Rodrigo Mesquita.
Neste breve encontro pretendo apresentar a proposta do curso de DIREITO
AMBIENTAL PARA ANALISTA JURÍDICO - DIREITO E LEGISLAÇÃO DA PGDF.
Antes, porém, vou me apresentar de forma breve para aqueles que não me conhecem.
Sou professor de cursos preparatórios para concursos há mais de 10 anos, sempre
atuando nas disciplinas de Direitos Humanos e Direito Ambiental. Sou formado em Engenharia Agronômica pela
UFRRJ, sou Bacharel em Direito e, também, sou advogado.
Eu também já fui concurseiro!
Fui aprovado nos concursos do INCRA-RJ para o cargo de Perito Federal Agrário e, também, de
Extensionista Agropecuário da EMATER-MG.
Mas, afinal de contas, o que pretendemos levar a você neste curso de DIREITO AMBIENTAL PARA ANALISTA
JURÍDICO - DIREITO E LEGISLAÇÃO DA PGDF?
O nosso objetivo é esgotar o conteúdo da disciplina por meio de aulas em PDF (acompanhadas por aulas
em vídeo), apresentando os aspectos teóricos do último edital publicado. Junto da parte teórica, resolveremos
exercícios de diversas bancas com o objetivo de praticar adequadamente todos os temas previstos no edital.
É importante deixar claro que este curso tem por objetivo cobrir todo e qualquer conteúdo que a banca
possa eventualmente cobrar em prova.
A propósito, vamos apresentar conteúdo completo de DISCIPLINA.
Trata-se deste aqui:
DIREITO AMBIENTAL: Princípios do Direito Ambiental. A Constituição Federal e o meio ambiente. O estudo de

impacto ambiental e a Administração Pública. A legislação brasileira de proteção florestal. Áreas de preservação
permanente e unidades de conservação. Crimes contra o meio ambiente.

Veja a seguir o cronograma deste nosso curso:

Aula

Conteúdo

Data de
disponibilização

00

Apresentação

05/10/2019

01

A Constituição Federal e o meio ambiente. O

20/10/2019

1 de 2|www.direcaoconcursos.com.br

Prof. Rodrigo Mesquita
Direito Ambiental para Analista Jurídico - Direito e Legislação da PGDF

Aula 00

estudo de impacto ambiental e a Administração
Pública

02

Teste a sua direção

30/10/2019

03

Unidades de conservação

05/11/2019

04

Teste a sua direção

10/11/2019

05

Crimes contra o meio ambiente

20/11/2019

06

Teste a sua Direção

30/11/2019

07

Áreas de preservação permanente. A legislação
brasileira de proteção florestal - parte 1

05/12/2019

08

A legislação brasileira de proteção florestal –
parte 2

20/12/2019

09

Teste a sua Direção

25/12/2019

10

Princípios do Direito Ambiental

30/12/2019

11

Teste a sua Direção

05/01/2020

Vale lembrar que, como em todos os nossos cursos no DIREÇÃO CONCURSOS, você poderá baixar todas
as aulas em vídeo e todas as aulas em PDF para o seu computador, tablet, celular, etc.
Desta forma você pode estudar onde, quando e como quiser!
Espero que você goste deste curso, e que ele seja bastante útil na sua preparação para o cargo de
ANALISTA JURÍDICO DA PGDF.
Vou ficar na torcida para que, assim como vários dos meus ex-alunos nestes mais de 10 anos como
professor, você seja aprovado e venha me contar a sua história de sucesso!
Ainda quero te encontrar e lhe dar os parabéns pessoalmente.
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