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Resumo do curso

O curso de Especialização

profissionais para a atuação

ciências ambientais, atendendo

e crescente a cada dia. 

 

O curso oferece abordagem

incluindo os fundamentos

atualização na legislação

licenciamento, ações para

das águas e controle 

profissionais para a elaboração e avaliação de projetos ambientais.

Objetivo 

Aprimorar a visão sustentável aliada à

ambiental, ampliando a compreensão 

preservação do meio ambiente contribuindo com ações gerenc

melhorias, reduzindo assim impactos am

Diferenciais do curso

Curso composto por docentes mestres e doutores

ambiental, atuando em consultorias, órgãos ambientais, empresas

presenciais e EAD. 

Público alvo 

Graduados na área ambiental

superior de áreas afins, ligados ou interessados nos assuntos referentes ao 

Planejamento, Pesquisa ou Gestão do Meio Ambiente.

Resumo do curso  

Especialização Lato Sensu em Engenharia Ambiental

atuação nas áreas do conhecimento relacionadas

atendendo a um mercado altamente dinâmico,

 

abordagem teórica e prática para a Gestão

fundamentos para o gerenciamento dos recursos

legislação específica, elaboração de estudos

para a produção mais limpa, outorga de 

 da poluição em todas as suas formas.

profissionais para a elaboração e avaliação de projetos ambientais.

Aprimorar a visão sustentável aliada à tecnológica do profissional da área 

a compreensão de boas práticas voltadas para a 

preservação do meio ambiente contribuindo com ações gerenc

melhorias, reduzindo assim impactos ambientais. 

Diferenciais do curso  

Curso composto por docentes mestres e doutores com experiências na área 

em consultorias, órgãos ambientais, empresas

Graduados na área ambiental, Engenheiros e demais profissionais de nível 

superior de áreas afins, ligados ou interessados nos assuntos referentes ao 

Planejamento, Pesquisa ou Gestão do Meio Ambiente. 

Ambiental capacita os 

relacionadas às 

dinâmico, competitivo 

Gestão Ambiental, 

recursos naturais, 

estudos ambientais, 

 direito de uso 

formas.Capacita 

profissionais para a elaboração e avaliação de projetos ambientais. 

do profissional da área 

práticas voltadas para a 

preservação do meio ambiente contribuindo com ações gerenciais de 

com experiências na área 

em consultorias, órgãos ambientais, empresas. Aulas 

e demais profissionais de nível 

superior de áreas afins, ligados ou interessados nos assuntos referentes ao 



 

 

 

Coordenação 

Professora Doutora Jocilene

 

Doutora em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, 

Mestre em Tecnologias Ambientais pela UFMS, Especialista em Gestão 

Ambiental pela UFMT. Graduada em Engenharia Sanitária pela UFMT

 

Carga Horária 

 

O curso terá uma carga horária mínima de

não presencial). 

Período e Periodicidade

O curso terá duração de 

 

As aulas do curso de Pós

realizadas quinzenalmente as sextas

algumas aulas ocorrerão das 

(7:30 às 12:00 horas)e tarde(13:

 

 

 

 

 

Jocilene Ferreira da Costa 

Doutora em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, 

Mestre em Tecnologias Ambientais pela UFMS, Especialista em Gestão 

MT. Graduada em Engenharia Sanitária pela UFMT

O curso terá uma carga horária mínima de 360 horas (432h/aula

Periodicidade  

 15 meses(janeiro/ 2019 não haverá aulas).

As aulas do curso de Pós-graduação em Engenharia Ambiental serão 

realizadas quinzenalmente as sextas-feiras à noite (17:00 às 22:3

algumas aulas ocorrerão das 16:00 às 22:35 horas) e aos sábados pela manhã 

0 horas)e tarde(13:00  às 17:30 horas). 

Doutora em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG, 

Mestre em Tecnologias Ambientais pela UFMS, Especialista em Gestão 

MT. Graduada em Engenharia Sanitária pela UFMT. 

ula sendo 20% 

. 

Ambiental serão 

17:00 às 22:35 horas/ 

e aos sábados pela manhã 



 

 

 

Critérios para a concessão do certificado

O desempenho do aluno por disciplina será obtido a 

avaliação conforme cada docente e expresso por uma nota, na escala de 0 

(zero) a 100 (cem). Será considerado aprovado na disciplina o aluno que, ao 

final, não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do 

curso.Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de TCC, 

mediante a apresentação de artigo técnico aprovado e publicado em Revistas 

Científicas ou Eventos Científ

própria da Diretoria Acadêmica da FEAMIG

Local do Curso  

Unidade Gameleira 

Rua Gastão Bráulio dos 

 

PROGRAMA DO CURSO

Princípios de Ecologia e Conservação da Natureza 

Fundamentos de Ecologia: Histórico e a atual abrangência da Ecologia, 

Conceitos Relativos ao Ecossistema; A matéria e a energia nos sistemas 

ecológicos, Sucessão ecológica em ambientes terrestres e aquáticos, Ciclos da 

Água, do Carbono e do Nitrogênio: açã

ambientais; A biosfera e seus ecossistemas: caracterização física e biológica 

de biomas regionais; As populações humanas e o seu ambiente: as 

intervenções antrópicas, relações ecossistêmicas, estudo de comunidades: 

organização temporal, espacial, funcional; Ecologia urbana e ecologia rural, 

áreas protegidas; Definição de conservação ambiental; Conservação ambiental 

e seus objetivos; Recursos naturais: renováveis e não renováveis.

Critérios para a concessão do certificado  

O desempenho do aluno por disciplina será obtido a partir dos processos de 

avaliação conforme cada docente e expresso por uma nota, na escala de 0 

(zero) a 100 (cem). Será considerado aprovado na disciplina o aluno que, ao 

final, não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 70 (setenta) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do 

Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de TCC, 

mediante a apresentação de artigo técnico aprovado e publicado em Revistas 

Científicas ou Eventos Científicos, conforme normas estabelecidas em Portaria 

própria da Diretoria Acadêmica da FEAMIG.  

 Santos, 837 - Belo Horizonte/MG 

DO CURSO 

Princípios de Ecologia e Conservação da Natureza  

Fundamentos de Ecologia: Histórico e a atual abrangência da Ecologia, 

Conceitos Relativos ao Ecossistema; A matéria e a energia nos sistemas 

ecológicos, Sucessão ecológica em ambientes terrestres e aquáticos, Ciclos da 

Água, do Carbono e do Nitrogênio: ação antrópica e consequências 

ambientais; A biosfera e seus ecossistemas: caracterização física e biológica 

de biomas regionais; As populações humanas e o seu ambiente: as 

intervenções antrópicas, relações ecossistêmicas, estudo de comunidades: 

emporal, espacial, funcional; Ecologia urbana e ecologia rural, 

áreas protegidas; Definição de conservação ambiental; Conservação ambiental 

e seus objetivos; Recursos naturais: renováveis e não renováveis.

partir dos processos de 

avaliação conforme cada docente e expresso por uma nota, na escala de 0 

(zero) a 100 (cem). Será considerado aprovado na disciplina o aluno que, ao 

final, não for reprovado por falta e obtiver média igual ou superior a 70 (setenta) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser entregue no final do 

Poderá ocorrer dispensa da avaliação da Banca Examinadora de TCC, 

mediante a apresentação de artigo técnico aprovado e publicado em Revistas 

conforme normas estabelecidas em Portaria 

Fundamentos de Ecologia: Histórico e a atual abrangência da Ecologia, 

Conceitos Relativos ao Ecossistema; A matéria e a energia nos sistemas 

ecológicos, Sucessão ecológica em ambientes terrestres e aquáticos, Ciclos da 

o antrópica e consequências 

ambientais; A biosfera e seus ecossistemas: caracterização física e biológica 

de biomas regionais; As populações humanas e o seu ambiente: as 

intervenções antrópicas, relações ecossistêmicas, estudo de comunidades: 

emporal, espacial, funcional; Ecologia urbana e ecologia rural, 

áreas protegidas; Definição de conservação ambiental; Conservação ambiental 

e seus objetivos; Recursos naturais: renováveis e não renováveis. 



 

 

 

Fundamentos de Química Ambiental

Introdução à química ambiental; Conceitos gerais sobre a química do ambiente; 

A tabela periódica e os metais pesados; Combustão e a reação de redox; 

Química da água: A Hidrosfera, Dinâmica da água, Controle físico

qualidade da água; Compostos orgânicos e a polu

compostos orgânicos, Polímeros, Hidrocarbonetos aromáticos, Produtos 

orgânicos Persistentes, organoclorado; Propriedades gerais e características 

de elementos químicos e de compostos inorgânicos; Substâncias puras e 

misturas; Técnicas de separação de misturas; química na atmosfera: Os 

problemas atmosféricos, chuva ácida, 

química do solo: Qualidade, constituintes do solo, degradação do solo: 

acidificação do solo, salinização do solo e poluentes do solo. 

Tipologia Vegetal e Reserva Legal

Níveis de organização nos vegetais, Sistemática vege

básicos; Noções sobre nomenclatura botânica: regras e princípios básicos; 

Código Internacional de nomenclatura; classificação vegetal, Conceitos, 

histórico e tipos de sistemas de classificação, Descrição e identificação de 

plantas; conceito e legislações relacionadas a reserva legal, regularização de 

reserva legal, aspectos legais, conceituais, práticos e requisitos das diferentes 

etapas para averbação da reserva legal, critérios para escolha da área e 

procedimentos dos cartórios

Legislação e Licenciamento Ambiental;

 Princípios do direito ambiental; Conceitos Jurídicos Básicos: Estrutura do 

Poder Judiciário brasileiro, Jurisdição, competência, hierarquia das leis; 

Legislação ambiental brasileira; Direito Ambiental na Constituiçã

Nacional do Meio Ambiente. Política Estadual do Meio Ambiente; 

Responsabilidade civil na degradação, poluição e danos ambientais, 

responsabilidade penal ambiental; Ação civil pública; Ação popular; 

 

Fundamentos de Química Ambiental  

mica ambiental; Conceitos gerais sobre a química do ambiente; 

A tabela periódica e os metais pesados; Combustão e a reação de redox; 

Química da água: A Hidrosfera, Dinâmica da água, Controle físico

qualidade da água; Compostos orgânicos e a poluição ambiental: agrotóxicos e 

compostos orgânicos, Polímeros, Hidrocarbonetos aromáticos, Produtos 

orgânicos Persistentes, organoclorado; Propriedades gerais e características 

de elementos químicos e de compostos inorgânicos; Substâncias puras e 

Técnicas de separação de misturas; química na atmosfera: Os 

problemas atmosféricos, chuva ácida, smog, efeito estufa, camada de ozônio; 

química do solo: Qualidade, constituintes do solo, degradação do solo: 

acidificação do solo, salinização do solo e poluentes do solo.  

Tipologia Vegetal e Reserva Legal  

Níveis de organização nos vegetais, Sistemática vegetal: princípios e conceitos 

básicos; Noções sobre nomenclatura botânica: regras e princípios básicos; 

Código Internacional de nomenclatura; classificação vegetal, Conceitos, 

histórico e tipos de sistemas de classificação, Descrição e identificação de 

as; conceito e legislações relacionadas a reserva legal, regularização de 

reserva legal, aspectos legais, conceituais, práticos e requisitos das diferentes 

etapas para averbação da reserva legal, critérios para escolha da área e 

procedimentos dos cartórios. 

Legislação e Licenciamento Ambiental;  

Princípios do direito ambiental; Conceitos Jurídicos Básicos: Estrutura do 

Poder Judiciário brasileiro, Jurisdição, competência, hierarquia das leis; 

Legislação ambiental brasileira; Direito Ambiental na Constituiçã

Nacional do Meio Ambiente. Política Estadual do Meio Ambiente; 

Responsabilidade civil na degradação, poluição e danos ambientais, 

responsabilidade penal ambiental; Ação civil pública; Ação popular; 

mica ambiental; Conceitos gerais sobre a química do ambiente; 

A tabela periódica e os metais pesados; Combustão e a reação de redox; 

Química da água: A Hidrosfera, Dinâmica da água, Controle físico-químico da 

ição ambiental: agrotóxicos e 

compostos orgânicos, Polímeros, Hidrocarbonetos aromáticos, Produtos 

orgânicos Persistentes, organoclorado; Propriedades gerais e características 

de elementos químicos e de compostos inorgânicos; Substâncias puras e 

Técnicas de separação de misturas; química na atmosfera: Os 

, efeito estufa, camada de ozônio; 

química do solo: Qualidade, constituintes do solo, degradação do solo: 

tal: princípios e conceitos 

básicos; Noções sobre nomenclatura botânica: regras e princípios básicos; 

Código Internacional de nomenclatura; classificação vegetal, Conceitos, 

histórico e tipos de sistemas de classificação, Descrição e identificação de 

as; conceito e legislações relacionadas a reserva legal, regularização de 

reserva legal, aspectos legais, conceituais, práticos e requisitos das diferentes 

etapas para averbação da reserva legal, critérios para escolha da área e 

Princípios do direito ambiental; Conceitos Jurídicos Básicos: Estrutura do 

Poder Judiciário brasileiro, Jurisdição, competência, hierarquia das leis; 

Legislação ambiental brasileira; Direito Ambiental na Constituição; Política 

Nacional do Meio Ambiente. Política Estadual do Meio Ambiente; 

Responsabilidade civil na degradação, poluição e danos ambientais, 

responsabilidade penal ambiental; Ação civil pública; Ação popular;  



 

 

 

 

Desapropriação e Tombamento; Reparação do 

Nacional de Meio Ambiente; Sistema Estadual de Meio Ambiente; 

Licenciamento ambiental no Brasil: Sistema de licenciamento, outorga das 

licenças, Resoluções do CONAMA, Licenciamento Ambiental no Estado de 

Minas Gerais; Lei de crimes 

Avaliação de Impactos Ambientais 

Conceitos básicos, histórico e necessidade de AIA; quadro legal e institucional 

brasileira em AIA; Estudos ambientais pertinentes ao processo de AIA 

(Relatório de Controle Ambiental 

RIV, Relatório de Avaliação Ambiental 

avaliação de impactos ambientais; Formação de equipe multidisciplinar; 

Termos de referências; Audiência pública; Medidas mitigadoras; O Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); Estudos 

de Casos – EIA/RIMA; Elaboração e Análise dos EIA/RIMA; O conceito de 

degradação e restauração Ambiental.

Gestão de Recursos Hídricos

Conceitos Básicos de Gestão dos Recursos Hídricos; Cic

Demanda e disponibilidade hídrica no Brasil; Política dos recursos hídricos: 

Legislações, água como um bem público, Usos múltiplos, Valor econômico da 

água e gestão descentralizada e administrativa; Planejamento e 

Gerenciamento dos recursos

hídricos; Balanço Hídrico; Aspectos conceituais de bacias hidrográficas e 

bacias hidrogeológicas, escoamento superficial, cálculo de bacia hidrográfica; 

Água Subterrânea; Variáveis hidrológicas: precipitaçõe

evapotranspiração; infiltração e período de retorno; Princípios Orientadores da 

Gestão dos Recursos Hídricos; Instrumentos da Gestão dos Recursos Hídricos; 

Comitês de Bacias; Enquadramento dos corpos de água e outorga dos 

recursos hídricos; aspectos de geração de energia hidroelétrica.

Desapropriação e Tombamento; Reparação do dano ambiental; Sistema 

Nacional de Meio Ambiente; Sistema Estadual de Meio Ambiente; 

Licenciamento ambiental no Brasil: Sistema de licenciamento, outorga das 

licenças, Resoluções do CONAMA, Licenciamento Ambiental no Estado de 

Minas Gerais; Lei de crimes ambientais Lei 9605/98. 

Avaliação de Impactos Ambientais  

Conceitos básicos, histórico e necessidade de AIA; quadro legal e institucional 

brasileira em AIA; Estudos ambientais pertinentes ao processo de AIA 

(Relatório de Controle Ambiental – RCA, Relatório de Impacto de Vizinhança 

RIV, Relatório de Avaliação Ambiental – RAA); Metodologias e técnicas para 

avaliação de impactos ambientais; Formação de equipe multidisciplinar; 

Termos de referências; Audiência pública; Medidas mitigadoras; O Estudo de 

Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); Estudos 

EIA/RIMA; Elaboração e Análise dos EIA/RIMA; O conceito de 

degradação e restauração Ambiental. 

Gestão de Recursos Hídricos  

Conceitos Básicos de Gestão dos Recursos Hídricos; Ciclo Hidrológico; 

Demanda e disponibilidade hídrica no Brasil; Política dos recursos hídricos: 

Legislações, água como um bem público, Usos múltiplos, Valor econômico da 

água e gestão descentralizada e administrativa; Planejamento e 

Gerenciamento dos recursos hídricos, Sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos; Balanço Hídrico; Aspectos conceituais de bacias hidrográficas e 

bacias hidrogeológicas, escoamento superficial, cálculo de bacia hidrográfica; 

Água Subterrânea; Variáveis hidrológicas: precipitações; evaporação; 

evapotranspiração; infiltração e período de retorno; Princípios Orientadores da 

Gestão dos Recursos Hídricos; Instrumentos da Gestão dos Recursos Hídricos; 

Comitês de Bacias; Enquadramento dos corpos de água e outorga dos 

aspectos de geração de energia hidroelétrica. 

dano ambiental; Sistema 

Nacional de Meio Ambiente; Sistema Estadual de Meio Ambiente; 

Licenciamento ambiental no Brasil: Sistema de licenciamento, outorga das 

licenças, Resoluções do CONAMA, Licenciamento Ambiental no Estado de 

Conceitos básicos, histórico e necessidade de AIA; quadro legal e institucional 

brasileira em AIA; Estudos ambientais pertinentes ao processo de AIA 

de Impacto de Vizinhança – 

RAA); Metodologias e técnicas para 

avaliação de impactos ambientais; Formação de equipe multidisciplinar; 

Termos de referências; Audiência pública; Medidas mitigadoras; O Estudo de 

Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); Estudos 

EIA/RIMA; Elaboração e Análise dos EIA/RIMA; O conceito de 

lo Hidrológico; 

Demanda e disponibilidade hídrica no Brasil; Política dos recursos hídricos: 

Legislações, água como um bem público, Usos múltiplos, Valor econômico da 

água e gestão descentralizada e administrativa; Planejamento e 

hídricos, Sistema de gerenciamento dos recursos 

hídricos; Balanço Hídrico; Aspectos conceituais de bacias hidrográficas e 

bacias hidrogeológicas, escoamento superficial, cálculo de bacia hidrográfica; 

s; evaporação; 

evapotranspiração; infiltração e período de retorno; Princípios Orientadores da 

Gestão dos Recursos Hídricos; Instrumentos da Gestão dos Recursos Hídricos; 

Comitês de Bacias; Enquadramento dos corpos de água e outorga dos 

 



 

 

 

Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos e Controle das Emissões 

Atmosféricas 

 Definição de resíduos sólidos; Numerologia dos resíduos urbanos; 

Problemática do lixo municipal; Histórico sobre resíduos sólidos. 

sólidos: definição, classificação e identificação de resíduos 

10.005 / 10.006; Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, Resíduos Sólidos 

Industriais; Política Nacional/Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos; 

Caracterização quantitat

resíduos; Política dos 3Rs; Componentes dos Serviços de Limpeza Pública; A 

importância do gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos; Processos de 

transporte de resíduos: manifesto de resíduos; ANTT 420 

Histórico da poluição atmosférica; Características da atmosfera; Conceitos 

básicos: Ar, atmosfera, clima e poluição; Padrões de qualidade do ar e de 

emissões atmosféricas; Dispersão de poluentes; Fontes de Poluição do Ar e 

Impactos econômicos, sociais e ambientais da poluição atmosférica; 

Monitoramento da qualidade do ar: indoor, outdoor e emissões. Métodos de 

controle de emissões atmosféricas; Equipamentos de monitoramento da 

qualidade do ar; Poluição atmosférica nos processos industriai

Gerenciamento da qualidade do ar.

Gestão e Tratamento de Efluentes Líquidos

Características dos esgotos sanitários. Tipos de sistemas de esgotamento 

sanitário. Unidades constituintes dos sistemas de esgotamento sanitário. 

Metodologia de Tratamento e car

resultados, Tratamento de efluentes domésticos e industriais. Classificação dos 

tratamentos. Processos de tratamento físico, químico e microbiológico; 

Tratamento de água para abastecimento público: Unidades const

sistemas de abastecimento de água, Análises qualitativas e quantitativas, 

Características físicas químicas e biológicas, Padrões de Potabilidade; 

Tecnologia de Controle de poluição; Legislação referente ao descarte de 

Efluentes; Tipo de resídu

Contaminante e efeito no solo.

Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos e Controle das Emissões 

Definição de resíduos sólidos; Numerologia dos resíduos urbanos; 

Problemática do lixo municipal; Histórico sobre resíduos sólidos. 

sólidos: definição, classificação e identificação de resíduos – 

10.005 / 10.006; Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, Resíduos Sólidos 

Industriais; Política Nacional/Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos; 

Caracterização quantitativa e qualitativa do resíduo urbano; Inventario de 

resíduos; Política dos 3Rs; Componentes dos Serviços de Limpeza Pública; A 

importância do gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos; Processos de 

transporte de resíduos: manifesto de resíduos; ANTT 420 - NBR 13.221 FISPQ. 

Histórico da poluição atmosférica; Características da atmosfera; Conceitos 

básicos: Ar, atmosfera, clima e poluição; Padrões de qualidade do ar e de 

emissões atmosféricas; Dispersão de poluentes; Fontes de Poluição do Ar e 

micos, sociais e ambientais da poluição atmosférica; 

Monitoramento da qualidade do ar: indoor, outdoor e emissões. Métodos de 

controle de emissões atmosféricas; Equipamentos de monitoramento da 

qualidade do ar; Poluição atmosférica nos processos industriai

Gerenciamento da qualidade do ar. 

Gestão e Tratamento de Efluentes Líquidos  

Características dos esgotos sanitários. Tipos de sistemas de esgotamento 

sanitário. Unidades constituintes dos sistemas de esgotamento sanitário. 

Metodologia de Tratamento e caracterização de efluentes: Interpretação dos 

resultados, Tratamento de efluentes domésticos e industriais. Classificação dos 

tratamentos. Processos de tratamento físico, químico e microbiológico; 

Tratamento de água para abastecimento público: Unidades const

sistemas de abastecimento de água, Análises qualitativas e quantitativas, 

Características físicas químicas e biológicas, Padrões de Potabilidade; 

Tecnologia de Controle de poluição; Legislação referente ao descarte de 

Efluentes; Tipo de resíduos e contaminantes presentes; Relação entre o tipo de 

Contaminante e efeito no solo. 

Gestão e Tratamento de Resíduos Sólidos e Controle das Emissões 

Definição de resíduos sólidos; Numerologia dos resíduos urbanos; 

Problemática do lixo municipal; Histórico sobre resíduos sólidos. Resíduos 

 NBR 10.004 / 

10.005 / 10.006; Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, Resíduos Sólidos 

Industriais; Política Nacional/Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos; 

iva e qualitativa do resíduo urbano; Inventario de 

resíduos; Política dos 3Rs; Componentes dos Serviços de Limpeza Pública; A 

importância do gerenciamento Integrado de Resíduos sólidos; Processos de 

NBR 13.221 FISPQ. 

Histórico da poluição atmosférica; Características da atmosfera; Conceitos 

básicos: Ar, atmosfera, clima e poluição; Padrões de qualidade do ar e de 

emissões atmosféricas; Dispersão de poluentes; Fontes de Poluição do Ar e 

micos, sociais e ambientais da poluição atmosférica; 

Monitoramento da qualidade do ar: indoor, outdoor e emissões. Métodos de 

controle de emissões atmosféricas; Equipamentos de monitoramento da 

qualidade do ar; Poluição atmosférica nos processos industriais; 

Características dos esgotos sanitários. Tipos de sistemas de esgotamento 

sanitário. Unidades constituintes dos sistemas de esgotamento sanitário. 

acterização de efluentes: Interpretação dos 

resultados, Tratamento de efluentes domésticos e industriais. Classificação dos 

tratamentos. Processos de tratamento físico, químico e microbiológico; 

Tratamento de água para abastecimento público: Unidades constituintes dos 

sistemas de abastecimento de água, Análises qualitativas e quantitativas, 

Características físicas químicas e biológicas, Padrões de Potabilidade; 

Tecnologia de Controle de poluição; Legislação referente ao descarte de 

os e contaminantes presentes; Relação entre o tipo de 



 

 

 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde

Introdução à segurança no trabalho: Causa dos acidentes, Custos dos 

acidentes; Equipamento de Proteção, Segurança em trabalhos com máquin

Comissão Interna de prevenção de Acidentes no trabalho (CIPA), Atribuições e 

objetivos da CIPA ;Proteção contra incêndio: Instalações contra Incêndio, 

Métodos de Extinção; Riscos Ambientais; riscos profissionais, PPRA/ PCMSO, 

NR -33; Segurança na manut

risco. Mapas de risco ambientais.

Sistema de Gestão Ambiental

Dimensões de Sustentabilidade; Produção mais Limpa; Ferramentas da gestão 

ambiental (Análise do Ciclo de Vida; Rotulagem Ambiental); Gestão da 

Sustentabilidade Empresarial; Normalização; A Série ISO 14000; Compreensão 

da ISO 14001:2015; Política Ambiental na empresa; Planejamento, 

Implementação e Operação; Verificação, Monitoramento e ações corretivas; 

Responsabilidade social e meio ambiente, Lev

impactos ambientais; Benefícios da implementação de um SGA em 

organizações; Estudo de caso.

Auditoria e Certificação Ambiental

 O que é Auditoria Ambiental. Conceitos básicos utilizados em Auditorias 

ambientais; Tipos de auditoria; Histórico da Auditoria Ambiental; Sistema 

Brasileiro de Certificação Ambiental; Escopo da auditoria e regulamentos para 

auditoria ambiental; Vantagens 

Diretrizes para auditoria ambiental: As etapas da Auditoria Ambiental; 

Planejamento e Condução da Auditoria; Listagem de verificação do processo; 

Perícias e laudos ambientais; Instrumentos da Auditoria Ambient

de Qualidade e Produtividade. Sistemas de Gestão da Qualidade Total: 

Normas da Série ISO 9.000: 2008; Referências normativas (NBR ISO 19011); 

Certificação pelas Normas ISO; Sistemas de Premiação para Qualidade e 

Produtividade. 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde  

Introdução à segurança no trabalho: Causa dos acidentes, Custos dos 

acidentes; Equipamento de Proteção, Segurança em trabalhos com máquin

Comissão Interna de prevenção de Acidentes no trabalho (CIPA), Atribuições e 

objetivos da CIPA ;Proteção contra incêndio: Instalações contra Incêndio, 

Métodos de Extinção; Riscos Ambientais; riscos profissionais, PPRA/ PCMSO, 

33; Segurança na manutenção, Procedimentos de segurança; tipos de 

risco. Mapas de risco ambientais. 

Sistema de Gestão Ambiental  

Dimensões de Sustentabilidade; Produção mais Limpa; Ferramentas da gestão 

ambiental (Análise do Ciclo de Vida; Rotulagem Ambiental); Gestão da 

Sustentabilidade Empresarial; Normalização; A Série ISO 14000; Compreensão 

da ISO 14001:2015; Política Ambiental na empresa; Planejamento, 

Implementação e Operação; Verificação, Monitoramento e ações corretivas; 

Responsabilidade social e meio ambiente, Levantamento de aspectos e 

impactos ambientais; Benefícios da implementação de um SGA em 

organizações; Estudo de caso. 

Auditoria e Certificação Ambiental  

O que é Auditoria Ambiental. Conceitos básicos utilizados em Auditorias 

ambientais; Tipos de auditoria; Histórico da Auditoria Ambiental; Sistema 

Brasileiro de Certificação Ambiental; Escopo da auditoria e regulamentos para 

auditoria ambiental; Vantagens e desvantagens em aplicar Auditoria Ambiental; 

Diretrizes para auditoria ambiental: As etapas da Auditoria Ambiental; 

Planejamento e Condução da Auditoria; Listagem de verificação do processo; 

Perícias e laudos ambientais; Instrumentos da Auditoria Ambient

de Qualidade e Produtividade. Sistemas de Gestão da Qualidade Total: 

Normas da Série ISO 9.000: 2008; Referências normativas (NBR ISO 19011); 

Certificação pelas Normas ISO; Sistemas de Premiação para Qualidade e 

Introdução à segurança no trabalho: Causa dos acidentes, Custos dos 

acidentes; Equipamento de Proteção, Segurança em trabalhos com máquinas; 

Comissão Interna de prevenção de Acidentes no trabalho (CIPA), Atribuições e 

objetivos da CIPA ;Proteção contra incêndio: Instalações contra Incêndio, 

Métodos de Extinção; Riscos Ambientais; riscos profissionais, PPRA/ PCMSO, 

enção, Procedimentos de segurança; tipos de 

Dimensões de Sustentabilidade; Produção mais Limpa; Ferramentas da gestão 

ambiental (Análise do Ciclo de Vida; Rotulagem Ambiental); Gestão da 

Sustentabilidade Empresarial; Normalização; A Série ISO 14000; Compreensão 

da ISO 14001:2015; Política Ambiental na empresa; Planejamento, 

Implementação e Operação; Verificação, Monitoramento e ações corretivas; 

antamento de aspectos e 

impactos ambientais; Benefícios da implementação de um SGA em 

O que é Auditoria Ambiental. Conceitos básicos utilizados em Auditorias 

ambientais; Tipos de auditoria; Histórico da Auditoria Ambiental; Sistema 

Brasileiro de Certificação Ambiental; Escopo da auditoria e regulamentos para 

e desvantagens em aplicar Auditoria Ambiental; 

Diretrizes para auditoria ambiental: As etapas da Auditoria Ambiental; 

Planejamento e Condução da Auditoria; Listagem de verificação do processo; 

Perícias e laudos ambientais; Instrumentos da Auditoria Ambiental; Conceitos 

de Qualidade e Produtividade. Sistemas de Gestão da Qualidade Total: 

Normas da Série ISO 9.000: 2008; Referências normativas (NBR ISO 19011); 

Certificação pelas Normas ISO; Sistemas de Premiação para Qualidade e 



 

 

 

Gerenciamento de Projetos Ambientais

Definição de Projeto e seus principais atributos e características; planejamento 

de Projetos Ambientais: conceitos básicos, o ciclo de vida e linhas básicas da 

elaboração de uma proposta; fontes de informação; Gestão dos Custos; 

Problemas e acertos na apresentação de projetos; Financiadores; Processos 

administrativos envolvidos na gestão de projetos; Critérios de Avaliação de 

Projetos. Análise Ambiental e marketing; Implementação estratégica de 

projetos e programas ambientais; Formata

alocação de recursos dirigidos a projetos ambientais. Planejamento 

Gerenciamento de projetos Ambientais passo a passo. Estudo dos riscos e 

Problemas.  

Metodologia da Pesquisa/ Trabalho de Conclusão de C urso 

Conceito de ciência e do método científico; Pesquisa: conceito, abordagens e 

finalidades; Ética na pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa: Definição de 

problema científico, construção da problemática, formulação de hipóteses e 

construção dos objetivos da pesquisa

pesquisa; Análise de dados; Etapas formais para elaboração de trabalhos 

acadêmicos; relatórios de pesquisa, resenhas, artigo científico Normas 

Técnicas de Trabalhos científicos.

de Projetos Ambientais  

Definição de Projeto e seus principais atributos e características; planejamento 

de Projetos Ambientais: conceitos básicos, o ciclo de vida e linhas básicas da 

elaboração de uma proposta; fontes de informação; Gestão dos Custos; 

lemas e acertos na apresentação de projetos; Financiadores; Processos 

administrativos envolvidos na gestão de projetos; Critérios de Avaliação de 

Projetos. Análise Ambiental e marketing; Implementação estratégica de 

projetos e programas ambientais; Formatação de projetos; Busca de fomento e 

alocação de recursos dirigidos a projetos ambientais. Planejamento 

Gerenciamento de projetos Ambientais passo a passo. Estudo dos riscos e 

Metodologia da Pesquisa/ Trabalho de Conclusão de C urso  

ciência e do método científico; Pesquisa: conceito, abordagens e 

finalidades; Ética na pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa: Definição de 

problema científico, construção da problemática, formulação de hipóteses e 

construção dos objetivos da pesquisa; Elaboração dos instrumentos de 

pesquisa; Análise de dados; Etapas formais para elaboração de trabalhos 

acadêmicos; relatórios de pesquisa, resenhas, artigo científico Normas 

Técnicas de Trabalhos científicos. 

 

 

 

 

 

Definição de Projeto e seus principais atributos e características; planejamento 

de Projetos Ambientais: conceitos básicos, o ciclo de vida e linhas básicas da 

elaboração de uma proposta; fontes de informação; Gestão dos Custos; 

lemas e acertos na apresentação de projetos; Financiadores; Processos 

administrativos envolvidos na gestão de projetos; Critérios de Avaliação de 

Projetos. Análise Ambiental e marketing; Implementação estratégica de 

ção de projetos; Busca de fomento e 

alocação de recursos dirigidos a projetos ambientais. Planejamento 

Gerenciamento de projetos Ambientais passo a passo. Estudo dos riscos e 

 

ciência e do método científico; Pesquisa: conceito, abordagens e 

finalidades; Ética na pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa: Definição de 

problema científico, construção da problemática, formulação de hipóteses e 

; Elaboração dos instrumentos de 

pesquisa; Análise de dados; Etapas formais para elaboração de trabalhos 

acadêmicos; relatórios de pesquisa, resenhas, artigo científico Normas 


