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Código Nome Carga horáriá

Gestão Ambiental

o Aula Teórica; 'Aula Prática)

AT'P'otal

Ementa
Apresentar historicamente os problemas ambientais e discuti-los com base no cenário atual„
abordando suas principais causas e consequências nas diversas áreas de atividades humanas.
Discutir a legislação ambiental e os principais instrumentos de gestão ambiental no Brasil e
associá-los as diferentes áreas das atividades humanas. A partir dainterdisciplinaridade dessa
disciplina discutir com os discentes quais as formas de inclusão de conceitos e ações da
gestão ambiental no desenvolvimento de seus trabalhos de dissertação, especialmente quanto
ao desenvolvimento de tecnologias lim as e em reendedoras

Objetivos
Proporcionar ao acadêmico os conhecimentos básicos sobre as questões ambientais que se
integram com uma organização.

Compreender uma organização sobre o ponto de vista ambiental como uma unidade
produtiva, observando as situações específicas requeridas pelas organizações e as interfaces
desta com o ambiente interno e externo.

Despertar a consciência ambiental para a compreensão das organizações enquanto local com
potencial causador de relação com o meio ambiente.

Dotar os alunos de conhecimentos práticos a respeito do gerenciamento de uma organização e
o meio com o qual o mesmo interage.

Buscar soluções e novos conceitos sobre a relação do ambiente e uma organização.



Conteúdo Programático
CONTEUDO :
Discussão conceituai aplicada sobre stakeholders e organizações.
Discussão conceituai aplicada sobre o ser humano como agente causador das ações que geram
demandas de ações de Gestão Ambiental.
Discussão conceituai aplicada sobre como as ações de gestão ambiental contribuem
efetivarnente para redução das ações humanas causadoras da dernanda da ação de gestão
ambiental.
Apresentação das relações sociais entre stakeholders e organizações, corno locus de
ocorrência das ações de gestão ambiental.
Discussão conceituai sobre Desenvolvimento Sustentável em nível mundial e os seus
desdobrarnentos nos dias atuais.
Dinâmica sobre produção acima da capacidade de suporte do Planeta Terra e das necessidades
de consumo dos seres humanos existentes.
Discussão sobre motivações para organizações aderirem a uma forma de gestão mais sócio
ambientalmente correta.

SEMINARIOS POSS1VEIS

1 - Programa Metas do Milênio - ODS
2 - Agenda 21
3 —Documento Carta da Terra
4 -Mudanças Climáticas
S - Programa 3 R's (Reduzir, Reusar e Reciclar)
6 - Capacidade de Carga
7 - Selos Ambientais
8 - Organizações ¹o Governamentais —ONG's (Terceiro Setor} (WWF, SOS Mata...}
9 -NBR ISO 14000—Sistema de Gestão Ambiental
10 -NBR ISO 260000 —Responsabilidade Social
11 - Produção + Limpa
12 - SNUC
13 —Legislação Ambiental
14 - Pacto global
15 - Pegada Ecológica
16 - BioConstrução, Construção Sustentável, Permacultura entre outras...
17 - Energias Renováveis
18—Economia Circular
19 - Recursos Hídricos
20 - Biomas do Brasil
21 - Educação Ambiental
22 - Índice de Desenvolvimento Humano —IDH
23 - Consumo Responsável
24 - Diversidade Ambiental e Cultural
25 - Resíduos Sólidos e Líquidos
26 - Estações de Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos
27 - Eco-eficiência



Atividades Práticas — ru os de ........alunos
Seminários;
Análise de estudos de caso;
Visitas técnicas;
Projeto de melhoria de processo;
Pes uisa deCam o.

Metodolo ia
—Explanação de conteúdos - aulas expositivas;
- Utilização de material didático para fomento de diálogos e debates em sala de aula;
- Seminários apresentados pelos alunos; - artigos científicos;
-Visitas técnicas em empresas do setor;
- Análise deprojeto de melhoria de processo baseado em estudos de caso;
- Aulas síncronas com o uso de recursos tecnológicos, podendo ser Microsoft Teams, Google
Meet, Zoom ou Skype ou outro que possibilite aulas síncronas para com todos os alunos
regularmente matriculados e professores palestrantes.
- As presenças serão verificadas através do registro da presença com as imagens ao vivo dos
alunos participantes e lista de presentes realizadas ao vivo nos respectivos recursos
tecnológicos utilizados.

Utiliza ão de recursos didáticos: textos das referências indicadas, e ui amento multimídia.

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)



Critérios:
Assiduidade, participação e interesse pelas aulas;
Entendimento e assimilação do conteúdo;

~ Capacidade de construção do conhecimento, por meio de reflexões que levem a

posicionamentos críticos.
~ Capacidade de organização e de atuação e de.articulação mercadológica e

academicamente.

Procedimentos:
Serão realizadas avaliações de forma a manter o aluno pesquisando e produzindo através de
avaliações que darão aos dicentes ferramentas para saberem produzirem resultados críticos
tanto na esfera acadêmica quanto de mercado.

Os discentes poderão ser avaliados pelas seguintes atividades:
- Análises Críticas;
- Elaboração de Projetos de Melhoria de Processos;
- Elaboração de Artigos Científicos;
- Criação de um projeto de mercado aplicado a resolução de um problema real;
—Apresentação de Seminários.

Ressalto que o trabalho final da disciplina será sempre individual.

Indiferente da avaliação que venha a ocorrer existirão as seguintes etapas e respectivas
entregas;
- entrega ao docente de uma carta de aceite das respectivas organizações quando a atividade
envolver pesquisa de campo, estudo de caso;
- entrega de um trabalho escrito na integra para o docente em data a ser marcada;
- entrega ao docente de uma carta de confirmação de recebimento da parte das respectivas
organizações quando a atividade envolver pesquisa de campo, estudo de caso;
- entrega obrigatória do comprovante de submissão do respectivo trabalho para revistas
cientificas ou técnicas relativas ao ti o de trabalho, a escolha do aluno,
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